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PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI, 1998
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
*

HRISTOS A ÎN V IA T!

In această noapte sfântă, noapte de aşteptare şi de adâncă rugă
ciune, întunericul se risipeşte, orice frică dispare, nădejdea ne reînsu
fleţeşte, iar bucuria ne copleşeşte, căci Lumina cea neînserată a
Dumnezeirii coboară peste oameni şi peste întreaga fire, la fel ca acum
aproape două mii de ani, când moartea a fost înghiţită de Viaţă. După
zilele îndurerate ale Pătimirii Domnului, care au culminat cu cântările
Prohodului, în noaptea aceasta cu cetele cereşti, intonăm imnul biruinţei
vieţii asupra morţii, a luminii asupra întunericului :
«Hristos a înviat din morţi cu moartea pre moarte călcând şi celor
din morminte viată
> dăruindu-le» .
Sfintele Paşti sunt, aşa cum spune şi cântarea noastră bisericească,
«praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor», căci învierea
Mântuitorului Hristos este dovada supremă a atotputerniciei iubirii de
oameni a lui Dumnezeu. Iubirea pentru «făptura mâinilor Sale» căzută,
purtând «ranele păcatului», L-a adus pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ,
ea L-a ridicat pe Cruce şi tot ea a săvârşit minunea negrăită a învierii
firii noastre omeneşti prin slăvită Lui ridicare din morţi.
Faptul învierii Domnului este temelia de neclătinat a învăţăturii
noastre creştine, pe care Biserica a primit-o de la Sfinţii Apostoli.
Fără învierea lui Hristos este cu neputinţă mântuirea noastră, izbăvirea
noastră de sub puterea păcatului, lucru pe care îl mărturiseşte şi Sfân
tul Apostol Pavel : «Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa
voastră, sunteţi încă în păcatele voastre» (I Cor. 15, 17). însă, acelaşi
Apostol ne încredinţează : «Dar acum Hfistos a înviat din morţi, fiind
începătură (a învierii) celor adormiţi» (I Cor. 15, 20). Sărbătoarea învie
rii Domnului aduce, aşadar, omenirii posibilitatea unui alt mod de viaţă,
o vieţuire în har, o vieţuire în dorinţa arzătoare de a fi aproape de
Iisus şi de a-I asculta cuvintele Lui, asemenea celor doi călători întâl
niţi pe drumul Emausului. Şi noi suntem nişte călători pe acest pământ.
Şi fericiţi suntem că pe calea mersului nostru din această noapte plină
de lumină, îl întâlnim aici — şi în fiecare sfânt locaş — pe Iisus Cel
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înviat, aşa cum L-au întâlnit Sfintele purtătoare de mir şi ceilalţi
Apostoli, deschizându-le mintea ca să înţeleagă Scripturile. Spre a-i
întări în credinţă pe cei îndoielnici sau înfricoşaţi, lisus cu aceeaşi
iubire biruitoare le spune lor şi nouă, tuturor :
« Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele} că Eu însumi su n t; pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe
Mine că am» (Luca 24, 39). în aceste prime întâlniri cu ucenicii Şăi,
. Mântuitorul Hristos îi convinge de realitatea învierii Sale şi de veşnicia
învăţăturii adusă de El pe pământ. Insă cea mai de seamă încredinţare
dată lor şi nouă, tuturor, celor ce ne-am ' învrednicit să-I adeverim
învierea, este
cuvântul : «Iată, voi sunteţi
martorii acestora»
(Luca 24, 48).
Iubiţi fraţi şi surori in Domnid,
A fi martor înseamnă a susţine şi a apăra cu orice preţ Adevărul,
nu în singurătate, ci înaintea oamenilor. însă, pentru creştini, este
vorba nu de adevărul rece, relativ si adesea nemilos al nedesăvârsitei
judecăţi omeneşti, ci d e , Adevărul dumnezeiesc întrupat pentru noi şi
Care ne-a învăţat că între adevăr şi viaţă, între adevăr şi comuniunea
de iubire nu există nici o diferenţă. Adevărul nutreşte viaţa, o ocro
teşte, nu o răneşte, o înnoieşte neîncetat, o înfrumuseţează pururea, iar
viaţa cea adevărată şi nestricăcioasă este cu putinţă doar în Cel care
ni S-a descoperit drept «Calea, Adevărul şi Viaţa» (Ioan 14, 6), doar
lisus Hristos — Fiul lui Dumnezeu. Lui, Adevărului care iubeşte, Se
jertfeşte şi mântuieşte, îi este chemat să-I fie martor credinciosul,
împlinind astfel. cuvântul dumnezeiesc : «...îmi veţi fi Mie martori în
Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământ-ului» (Fapte 1, 8). Cel ce mărturiseşte pentru Hristos arată semenilor
lui că nu teorii despre viaţa de dincolo a adus Creştinismul, ci un fapt
hotărâtor pentru cursul existenţei noastre pământeşti şi de după
moarte : învierea lui Hristos din morţi, evenimentul unic ce a inau
gurat vremea harului, a posibilităţii înălţării omului către modelul dum
nezeiesc după care a fost creat, a deschiderii porţilor împărăţiei lui
Dumnezeu pentru cei ce se întorc la Creatorul lor, prin Hristos. Mărtu
risind învierea cu trupul a Domnului, fiecare dreptcredincios afirmă
deoptrivă credinţa sa de neclintit, atât în veşnicia sufletului,* cât şi în
cea a trupului, fiindcă atât sufletul cât şi trupul omului sunt menite să
se împărtăşească de bucuria vieţii în împărăţia lui Dumnezeu. Mai
mult chiar, a fi martor al învierii înseamnă a crede si a vesti că omul
şi toată creaţia văzută sunt împreună chemaţi la desăvârşire în harul
Duhului Sfânt. învierea Domnului este temeiul învierii spirituale a
omului, care, la rândul ei, trebuie să devină începutul restaurării întregn zidiri.
i
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Iubiţii mei.
Apostolii au fost primii martori ai vieţii, faptelor, pătimirii şi
proslăvirii Fiului lui Dumnezeu, de la chemarea lor la apostolat şi până
la înălţarea Domnului la cer. începând de la Cincizecime, şi până la
sfârşitul vieţii lor pământeşti, Sfinţii Apostoli devin martorii neînfricaţi
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ai Învierii lui Hristos Pilda !or a 'ost curând urmată de cetele de mar
tiri ai Bisericii, care şi-au pecetluit mărturisirea credinţei în Dumne
zeirea şi învierea Domnului prin acceptarea torturilor şi a morţii din
mâna celor necredincioşi, a vrăjmaşilor Adevărului. Tăria, acestor mar
tori ai lui Hristos provenea din încrederea lor în făgăduinţa Celui pen
tru care pătimeau : «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oame
nilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în
ceruri» (Matei 10, 32). Dar, nu mai micăle era şi teama de a se lepăda
. în faţa lumii de Mântuitorul lor, Care îiprevine: «Dar de cel ce se va
lepăda de Mine în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa
Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 10, 33). Ştiind cât de impor
tant este pentru omenire ca martorii Săi să nu pregete sau să înceteze
să dea mărturie pentru Ad ^ăr, până la a doua Sa venire pe pământ,
Hristos le spune şi acestora : «Că tot cel ce se
va mişina de Mine şi
de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi
Fiul Omului Se va ruşina, când va veni întru slava Tatălui Său, cu
sfinţii îngeri» (Marcu 8, 38).
în îndatorirea noastră de mărturisire a biruinţei învierii si a Adevărului asupra morţii şi a amăgirii păcatului, trebuie să ne sprijinim
pe credinţa apostolică, dar şi pe evidenţa lucrării acestei învieri în
sufletele şi in întreaga noastră fiinţă. Nu putem fi cu adevărat martorii
învierii lui Hristos in lumea de astăzi, da:f nu lacem experienţa învierii
Lui, în primul rând, în adâncul făpturii noastre, prin harul Duhului
Sfânt. Iată ce ne învaţă în această privinţă unul dintre marii Părinţi
ai Bisericii Ortodoxe, Sfântul Grigorie Palama : «Nu poţi să dobândeşti
experienţa lui Dumnezeu sau pe cea a învierii lui Hristos numai pentru
că te gândeşti sau vorbeşti de ea... Dacă te gândeşti de mii de ori la
comorile divine, la învierea lui Hristos, fără să le probezi' cu expe
rienţa ochilor duhovniceşti care depăşesc orice gândire, nu vezi nimic
’ şi nu posezi nici un lucru divin. Am vorbit de ochii duhovniceşti, fiindcă
în ei se arată puterea Duhului care îţi permite să vezi şi să experiezi
învierea lui Hristos». Dar curăţirea ochilor spirituali nu poate fi atinsă
fără a feri ochii trupeşti şi mintea de priveliştea tot mai largă, tot mai
îmbietoare şi mai diversificată a formelor păcatului — această năpras
nică forţă distrugătoare de vieţi individuale, de familii, dar şi de întregi
societăţi umane. Acest adevăr este îndatorat să-l propovăduiască neînce
tat martorul învierii lui Hristos, căci învierea este moartea păcatului,
în timp ce păcatul este tăgăduirea întru pierzanie a învierii şi a vieţii
veşnice.
t
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Iubiţi părinţi slujitori şi fraţi creştini,
Trăim un sfârşit de veac şi de mileniu creştine, în care cele mai
frumoase cuvinte adresate oamenilor vreodată «Bucuraţi-vă!» (Ma
tei 28, 9) — cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus Hristos după slăvită Sa
înviere — sunt adesea acoperite de vuietul unei lumi care, uitând parcă
vocaţia evanghelică a păcii lăuntrice, a curăţiei şi a bucuriei mântuirii,
este tot mai frământată, tot mai dezbinată şi tot mai descumpănită.
Freamătul acesta crescând îi face pe mulţi dintre semenii noştri tot
mai insensibili la chemarea dumnezeiască, încercările şi durerile înmul-
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ţindu-se când nu se mai caută cu sinceritate călăuzirea din partea Celui
care ne-a spus : «Fără Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 5). Bise
rica noastră Ortodoxă a spus şi va îepeta că doar faptul de a recu
noaşte existenţa unei grave crize spirituale şi morale nu este suficient
pentru a o zăgăzui. Atâta timp cât mădulareie ei, adică toţi credincioşii
dreptmăritori, nu vor mărturisi pentru Adevărul-Hristos — cu glasul
şi cu fapta de iubire — egoismul, nepăsarea, ura, răzbunarea şi violenţa
vor continua să lovească şi să rănească adânc, păcatul pruncuciderii va
continua să pustiiască acest neam, păcatul împotriva firii va continua
să pervertească, vătămătoarele deprinderi care asaltează pe mulţi dintre
copiii şi tinerii noştri vor continua să piardă vieţi şi suflete nepreţuite
pentru care S-a jertfit şi a înviat Hristos.
De aceea, cu părintească iubire şi îngrijorare îmi îndrept gândul
şi îndemnul către toţi cei care se simt cu adevărat fii buni şi credincioşi
ai Sfintei noastre Biserici, către preoţi, monahi, către toţi cei aflaţi în
slujba ţării, tineri şi vârstnici, către mamele şi surorile noastre, rugându-i să devină martori neobosiţi ai învierii lui Hristos şi purtători ai
virtuţilor . şi valorilor noastre creştine tradiţionale — iubirea,~ iertarea,
buna înţelegere, respectul faţă de cei de alt neam sau de altă credinţă,
într-o societate care nu poate renaşte spiritual şi material decât pe
sănătoasa temelie creştină, izvor de unitate între noi, fiii acestei ţări,
şi chezăşie a unor zile mai bune şi a dăinuirii neamului românesc, cd
identitatea sa spirituală în impreună-vieţuire cu alte popoare ale Euro
pei şi ale lumii.
Neîndepărtându-ne de Biserică, unde aflăm adevărul de credinţă
mântuitor si de unde izvorăşte harul dumnezeiesc al Sfintelor Taine,
să ne înveşmântăm, cum spune Apostolul Pavel, cu «platoşa dreptăţii»,
să luăm «pavăza credinţei.»>, cu care putem stinge toate săgeţile cele
arzătoare ale vicleanului» (Efeseni 6, 14, 16) şi să ne împodobim viaţa
cu jertfa iubirii faţă de cei în suferinţă : bătrâni părăsiţi, copii abando
naţi, bolnavi şi toţi cei săraci, care nu se pot împărtăşi întru totul de
bucuria acestei sărbători. în felul acesta mărturisim mai deplin ade
vărul învierii lui Hristos şi trăim atât bucuria cât şi încercările ce
definesc mersul actual al ţării noastre. Sorbind din nesecata tradiţie de
spiritualitate a .Bisericii şi făcând din Hristos Cel înviat singurul dreptar
al vieţii noastre, să rugăm pe Milostivul Dumnezeu să reverse harul
bucuriei Sfintelor Paşti peste noi toţi, peste fraţii români de pretutin
deni şi peste fratele npstru întemniţat Ilie Ilaşcu şi cei împreună cu
dânsul, spre a fi mereu martori statornici ai lui Hristos, Biruitorul celui
mai cumplit rău — moartea, Care ne va izbăvi din orice necazuri tre
cătoare, spre slava şi lauda Prea Sfintei Treimi.
Dorindu-vă dobândirea acestor mulţumiri. Părintele vostru duhov
nicesc vă îmbrăţişează cu iubire sfântă si vă vesteste :
9
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tTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

»

SCHIMBUL DE SCRISORI IRENICE
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU ÎNTÂISTĂTĂTORI
AI BISERICILOR CREŞTINE
ŞI CU ALTE PERSONALITĂŢI,
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAŞTERII DOMNULUI
ÎN ANUL 1997
4

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului 1997 şi a
Anului Nou 1998, Intâistătătorii Bisericilor creştine şi-au trimis — ca
în fiecare an — scrisori irenice, în care şi-au exprimat bucuria pri
lejuită de aceste Sărbători şi au adresat urări de sănătate, pace şi spor
duhovnicesc atât personal, cât şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhovni
ceşti ai Bisericilor pe care le păstoresc. Aceste Sărbători au constituit
un prilej de rememorare a contactelor directe dintre conducătorii bi
sericeşti şi Bisericile creştine din întreaga lume în acest an, scrisorile
irenice punând în lumină bogăţia de evenimente bisericeşti a anului 1997.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a trimis scrisoare irenică Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe
Orientale, Sanctităţii Sale Papa I o a n P a u l II, Preşedintelui Con
ferinţei Internaţionale a Episcopilor vechi-catolici, Arhiepiscopului de
Canterbury, Primat al Comuniunii Anglicane din întreaga lume, con
ducătorilor Bisericilor Luterane din diferite ţări, conducătorilor Orga
nizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în diaspora ortodoxă, precum şi ierarhilor români din Diaspora.
Scrisoarea trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
Sanctităţii Sale B a r t o l o m e u
1, Arhiepiscopul Constantinopolului — Noua Romă, Patriarhul Ecumenic, a avut următorul conţinut :
«Sanctitatea Voastră,
In aceste zile, creştinătatea sărbătoreşte evenimentul de răs
cruce cfi istoriei, întruparea Fiului lui Dumnezeu şi Naşterea Sa
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ca om din Fecioara Maria şi prin adumbrirea Sfântului Duh. Fapt
unic în viaţa omenirii, împlinit în haina smereniei desăvârşite,
Naşterea Pruncului Iisus Hristos avea să unească din nou cerul cu
pământul, mântuind lumea din robia păcatului şi a morţii şi ridi
când pe om la comuniunea de viaţă veşnică a Sfintei Treimi.
In lumina acestei certitudini şi a acestei speranţe, sfârşim
anul 1997 de la Naşterea lui Hristos şi ne îndreptăm spre
Noul An, 1998.
♦

Fie ca Lumina ce izvorăşte din smerenia Peşterii Betleemului
să fie omenirii ghid de viaţă în Noul An şi în cei care vor urma !
Fie ca bunătatea Pruncului lisus, Dumnezeu-Omul, să constituie
fundament al iubirii între fiii aceluiaşi Părinte ceresc, îndepăr
tând spectrul urii între fraţi, al stărilor conflictuale între popoare,
al extremismelor ■de tot felul, al mamlor confuzii religioase.
In duhul acestei rugăciuni, salutăm frăţeşte pe Sanctitatea
Voastră, clerul şi credincioşii Sfintei Biserici a Patriarhiei Constantinopolului, rugând pe «Marele Arhiereu Care a străbătut ceririle... Iisus, Fiul lui Dumnezeu» (Evrei 4, 14) să facă parte ome
nirii de bucuria pe care au avut-o păstorii Betleemului la auzul
cuvintelor: «Nu vă temeţi... Căci iată, vă vestesc bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul» (Luca 2, 10).
Cu frăţească dragoste întru Hristos Domnul,

f TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Scrisori irenice similare au fost adresate de către Preş Fericirea Sa
şi celorlalţi întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecumenice :
1. Prea Fericirea Sa P e t r o s VI , Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi.
2. Prea Fericirea Sa I g n a t i o s I V, Patriarh grec ortodox al Antiohiei
şi al întregului Orient.
3. Prea Fericirea Sa D i o d o r o s I, Patriarh grec ortodox al Ierusalimului.
4. Sanctitatea Sa A l e x e y II, Patriarh al M oscovei şi al întregii Rusii.
5. Sanctitatea Sa P a v 1 e, Arhepiscop de Pec, Mitropolit al BelgraduluiKarlovci, Patriarh al Serbiei.
6. Sanctitatea Sa M a x i m , Patriarh al Bulgariei.
7. Sanctitatea Sa 1 1 i a II, Patriarh Catolic al întregii Georgii.
8. Prea* Fericirea Sa C h r y s o s t o m o s , Arhiepiscop al Ciprului — Noua
Justiniana.
9. Prea Fericirea Sa S e r a p h i m, Arhiepiscop al Atenei şi întregii Grecii.

•
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10. Prea Fericirea Sa A n a s t a s i o s , Arhiepiscop al Tiranei şi întregii
Albanii.
11. Prea Fericirea Sa B a s i 1, Mitropolit al Varşoviei şi întregii Polonii.
12. Prea Fericirea Sa D o r o t e j , Arhiepiscop de Praga, Mitropolit al Cehiei
şi Slovaciei.
13. Eminenţa Sa J o h n , Arhiepiscop de Karelia şi al întregii Finlande.
14. Eminenţa Sa J e r e m i a s, Mitropolit de Franţa, Exarh de Iberia.
15. Eminenţa Sa D a m a s k i n o s , Mitropolit de Elveţia, Exarh de Europa.
16. Eminenţa Sa Mitropolitul P a n t e l i m o n
II, Mitropolit de Tesalonic.
17. Prea Fericitul T h e o d o s i u s ,
Arhiepiscop de Washington, Mitropolit
al întregii Americi şi Canada.
18. Prea Fericirea Sa V 1 a d i m i r, Mitropolit de Kiev şi al întregii Ukraine.
19. Eminenţa Sa T he o d o s i o s, Arhiepiscop de Tokyo, Mitropolit al în 
tregii Japonii.
20. înalt Prea Sfinţitul V i c t o r i n, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Române
pentru America şi Canada.
21. înalt Prea Sfinţitul S e r a f i m , Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne pentru Germania şi Europa Centrală.
22. Prea Sfinţitul N a t h a n i e l , Episcop de Detroit al Episcopiei Ortodoxe
Române din America.
23. Sanctitatea Sa
K a r e k i n I, Patriarh Suprem
Catolicos al tuturor Armenilor.
24. Sanctitatea Sa A r a m I, Catolico. Armean al Ciliciei.
25. Sanctitatea Sa S h e n o u d a I I I , Papă şi Patriarh al Alexandriei.
26. Sanctitatea Sa Abbuna P a u 1 o s, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Etiopiene.
27. Sanctitatea Sa M . o r a n B a s e l i o s
Mar T h o ma
Mathews
II,
Patriarh Catolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene de Est.
28. Sanctitatea Sa
I g n a t i u s Z a k k a I. I v a s ,
Patriarh Ortodox Sirian
al Antiohiei.
29. Sanctitatea Sa M a r D i n k h a I V, Patriarh Catolicos al Bisericii A si
riene din Est.
30. Sanctitatea Sa Papa I o a n P a u l II, Cetatea
Vaticanului.
i

31. Eminenţa Sa Mons.
în Germania.
32. Eminenţa
Utrecht.
33.

Graţia

Sa

Karl

Lehman,

Antonius

SaG e o r g e

Jean

Leonard
Klaus

Preşedintele Episcopilor

Glazemaker,

Carey,

Arhiepiscop

Arhiepiscop de

34.

Excelenţa Sa Dr.
ghelice a Germaniei,.

35.

Eminenţa Sa K a r l
G u s t a v K a m m a r , Arhiepiscop de
Primat al Bisericii Luterane a Suediei.

39. Mr. T s h m a e l
Noko,
dial al Bisericilor.

Catolici
de

Canterbury.

E n g e l h a r d , Preşedintele Bisericii Evan
Uppsala

şi

Secretar General al Federaţiei Luterane M on
,
k
â

37.

Revd. Dr. K e i t h
sericilor Europene.

38. Revd. Dr. M i l a n
formate Mondiale.

C 1 e m e nît s,
Opocensky,

Secretar General
Secretar

al

Conferinţei

Bi-

General

al Alianţei

Re
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39. Mr.
Ishmael
diale.
40. Card. S i l v a n o

Noko,

Secretar General al Federaţiei Luterane Mon

Piovanelli,

Arhiepiscopul Florenţei.

La rândul Său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
scrisori irenice de la Intâistătătorii si
de Biserici mai sus men» Şefii
i
ţionaţi, precum şi de la personalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, scrisorile irenice primite de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
1.
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constan-.
tinopolului — Noua Romă.
«Nr. 1193
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
%

Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună
liturghisitor cu smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă frăţeşte în
tru Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre
Prea Fericiri
Toiag din rădăcina lui lesei a ieşit şi odihnitu-s-a peste El duhul
înţelepciunii, duhul înţelegerii, al sfatului, puterii, cunoştinţei şi bunei
credinţe. Şi în fiecare an, prăznuim aceasta nu ca pe un fapt de mult
săvârşit, de care ne aducem doar aminte, ci ca pe un fapt ce neîncetat
se săvârşeşte în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos şi se va săvârşi
până la sfârşitul veacurilor.
Hristos nu S-a născut numai o singură dată, acum aproape
două mii de ani, din Fecioara prea curată, în peştera Betleemului. El
Se naşte şi astăzi în inimile noastre ori de câte ori trăim existenţial
taina mai presus de fire a dumnezeieştii chenoze. Născându-Se în
fiinţa noastră, El ne descoperă judecata cea întru dreptate, mustrarea
cea dreaptă şi puterea cuvântului gurii Sale pe care-1 trăieşte petre
când pe pământ. Mai mult ca oricând, astăzi este nevoie să ne îm
părtăşim şi să ne însuşim această putere a cuvântului gurii Sale,
deoarece mulţi prooroci mincinoşi s-au ivit şi cu prea vicleană înşe
lăciune pe cei mulţi îi duc la rătăcire, iar vrăjmaşul cel dinainte de
veci a urât binele ş i' pe om îl duşmăneşte, se preface chiar în înger
de lumină pentru a rătăci, dacă se poate, până şi' pe cei aleşi.
Dar Domnul nostru, Care cu dreptate încinsu-Şi-a coapsa şi cu
adevăr coasta Şi-a întărit (Is. 11, #), nu va judeca după omeneasca
judecată, nici nu va mustra după grăirea în deşert, ci va smeri aceste
judecăţi cu adevăr şi întru dreptate judecând.
Aşadar, pregustând bucuria veacului ce va să fie, de care tot pă
mântul se va umple ca pe Domnul să cunoască, şi trăind în parte acest
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fapt în duhul comuniunii Sfintelor Biserici, ne adresăm prea preţuitei
Voastre Prea Fericiri prietene pentru' a ne face împreună părtaşi
bucuriei întrupării lui Dumnezeu, întrupare prin care ne-am îndumnezeit. împreună cu alcătuitorul sfintelor cântări, tuturor strigăm cu
mare bucurie :
Hristos Se naşte, slavă înălţaţi !
A

Cu acestea, călduros îmbrăţişând frăţeşte pe prea iubita Voastră
Prea Fericire şi pe cinstiţii Ierarhi din jurul Prea Fericirii Voastre şi
duhovniceşte bucurându-ne de prea cucernicul cler şi binecredinciosul
popor al Prea Sfintei Biserici pe care o arhipăstoriţi, Vă urâm să prâznuiţi cu toţii după cuviinţă aceste zile sfinte, să întâmpinaţi şi să petreceţi cu bucurie si binecuvântări Anul Nou al .bunătătii harului lui
Dumnezeu.
Cu adâncă dragoste în Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru
lisus Hristos, Domnul păcii, Care în Betleemul Iudeii S-a* născut,- şi
aleasă cinstire rămânem,
9

»

*

»

Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
ss / >• BARTHOLOMAIOS
al Constatinopolului
Crăciun 1997»

2.
Eminenta Sa Petru, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al în
tregii Africi.
«Prea Fericirea Voastră,
Prea FeHcite TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogea şi
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună
liturghisitor cu smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul,
cu mare şi aleasă bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre !
«Mulţumiri aducem în numele lui lisus Hristos şi nu facem za
darnic harul care prin El în noi s-a sălăşluit. Venirea în trup a Dom
nului s-a făcut izbăvire de moarte şi mântuire pentru întreaga zidire».
Sf. Atanasie cel Mare

Cu prilejul întru-tot-cinstitelor şi de-mare-bucurie-lumii-aducâtoarele Praznice ale bunei noastre credinţe — Naşterea după trup a Dom
nului nostru, Arătarea Sfintei Treimi la Iordan şi Noul An al bunătăţii
Domnului — , din ţara Egiptului, care, după cuvântul celui între sfinţi
Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, «a primit şi a scăpat pe Hristos
atunci când a fugit de mulţimile sângeroase împotriva Lui făcute»,
venim în cuget (vizită) spre a cerceta pe prea cinstita Voastră Prea
Fericire prietenă şi ne rugăm Dumnezeului păcii ca întru mulţi ani să
prăznuiţi aceste prea lăudate sărbători ale pogorârii Lui celei necuprinse
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#

cu mintea. Domnul să dăruiască Prea Fericirii Voastre şi cinstiţilor
Ierarhi ai Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române un An Nou îmbel
şugat în toată îmbunarea cea de sus, mângâierea şi bucuria duhov
nicească.
Cu acestea, încă o dată îmbrăţişându-Vă cu bucurie întru Domnul,
rămânem,
Al prea iubitei şi mult doritei Voastre Prea Fericiri iubit frate
în Hristos,
s s / + PETROS
al Alexandriei

în Marea Cetate a Alexandriei
Crăciun 1997».
Prea Fericirea Sa Ignatie IV, Patriarhul Antiohiei şi al între
gului Orieirt.
3.

i

■«Nr. 94/19
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite TEOCTIST,
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună liturghisitor cu Sme
renia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă frăţeşte în Domnul, cu deo
sebită bucurie ne adresăm venerabilei Voastre Prea Fericiri !
Iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am învrednicit să prăznuim încă
o dată Taina bunei credinţe, Taină care este mai presus de fire, prea
minunată şi întrece toată mintea, căci Dumnezeu, Cel fără început
şi necunoscut în fiinţa Sa, în trup S-a arătat. «Şi Cuvântul trup S-a
făcut şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Sa, slavă ca a unuia
născut din Tatăl, plin de har şi adevăr» (Ioan I, 14). Pentru aceasta,
îngerii preaslăvesc, oamenii se bucură şi toate sunt covârşite de ne
grăita bucurie. «O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei
lui Dumnezeu ! Cât sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât de ne
pătrunse căile Lui !» (Rom. 11, 33). Dumnezeu S-a arătat în trup şi
S-a deşertat pe Sine de slava Sa luând chip de rob.
Deci, pe bună dreptate, Biserica îşi cheamă fiii la Praznicul
bucuriei duhovniceşti, zicând : «Hristos Se naşte, slavă înălţaţi, Hristos
din ceruri întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ înălţaţi-vă, cântaţi Domnu
lui tot pământul !».
Şi noi, miluiţi de Dumnezeu, ne împărtăşim din veselia duhovni
cească şi bucuria care a cuprins toate inimile. Totodată, dorim ca
— după obiceiul străvechi al scrisorilor irenice — , să venim cu gândul
înaintea prea iubitei Voastre Prea Fericiri şi, îmbrăţişându-Vă frăţeşte,
Vă adresăm cele mai bune urări, că «S-a născut nouă Mântuitor, Care
este Hristos Domnul, în Cetatea lui David». Rugăm fierbinte pe Dum
nezeu, în a Cărui stăpânire sunt anii şi vremurile, să Vă dăruiască un
An Nou plin de binecuvântările Cerului.
t
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Cu acestea, călduros îmbrăţişându-Vă încă o dată cu sfântă săru
tare în Hristos Iisus, Care S-a născut, urăm prea iubitei şi mult do
ritei Voastre Prea Fericiri sănătate trupului şi sufletului, întru mulţi
ani ! Domnul să Vă ajute ca împreună cu II.PP.SS. şi PP.SS. Arhierei
din jurul Prea Fericirii Voastre să prăznuiţi în mijlocul prea cucernicu
lui cler si binecredinciosilor Prea Sfintei Biserici Române
sfintele
sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou si Botezului Domnului,
precum şi multe alte sărbători în pace, dragoste şi înţelegere,
%

%

t

7

♦

9

în Damasc, Crăciunul 1997.
/

Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos, Cel
ce S-a născut,
s s / f IGNATIE IV
al Antiohiei»

4. Prea Fericirea Sa Diodor Ir Patriarhul Ierusalimului.

«Prea Fericite TEOCTST,
*Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Locum Tenens al Cezareii Capadocieif
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Sfântă îmbrăţişare întru Hristos Iisus, Cel ce mai presus de fire
din Fecioară S-a născut !
întru dragostea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, Care pentru
noi Prunc S-a făcut, comunicând frăţeşte cu prea iubita Voastră Prea
Fericire şi dorind să auzim numai de bine, în cuget venim de la
Betleemul Sfânt pentru a Vă adresa praznicala salutare cu prilejul
sărbătorii celei mai presus de fire Naşteri după trup a Mântuitorului
nostru Hristos, care toată lumea a bucurat.
în aceste zile prea luminat slăvim în sf. Biserică împreună cu în
gerii pe Cuvântul Cel dinainte de veci «după porunca veşnicului Dum
nezeu cunoscut la toate neamurile» (Rom. 16, 26). Şi mai ales în Peş
tera de Dumnezeu primitoare, «în care S-a culcat Hristos, Dumnezeul
nostru, Cel necuprins», atunci când vom săvârşi Jertfa cea fără de
sânge vom pomeni numele prea iubitei Voastre Prea Fericiri şi ne
vom ruga pentru sănătatea trupească şi sufletească a Prea Fericirii
Voastre şi bunăstarea Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române şi vom
cere de la Domnul progres duhovnicesc pentru toată obştea credincio
şilor români.
Suntem încredinţaţi că, la Cina duhovnicească a Sfintei Liturghii
de Crăciun şi Prea Fericirea Voastră Vă veţi ruga pentru Prea Sfânta
Biserică a Ierusalimului, pentru pacea a toată lumea şi mai ales pentru
ca mult dorita pace să se instaureze şi să domnească şi la Locurile
Sfinte, de unde a fost propovăduită până la marginile pământului
odată cu Evanghelia şi învăţătura lui Iisus Hristos «potrivit cu des
coperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice, iar acum arătată
prin Scripturile proorocilor» (Rom. 16, 25— 26).
I
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Vă rugăm Prea Fericite să transmiteţi cordialele noastre urări de
felicitare II.PP.SS. şi PP.SS. Arhierei ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, iar prea bine credincioşilor români iubitori de
Hristos binecuvântările Sfintei Peşteri în care S-a născut Domnul.
Cu mult dor şi adâncă tresăltare pricinuită de emoţia pe care o
trăim la acest Praznic, Vă îmbrăţişăm şi Vă urăm ca Noul An să fie
plin de bunătăţile cereşti şi aducător de tot binele.
Al de-Dumnezeu-păzitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în
Hristos,
ss/,+ DIODOROS I
Patriarh al Ierusalimului
în Sfânta Cetate a Ierusalimului
Naşterea Domnului 1997»

5. Sanctitatea Sa Alexei al M oscovei şi al întregii Rusii.
«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucur eştiului,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Prea Fericirea Voastră,
Moscova, Naşterea lui Hristos
1997/'98

Prin mila lui Dumnezeu răsună din nou în inimile noastre cân
tarea îngerilor : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni buăvoire !» (Luca 2, 14).
Cu teamă şi cu evlavie ne aflăm astăzi în faţa tainei de nepătruns
a mântuirii noastre, întrucât Dumnezeu, Care ţine totul în mâna Sa
dreaptă şi este lăudat de ostile îngerilor, Se naşte în peşteră, dându-ne
un exemplu de dragoste şi smerenie.
«Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului
nostru» (Apoc. 12, 10), iar Creştinismul vine să se încline în faţa
Copilului sfânt aflat în iesle —- în faţa lui Dumnezeu, Care S-a revelat
în infailibilitatea Cuvântului. în toate părţile pământului răsună vestea
biruitoare, «Dumnezeu este cu noi», iar sufletul uman este încurajat
. de speranţă, în timp ce lumea, sfâşiată de dezordine, războaie şi lupte,
înalţă până la Ceruri rugăciunile sale arzătoare pentru ca dragostea
să crească şi orice diviziune să fie depăşită, pentru ca «împărăţia lumii
să ajungă a Domnului nostru şi a lui Hristos» (Apoc. 11, 15).
Vă salut cu cordialitate Prea Fericirea Voastră cu ocazia sărbătorii
mântuitoare a lumii, Naşterea lui Hristos şi Vă urez sănătate din toată
inima, pentru ca, împreună cu credincioşii iubitori de Hristos încre
dinţaţi grijii Voastre, să-L slăviţi pe Hristos, Mântuitorul născut în
Betleem, Care ne-a dat bucuria comuniunii cu Dumnezeu şi cunoaşterea
dragostei Sale nemărginite.
Vă îmbrăţişăm, Prea Fericirea Voastră, cu sărutare sărbătorească
şi rămânem, cu dragoste frăţească în Hristos nou născut,
ss / f ALEXEJ
Patriarh al M oscovei şi al întregii Rusii»
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6. Sanctitatea Sa Pavle Patriarhul Serbiei.
«PATRIARHIA SERBIEI
Anul Domnului 1997, Belgrad

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei,
Patriarh al României,
Iubit frate în Hristos, ne adresăm Prea Fericirii Voastre cu cele
mai calde salutări.
Cu prilejul praznicului Naşterii Domnului şi al Anului Vou 1998,
Vă trimitem cele mai sincere felicitări frăţeşti şi cele mai bune urări
împreună cu bucuria salutului sârbesc :
PACE DOMNULUI — HRISTOS S-A NĂSCUT !

întruparea şi Naşterea Domnului pe
pământ este cel mai mare
şi tulburător eveniment în istorie după
crearea omului şi a lumii.
Sunt astfel două evenimente asemănătoare. La facerea omului, Dum
nezeu este chipul său, icoana sa, dar în lume omul va rămâne muritor.
La întruparea Sa pe pământ numai Dumnezeu va fi Dumnezeu şi Om.
Dumnezeu pe pământ nu e nimic altceva decât viaţă dumne
zeiască ; dumnezeiescul adevăr şi binele ; dumnezeiasca iubire ; căci în
Hristos Dumnezeu şi om, întrupat şi născut la Betleem «Cuvântul s-a
făcut trup şi a sălăşluit între noi» (Ioan 1, 14). Astfel s-a înfăptuit
izbânda omului asupra păcatului, morţii şi diavolului. Fiul lui Dum
nezeu a venit în lume «ca să caute şi să mântuiască pe cel pierdut»
(Matei 18, 11).
Aceasta e taina întrupării lui Dumnezeu şi a mântuirii omului la
«împlinirea vremii» (Gal. 4, 4) pe care a rânduit-o Domnul. De atunci
cerul s-a deschis şi Fiul lui Dumnezeu adevenit Fiul Omului.
Cu aceste gânduri rămânem al Prea Fericirii Voastre frate iubitor
si slujitor în Hristos,
ss / f PAVLE
Patriarhul Serbiei»

7. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei.

«Prea Fericitul TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti
Sofia, Crăciun

1997

Prea Fericirea Voastră,
*

9

Vă salut, cu dragoste frăţească, cu ocazia marii sărbători a Naşterii
mântuitoare a lui Sristos şi a Anului Nou 1998.
îl slăvim cu inimi pline de bucurie pe Cel care a venit pe pământ
pentru mântuirea noastră, «Dumnezeu Atotputernic, Domn al păcii», cu
imnul «Hristos S-a născut — slăviţi-L !»
9
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Mă rog pentru ca nou născutul din Betleem — Domnul Iisus
Hristos — să Vă binecuvânteze pentru ca noul an să fie un an de pros
peritate pentru Sfânta Biserică, un an de pace şi bună voire între
oameni. Vă urez ca El să dea Prea Fericirii Voastre putere, sănătate şi
binecuvântare în slujirea Sfintei Voastre Biserici şi pentru binele Sfin
tei Ortodoxii.
Un Crăciun şi un An Nou fericit — 1998 !
Ne încredinţăm sfintelor voastre rugăciuni şi rămân al Prea Feri
cirii Voastre credincios frate şi coliturghisitor în Domnul,
ss / 1 M AXIM
Patriarhul Bulgariei»
*

8. Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii.
« Prea Fericitul TEOCTIST,
Patriarhul României
Crăciun

1907

Prea Fericirea Voastră,
Prin mila lui Dumnezeu sărbătorim încă o dată marea sărbătoare
a Crăciunului, fericiţi să-L întâlnim spiritual pe Domnul nostru ca pe
«Lumina adevărată care luminează orice om venit pe lume». Simţim
încă o dată că Dumnezeu este nu numai Lumină, ci, după cum spune
Sfântul Apostol Ioan Teologul, Dumnezeu «este dragoste ; şi cel care
sălăşluieşte în dragoste, sălăşluieşte în Dumnezeu şi Dumnezeu în el».
In zilele noastre, atât de complicate şi de controversate, avem foarte
mare nevoie de unitatea Luminii şi a Dragostei. O asemenea unitate a
fost şi va fi întotdeauna un lucru foarte important : o fiinţă umană va
deveni vreodată parte a unei asemenea Unităţi Divine ?
Vă transmitem, Prea Fericirea Voastră, în numele Bisericii Orto
doxe Georgiene şi al meu personal salutări cordiale cu dragoste în
Iisus Hristos si felicitări cu ocazia Crăciunului si a Anului Nou. înălţăm rugăciuni către Domnul,
pentru ca noul an să fie unul al păcii şi
dragostei, un an al reînnoirii
spirituale şi al reconcilerii.
Vă urez sănătate, ani mulţi de viaţă fericită şi paşnică şi bunăstare
pentru Sfânta Voastră Biserică si Tară.
t

f

ss/'+ELIAII
Patriarh Catolicos al întregii Georgii»
■

9. Prea Fericirea Sa Hrysostomos, Arhiepiscopul Ciprului.

Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite TEOCTIST,
Mitropolit al Ungfovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României,
♦

Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună liturghisitor, călduros
îmbrăţişându-Vă frăţeşte întru Domnul, cu deosebită bucurie ne adrer
săm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri !

I

,
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Astăzi Hristos din Fecioară se naşte în Betleem ! Astăzi Cel fără
început binevoieşte început să primească şi Cuvântul trup Se face !
Astăzi Fiul lui Dumnezeu, fiu al omului Se face şi omenirea cea căzută
primeşte în mijlocul ei pe Mântuitorul şi Izbăvitorul de veacuri aşteptat,
pe Cel Care binevesteşte întregii lumi mântuirea şi răscumpărarea atât
de dorite, pe Cel Care ne dăruieşte pacea ce covârşeşte toată mintea.
Astăzi toate s-au umplut de bucurie la vederea luminii ce cu ade
vărat tuturor luminează adevărul. Puterile cereşti se bucură şi Pămân
tul împreună cu oamenii se veseleşte. Lumea de aici laudă împreună cu
ostile cereşti pe Dumnezeu Cel în Treime preamărit glas înălţând —
«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace întru oamt^j
bună voire».
Şi noi, făcându-ne părtaşi acestei bucurii şi veselii duhovniceşti, în
cuget venim înaintea Prea Fericirii Voastre după obiceiul sfânt şi fră
ţeasca îndatorire spre a Vă adresa călduroase felicitări cu prilejul
acestui mare Praznic ce vesteşte începutul mântuirii lumii. Totodată,
urăm călduros prea cinstitei Voastre Prea Fericiri ca Mântuitorul, Care
pentru noi S-a întrupat şi din Pururea Fecioară Maria S-a născut, să
Vă păzească în deplină sănătate întru cât mai mulţi ani, să plinească
toate cererile cele de mântuire pe care din inimă le înălţaţi la Domnul
pentru mântuirea poporului celui numit cu numele lui Hristos şi să
Vă dăruiască noul an al bunătăţii Sale paşnic, bun şi plin de toată
darea cea bună, care de sus este.
Rugându-Vă să transmiteţi sărbătoreştile noastre omagii şi urări
iubiţilor fraţi întru Hristos, care alcătuiesc Sfântul Sinod din jurul
Prea Fericirii Voastre, încă o dată Vă îmbrăţişăm cu frăţească sărutare
întru Hristos Care S-a născut şi rămânem,
Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate in Domnul,
s s / t HRYSOSTOMOS al Ciprului
• In Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului, Cră
ciun 1997»

10. Prea Fericirea Sa Serafim al Atenei şi a toată Elada.

«Nr. 3997
•

•

Prea Fericite TEOCTIST, Arhiepiscop al Bucureştiului,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
României, prea iubit şi mult dorit frate în Hristos
Dumnezeu şi împreunâ-liturghisitor cu Smerenia noastră,
călduros îmbrătisându-Vă în Domnul, cu deosebită bucurie
ne adresăm Prea Fericirii Voastre !
9

»

7

•

4

Cete îngereşti în cântări laudă minunea, iar păstori de Dumnezeu
inţelepţiţi, martori ai celor bine vestite, aduc omenirii cântarea de slavă
a oştirilor de sus ca pe o evanghelie a păcii atât de dorită astăzi ! '
Pentru că Dumnezeu a binevoit, iată, şi noi venim încă o dată la
Naşterea Stăpânului şi cu glas de bucurie ne facem părtaşi tainei mân
tuirii lumii, închinându-ne înaintea pruncului mic, Dumnezeului Celui
Mare.
B. O. R. — 2

0
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Oştirile puterilor îngereşti laudă această mai-presus-de toate dum
nezeiască pogorâre a lui Dumnezeu la om. Atunci când văd pe Cel
nevăzut trup luând, pe Cel ce ţine toate în palma Sa înfăşat în scutece
ca un prunc şi pe Îngerul de Mare Sfat, ele înalţă îngerească cântare
de slavă, pace pe pământ binevestind şi, la întruparea Domnului păcii,
vestesc bună voire între oameni.
Primind pe Mântuitorul şi Domnul, Cel ce S-a arătat şi împreună
cu noi petrece, în cuget venim înaintea Prea Fericirii Voastre spre a
ne face părtaşi acestei negrăite bucurii şi păcii cereşti şi a Vă adresa
drept praznicală salutare de felicitare bineplăcutul răspuns la cântarea
îngerească : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu !».
, Cu sufletele copleşite de dumnezeiasca mângâiere şi bucuria ce se
revarsă cu pace adâncă peste inimile noastre de la Peşterea Betleemului, unde Dumnezeu a fost primit, ne rugăm Mântuitorului Hristos
—■ Celui Care S-a întrupat, ea să ne aducă «viaţa cea adevărată şi a
dăruit firii celor muritori moştenirea cereştilor bunătăţi netrecătoare» —
să încununeze cu binecuvântări strălucita activitate pe care o desfă
şuraţi cu zel spre slujirea Bisericii, aşa încât, bucurându-Vă de boga
tele roade ale ostenelilor, cu duhovnicească bucurie să. prăznuiţi cu
nezdruncinată sănătate sufletească şi trupească întru cât mai mulţi ani
Sărbătorile Iconomiei în Trup şi Arătării la Iordan. Domnul să Vă
dăruiască Noul An al bunătăţii Sale, plin de. toată darea eea bună
care de Sus este !
Cu aceasta, îmbrăţişându-Vă cu praznicală sărutare în Hristos, Cel
întrupat şi în Dumnezeu Cel ce S-a arătat, rămânem,
Al Prea Fericirii Voastre,
ss / 1 SERAPHIM al Atenei, Preşedinte
Crăciunul 1997»

Prea Fericirea Sa Anastasios, Arhiepiscop
întregii Albanii.
11.

al Tiranei şi al

« Prea Fericitului TEOCT1ST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Tirana, Crăciun 1997

Prea Fericirea Voastră,
iubit frate şi coliturghisitor în Hristosy
«întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit» (Ioan 1, 11).
Referindu-se iniţial la poporul evreu, acest verset este valabil pen
tru întreaga rasă umană, pentru care Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a
întrupat. Pentru mulţi oameni şi pentru multe aşa-numite societăţi, unde
predomină ipocrizia,* violenţa, pasiunea şi lăcomia, Hristos rămâne un
străin: El este străin şi în cazul opţiunilor nedrepte car© condiţionează
cursul lumii, bazându-se numai pe aşa-numitele «dogme» economice
internaţionale, pe scopurile politic© şi egoiste ale «elor aflaţi la putere.
Bucurându-ne şi slăvind din nou Naşterea lui Hristos în aceste zile,
Biserica îl mărturiseşte cu credinţă şi devotament întregii lumi, pe lisus
Hristos «care încă de copil era străin în mijlocul poporului Său» ; în
acelaşi timp, Ea declară că El este Mesia, Mântuitorul care p©ate stabili
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criteriile şi soluţiile drepte pentru problemele complexe ale oamenilor,
singurul care poate elibera persoana umană de legăturile păcatului, de
diferitele vicii,/ de egoismul
cu multe fete
O
> si
* chiar de moarte,/ oferind
speranţă şi lumina învierii.
Drept pentru care, dorim, cu bucurie şi cu dragoste fărţească şi din
tot sufletul, Prea Fericirii Voastre, ierarhilor, clericilor şi poporului ales
al Sfintei Biserici din România, să aniverseze cu bucurie duhovnicească
şi sănătate venirea Domnului pe pământ, bucurâridu-se de darurile Sale
nepreţuite. Vă urăm, de asemenea, să continuaţi, în noul an, propovăduirea noului mesaj mântuitor, prin cuvânt şi faptă, întrucât «Celor care
L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii
ai lui Dumnezeu» (Ioan 1, 12), El fiind purtător al adevărului, apărător
al dreptăţii, inspirator al dragostei şi reconciliator al oamenilor, comu
nităţilor şi popoarelor.
Vă îmbrăţişez frăţeşte, Prea Fericirea Voastră şi rămân, cu respect
şi dragoste în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat,
ss •/ f ANASTASIOS
Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii»

#

Prea Fericirea Sa Vasile, Mitropolitul Varşoviei

12.

şi

a toată

Polonia.
«Mitropolia Ortodoxă a
Varşoviei şi a Toată Polonia

Varşovia, Crăciunul
1997— 1998

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul României, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
Bucureşti
*

Prea Fericirea Voastră,
Prea iubit în Domnul Sfânt Vlădică,
HRISTOS SE NAŞTE, SLÂVIŢI-L! '

Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe : Dumnezeu S-a
arătat în trup (I Tim. 3, 16).
Această taină a creştinătăţii o explică şi o adânceşte Apostolul Pavel
în epistola sa către galateni (Gal. '4, 4— 7).
Taina constă în aceea că Iisus Hristos a luat asupra Sa păcatele
omenirii, pentru ca cei păcătoşi să se elibereze de robia păcatului.
Prin slujirea omenirii şi jertfa de pe Crucea Golgotei, foştii robi
au primit har şi dreptul de a deveni fii ai lui Dumnezeu Tatăl, Care a
trimis în inima oamenilor Duhul Fiului Său.
De aceea, ne-a şi fost dat harul : Avva-Părinte ! Astfel, Tatăl
nostru Carele eşti în ceruri, Tu eşti Părintele nostru, iar noi copiii Tăi
după har. Bucuria harică a acestui praznic, ne copleşeşte pe toţi. De
aceea să ne bucurăm şi să ne veselim, căci.Domnul Dumnezeu i-a cer
cetat pe oameni şi le-a dat izbăvire.

20
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Cu această bucurie, permiteţi-mi, Prea Fericirea Voastră, să Vă
felicit cu dragoste sinceră de Sfintele Sărbători ale Naşterii şi Bote
zului Domnului, să Vă transmitem doriri de binecuvântări divine pen
tru sfânta Voastră Biserică şi sănătate deplină în slujirea Prea Fericirii
Voastre de întâistătător, pace şi bunăstare ţării Prea Fericirii Voastre.
Urări de bine Vă rugăm să primiţi şi cu prilejul Anului Nou, 1998 !
Al Prea Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos,
Mitropolitul

VASILE
Varşoviei şi a toată

Polonia»

Prea Fericirea Sa Dorotej, Arhiepiscop de Praga, Mitropolit
al Cehiei şi Slovaciei.
13.

«Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului TEOCTIST,
Locţiitor al Cesareii Capadociei, Mitropolit
al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al României
Bucureşti
*

PREA FERICIREA VOASTRĂ, MULT IUBITĂ,

Nera îngăduit Dumnezeu, prin mila Sa, să ne apropiem de bucu
rosul praznic al Naşterii lui Hristos. Măreţia acestei sărbători se răs
frânge asupra întregului univers. Atenţia noastră se îndreaptă şi este
orientată către Jubileul de deuă mii de ani de la venirea Fiului lui
Dumnezeu pe pământ, căci «cu adevărat -mare este taina dreptei cre
dinţe» (I Tim. 3, 16) — înţelepciunea divină despre mântuirea neamului
omenesc prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
Dragostea Tatălui ceresc faţă de om este nemărginită. Şi atât de departe
se află dragostea omului faţă de Dumnezeu !
Ne străduim din toate puterile şi cu ajutorul lui Dumnezeu să ne
îndreptăm lipsurile prin fapte de credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu
şi aproapele. Apropriindu-ne de marea aniversare, ne corectăm greşelile
prin fapte de credinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi aproapele. Apropiindu-ne de marea aniversare, ne corectăm grgeşelile prin fapta de cre
dinţă şi iubire faţă de Dumnezeu şi de aproapele. Apropiindu-ne de
marele Jubileu a două mii de veacuri, acesta va fi un dar de la Hristos,
•Fiul lui Dumnezeu.
Permiteţi-mi să Vă felicit cu prilejul praznicului sărbătorit în cer
şi pe pământ şi al Noului An 1998. Din tot sufletul Vă doresc sănătate
deplină şi ajutor nemăsurat de la Dumnezeu în rodnica slujire de
întâistătător spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea turmei lui Hristos
ce v-a fost încredinţată spre păstorire.
Rămân faţă de Prea Fericirea Voastră cu neschimbată dragoste
frăţească şi implorând Sfintele Voastre rugăciuni,
t DOROTEJ,
Arhiepiscop de Praga
Crăciunul 1997/1998*
Praga»
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21

Sa

John,

Arhiepiscopul

Kareliei

şi

al

Întregii

Finlande.
«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarh al României
Crăciun 1997

Hristos S-a născut: slăviţi-L !
Prin mila lui Dumnezeu avem din nou posibilitatea să sărbătorim
Naşterea Domnului si Mântuitorului nostru lisus Hristos. In întunericui din jurul nostru străluceşte lumina sfintei Sale Naşteri. Mesajul
de dragoste, pace şi bună voire a Domnului răsună pretutindeni. între
gul univers slăveşte Sfânta Treime împreună cu îngerii. Astfel, chiar
şi noi, cei de aici, în nordul Europei, Vă urăm să aveţi parte de marea
bucurie a Sărbătorii Naşterii Domnului şi să participaţi, cu. smerenie
şi evlavie, la doxologia noastră. Deşi ne aflăm departe, în cuget şi
rugăciuni suntem alături de Prea Fericirea Voastră.
Hristos se naşte, slăviti-L !
în dragostea copilului din Betleem,
f

t

j

7

f

ss/ " t JOHN al Finlandei»
\

15. Prea Fericirea Sa Theodosius, Arhiepiscop al Washingtonului,

Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei.
Sărbătoarea Naşterii Domnului 1997
Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul României,
Mitropolit al Munteniei,
' ' Arhiepiscop al Bucureştilor
70526 Aleea Mitropoliei 2
7000 — Bucureşti, 4. România
9

7

7

Prea Fericirea Voastră, Patriarh TEOCTIST,
Hristos S-a născut ! Slăviti-L
!
»
Vă îmbrăţişăm cu dragoste acum, când ne apropiem de sărbătoarea
Naşterii Mântuitorului. Lumina necreată a acestei zile ne călăuzeşte
către ieslea sfântă de unde Domnul stăpâneşte •întreaga creaţie.
Sărbătorim astăzi taina noii şi veşnicei vieţi. Dumnezeu S-a făcut
om pentru ca omul să devină dumnezeu. Intr-adevăr, acesta este sensul
Buneivestiri aduse păstorilor de către ostile cereşti. Aceasta este Vestea
cea Bună care proclamă marea şi înalta chemare adresată oricărei fiinţe
umane.
Sărbătorim astăzi reînnoirea creaţiei. Fiul lui Dumnezeu, născut
din Fecioara Maria devine Fiul Omului un’ind în Sine «cele din ceruri
şi cele de pe pământ» (Efeseni, 1, 10). Prin El se naşte o nouă creaţie.
Prin El, cele ce stau în întunericul păcatului şi al morţii sunt chemate
să se ridice şi să intre în lumina purificatoare a nemuririi.
Să împărtăşim astăzi roadele Sărbătorii cu întreaga lume. Numai
prin împărtăşirea bucuriei şi a puterii vindecătoare a acestei zilei feri-
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cite ni se vor alătura şi alţii în proclamarea şi slăvirea na:,.lt*rii Fiului
Unul născut al lui Dumnezeu.
Vă transmit, în numele Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii
Ortodoxe din America, Prea Fericirii Voastre şi credincioşiloi* aflaţi în
grija Voastră, celex mai calde urări pentru o aniversare feric’ila a Naşte
rii Domnului.
Cu dragoste în Hristos nou născut, al Vostru frate şi colii’ u'^hisit,or,
s s / t t h e o d o s iu s
Arhiepiscop »al Washingtonului
Mitropolit al întregii Americi şi al C ciii'.kUm •

16. Eminenţa Sa SpyridQn, Arhiepiscop al Americii.

«Prea *Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul României
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 2
Bucureşti 70526, Sector 4 — România
Crăciun 1997 *

Prea Fericirea Voastră,
Hristos S-a născut, slăviţi-L !
îmi face o deosebită bucurie să Vă transmit, în numele Arhiepisco
piei Ortodoxe Grece din America rugăciunile şi urările mele de bine la
aniversarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul păcii.
într-adevăr, Naşterea Mântuitorului nostru reprezintă dragostea şi
compasiunea nemărginite ale lui Dumnezeu pentru creaţia Sa. Odată cu
sărbătorirea acestei zile, fie ca minunata reconciliere
între Cer şi
Pământ să ne lumineze şi să ne inspire, aşa cum s-a întâmplat cu păsto
rii din Betleem, primii care au auzit Vestea cea Bună.
Vă urez sănătate si fericire în această Derioadă a Crăciunului şi
în tot anul viitor. Mă rog ca Domnul să Vă dea har şi dragoste şi ca
slujirea Prea Fericirii Voastre să fie întotdeauna plină de bucuria pre
zenţei lui Dumnezeu alături de noi.
Cu profundă dragoste în Hristos,
*

A

f

s s / t SPYRIDON
Arhiepiscop al Americii».
%

17. Eminenta Sa Theodosius, Arhiepiscop de Tokio şi Mitropolit

al întregii Japonii.
«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştiului,
Patriarh al României
,
Aleea Mitropoliei nr. 2
Naşterea Domnului, 1937

Prea Fericirea Voastră,
%

«Dumnezeu din ceruri S-a pogorât pe pământ pentru ca noi să ne
înălţăm la ceruri».
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Fiul lui Dumnezeu ne face, într-adevăr, să aparţinem cerului şi
sfinţeşte păcătoşii. El ne-a adoptat ca fii ai lui Dumnezeu. El ne călău
zeşte spre viata veşnică. Ne pregăteşte pentru vieţuirea din ceruri.
Hristos, Domnul nostru, este revelaţia plină de milostenie faţă de
omenire. Să ne bueurăm în spiritul Sărbătorii Naşterii Domnului nostru,
Taina care s-a pogorât în mijlocul nostru.
La această fericită ocazie ne rugăm pentru sănătatea Prea Fericirii
Voastre şi pentru succes în munca Voastră pastorală.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
ss f THEODOSIUS
Arhiepiscop de Tokio şi
Mitropolit ai întregii Japonii»

18. Sanctitatea Sa Karekin Ir Patriarh Suprem, Catoiicosul între

gii Armenii.
«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti, România
8 decembrie 1997

Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Acum, când se apropie perioada Crăciunului, am dorit să transmit
Prea Fericirii Voastre bucuria pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o
prin întruparea Sa, ca manifestare sublimă a dragostei divinei pentru
omenire şi a dorinţei de «pace pe pământ şi bună voie între oameni».
în ciuda tuturor necazurilor, eşecurilor şi suferinţelor cu care suntem
confruntaţi în atâtea părţi ale lumii, ni se. aminteşte încă o dată, în
conştiinţa noastră pan-creştină, că, prin Naşterea Domnului -nostru, ne
rămâne sursa bucuriei, speranţei, credinţei ci dragostei, întrucât El este
cu noi, având numele de Emanuel.
Anexez textul mesajului de Crăciun de anul acesta adresat poporului
meu armean din Nagor-no-Karabach şi din întreaga Diasporă. Am dorit
să împărtăşesc Prea Fericirii Voastre meditaţiile mele de anul acesta
asupra semnificaţiei Betleemului.
7
Mă rog Domnului întrupat să dea Prea Fericirii Voastre sănătate
deplină şi să Vă ţină permanent în comuniune cu înţelepciunea Sa divină
pentru a Vă putea continua păstorirea credincioşilor «la loc de păşune
şi la apa odihnei» (Ps. 22; 2).
Cu dragoste frăţească,
ss / 1 KAREKIN I
Catolicos al tuturor armenilor»
»

19. Sanctitatea Sa Aram I, Catolicos armean al Ciliciei.
>

«Prea Fericitului TEOCTIST
Patriarhia Română
Aleea Patriarhiei 2
70526 Bucureşti 4
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Iubite frate în Hristos,
în lisus Hristos Dumnezeu a devenit Emanuei alături dr noi. Cră
ciunul este sărbătoarea întâlnirii lui Dumnezeu cu omenirea ; <<Şi Cuvân
tul S-a făcut trup şi S-a slăşluit între noi» (Ioan 1, 14). Crăciunul este,
de asemenea, chemarea de a fi cu Dumnezeu.
De fapt, a fi Dumnezeu înseamnă a fi cu dreptatea şi pact‘a. înseam
nă a urma calea dragostei şi adevărului, adică drumul lui Hristos.
Suntem gata să fim cu Dumnezeu ? Aceasta este cea mai mare pro
vocare adresată încă o dată fiecăruia dintre noi şi tuturor, în general.
Fie ca Dumnezeul întrupat să ne conducă spre pace şi dreptate.
Fie ca Hristos, sursa unităţii, să întărească şi să aprofundeze uni
tatea noastră.
Al Vostru în Hristos,
ss / 1 ARAM I
Catolicos al Ciliciei»

20. Sanctitatea Sa Abbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei.

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Vă transmit, în ajunul luminoasei perioade a Crăciunului şi
a
Anului Nou, sincere salutări de bucurie în numele meu personal şi al
străvechii Biserici Ortodoxe Tewahedo. Să ne bucurăm împreună de
Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, deschizându-ne inimile către El, care este întruparea păcii, dragostei şi speran
ţei către noi toţi:
Fie ca Domnul să binecuvânteze lumea !
*

ss / f ABBA PAULOS
Patriarhul Etiopiei»
I

21. Sanctitatea Sa Baselios Marthoma Mathews IIr Patriarh Ca

tolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului.
«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii. Ortodoxe Române
Aleea Patriarhiei 2 •
70526 Bucureşti, România
04.12.1997

Prea Fericirea Voastră,
«împărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său
şi va împărăţi în vecii vecilor» (Rev. 11, 15)
Odată cu bucuria care ’ne umple inimile în această perioadă sfântă
şi binecuvântată, gândurile noastre se îndreaptă spre toţi cei care
lucrează în numele sfânt al lui Hristos.
Sărbătorirea Cuvântului care S-a făcut trup şi a venit în lume ne
dă posibiltatea să împărtăşim cu voi bucuria, pacea şi speranţa acestei
perioade festive.
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întreaga lume încearcă astăzi să găsească modalităţi de a însănătoşi
personalitatea umană şi de a căuta Adevărul care poate regenera omul.
în Dumnezeu personalitatea umană primeşte tot ceea ce are nevoie şi
găseşte singura cale care este Hristos, El fiind «jCalea, Adevărul şi
Viaţa».
Inspiraţi de duhul lui Dumnezeu care conduce la tot Adevărul, să
lucrăm pentru implementarea idealurilor creştine comune întregii om e
niri, idealuri de pace pe pământ şi bună voire între oameni.
Să ne reangajăm în această luptă pentru ca lumea să devină un
loc mai bun pentru noi toţi şi prin lucrarea noastră să ajungem la
voinţa lui Dumnezeu revelată prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
Cu cele mai bune urări pentru un Crăciun fericit .şi rugăciuni pen
tru binele, fericirea şi sănătatea Prea Fericirii Voastre în noul an.
■Rămân, al Vostru în Iisus Hristos, Domnul nostru,
ss / 1 Baselios Marthoma Mathews II»

22. Sanctitatea Sa Ignatius Zakka I Iwasr Patriarh al Antiohiei

şi al întregului Orient.
«Nr. E 269

17 decembrie 1997

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti
Prea Fericirea Voastră,
J

«Căci prunc S-a născut nouă,
un fiu S-a dat nouă...» (Is. 9, 5)

La această sărbătoare a Crăciunului, suntem încântaţi să salutăm
pe Prea Fericirea Voastră şi să împărtăşim cu Prea Fericirea Voastra
bucuria întrupării Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie ca acest anotimp să -aducă Prea Fericii Voastre şi
Sfintei
Voastre Biserici mulţumire şi prosperitate. Urăm Prea Fericirii Voastre
si
• Bisericii Voastre un Crăciun fericit si
• un An Nou binecuvântat
Cu călduroase salutări, al Prea Fericirii Voastre întru Domnul.
ss / IGNATIUS ZAKKA I IWAS
Patriarh al Antiohiei
si al Intreqului Orient
Conducătorul suprem
al Bisericii Ortodoxe Universale»
\

23. Sanctitatea Sa Khanania Mardinkha IV, Patriarh Catolicos al

Bisericii Asiriene a Răsăritului.
Prea Fericitului Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Româna
* Bucureşti,
* 7 România

*
Naşterea Domnului 1997

Este perioada Naşterii sfinte a Mântuitorului Iisus Hristos. Aflăm
din relatările străvechi că pe dealul Iudeii păstorii păzeau oile pe

z
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timpul nopţii când îngerii au apărut în liniştea pastorală spunând :
«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bună voire !».
Iisus Hristos, Domnul păcii, S-a născut între oameni pentru a
aduce pace şi speranţă tuturor celor care trec prin această lume.
Mulţi #lideri civili îşi petrec timpul încercând să dobândeasccă pacea
şi liniştea. Există în sufletul omenirii agitate o speranţă nestinsă de
pace şi de linişte care să domnească pe pământ între toate popoarele.
Totuşi, recomandăm tuturor oamenilor să se întoarcă spre Domnvil
păcii, Iisus Hristos şi să-I răspundă Lui, Care ne-a spus : «Pace vă las
vouă, pacea Mea o dau vouă... să nu se tulbure inima voastră...»
(Ioan 14, 27).
Noi, care am fost chemaţi să slujim Domnului Iisus Hristos, vom
răspunde chemării de a reorienta inimile şi cugetele tulburate pe care
Domnul le-a încredinţat' grijii noastre. Spre El trebuie să se întoarcă
oamenii pentru pace şi linişte. 11 rugăm să se pogoare în inimile şi în
vieţile noastre pentru ca noi să fim o reflectare a păcii date la veni
rea Sa.
Să ascultăm din nou corul îngerilor care vesteşte omenirii pacea şi
speranţa după care tânjeşte inima omului. Iisus, creatorul Sfintei noastre
credinţe, a spus «Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă
voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la
Mine...» (Matei 11, 28—29). Iisus ne cheamă să venim să învăţăm de la
El ; să învăţăm pacea Sa. .
Domnul vieţii noastre ne dă pacea ; când pacea intră şi creşte în
inima omului, ea se află în tot ceea ce facem ; şi, de aici, se ajunge la
pacea întregului popor. îl rugăm pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos
sa ne ajute să devenim instrumentele Sale de pace şi de dragoste în
zilele noastre şi în special în această perioadă binecuvântată a Naşterii
Domnului şi Mântuitorului, Iisus Hristos.
Transmitem, în numele Bisericii Asiriene a Răsăritului, Prea Feri
cirii Voastre şi tuturor celor care s-au angajat în slujirea spirituală, cele
mai bune urări pentru slăvită perioadă a Naşterii Domnului nostru Iisus
Hristos şi pentru un nou an binecuvântat, 1998.
s s / t KHANANIA MARDINKA IV
Patriarh Catolicos
Biserica Asiriană a Răsăritului»

24. Sanctitatea Sa Papa. Ioan Paul al II-lea.

« Prea Fericirii Sale TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cu ocazia sărbătoririi Naşterii Mântuitorului, Prea Fericirea Voastră
mi-a adresat un mesaj de bune urări de comuniune duhovniceasca. Tin
să-mi exprim recunostinta
*
> mea vie.
Atmosfera de pace şi de bucurie a sărbătorilor de Crăciun şi Bo
botează, care radiază în tot cursul anului, ne aduce în minte si în
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rugăciune spusele Sf. Pavel către Filipeni : «Bncuraţi-vă în Domnul în
toată vrem ea; şi iarăşi bucuraţi-vă bunătatea voastră să fie recunos
cută de toţi oamenii, Domnul este aproape. Nu vă tulburaţi de nimic,
darl în toată vremea, prin rugăciune şi stăruinţă în duh, cereţi la Dum
nezeu. Şi pacea Domnului care-i mai presus de toată înţelegerea vă va
păzi inimile şi gândurile în Iisus Hristos» (Filip. 4, 4— 7).
Aceste cuvinte ale Apostolului neamurilor traduc bunele urări pe
care prin harul divin Vi le adresez Prea Fericirii Voastre. Mai presus
de toate dificultăţile şi de îngrijorările pe care trebuie să le înfruntăm,
acest mesaj trebuie ca noi să-l împărtăşim cu tărie, nu numai credin
cioşilor noştri, ci şi lumii timpurilor noastre, Intr-adevăr, noi ştim şi
credem că Cel ce a venit printre noi este Domnul Bisericii pe care o
călăuzeşte în toate împrejurările (F. Ap. 5, 6— 13).
*
Cu aceste sentimente, Vă reîntorc, Prea Fericite, toată dragostea
mea frăţească.
IOAN PAUL AL II-LEA
Vatican, 21 febr. 1998»

25. Eminenţa

Sa

Antonius

Jan

Glazemaker,

Arhiepiscop

de

«Crăciun

1997

Utrecht.
Pacea si bucuria să fie cu toată creaţia !
t

f

ss / 1

a

. J. GLAZEMAKER»
«

26. Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury.
*

. «Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhid României,
Aleea Patriarhiei 2
R0-70526
Bucureşti — România
Decembrie 1997

Prea Fericirea Voastră,
-Vă transmit prin această scrisoare de Crăciun călduroase salutări
personale acum, când sărbătorim împreună în familia creştină, Naşte
rea Domnului nostru, Iisus Kristos.
Totuşi, făcând aceasta, suntem conştienţi de dezordinea, păcatul,
ruşinea şi necredinţa care desfigurează lumea. Şi totuşi, chiar într-o
asemenea perioadă, mesajul creştin ne umple de speranţă şi am dori
să Vă sugerăm o meditaţie asupra celor trei femei deosebite la care se
va gândi lumea la acest Crăciun.
In primul rând, la începutul acestei toamne am fost cu toţii zgu
duiţi de tristeţe şi durere la moartea tinerei Diana, Prinţesă de Wales.
Deşi în multe privinţe o femeie obişnuită (totuşi, foarte frumoasă), ea
a adus lumii moderne lumina tinereţii, iar compasiunea sa a impre
sionat milioane de oameni. Marele val de durere care a urmat morţii ei
a constituit un fenomen uluitor.
%

I
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La o săptămână de la moartea ei a decedat şi Maica Tereza. Pentru
Biserica universală ea a fost marea «sfântă» a lui Dumnezeu. Compasiunea ei a strălucit timp de mulţi ani prin felul în care s-a coborât
în gunoiul şi mizeria Calcuttei şi a inspirat mii de oameni prin slujirea
pe care a desfăşurat-o. Va rămâne una dintre marile personalităţi
creştine ale secolului. Aceste două femei dau speranţă, speranţă umană
si creştină.
Cea de a treia este Mâria, Maica Domnului nostru, care, pentru
aceia dintre noi care se numesc creştini, este cea mai mare dintre toate
femeile. Simpla sa ascultare şi credinţă plină de curaj exprimată prin
cuvintele «fie mie după cuvântul Tău» arată marea sa deschidere faţă
de Dumnezeu şi sfânta sa evlavie. Ea este, pentru noi toţi, cel mai mare
model dintre toate timpurile.
Fie ca noi, în încercarea de a-L sluji pe Domniul nostru în ultimii
ani ai acestui mileniu, să aşteptăm cu mare speranţă şi încredere îndru
marea pe care ne-o va face Domnul spre viitorul Său.
I

»

Al Vostru în Hristos,
s s / t GEORGE CAREY
Arhiepiscop de Canterbury»
\

27. Eminenţa Sa Karl Gustav Hammar, Arhiepiscop

de Uppsala

şi Primat al Bisericii Luterane din Suedia.
«Fie ca pacea şi bucuria Crăciunului să fie cu Prea Fericirea Voastră
în tot anul.
s s / j K. G. HAMMAR
P.S. îmi amintesc cu recunoştinţă vizita
făcută Bisericii şi poporului Vostru».
t

28. Revd. Dr. Keith Clements, Secretar General al Conferinţei Bi

sericilor Europene.
«Prea Fericitului Patriarh TEOCTIST
\
8

• România
ianuarie 1.998

Prea Fericirea Voastră,
•

•

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru,
lisusHristos,
este întotdeauna o ocazie specială pentru noi, cei care credem în numele Său,
de a mărturisi că «Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi
am văzut slava Lui, slavă ca a IJnuia-Născut din Tatăl, plin de har şi
de adevăr» (Ioan 1, 14); Lumina de la_ Betleem străluceşte în întune
ricul acestei lumi şi ne călăuzeşte pe toţi spre adevărata dreptate a lui
Dumnezeu-Tatăl, Care ne-a împăcat-cu Sine-Prin Hristos» (2 Cor. 5, 18).
în calitatea noastră de creştini şi de Biserici ale Europei încă
divizată, am trăit cu toţii darul lui Dumnezeu în lisus Hristos când
ne-am întrunit anul trecut, la cea de a Il-a Adunare Ecumenică Euro
peană de la Graz, Austria. Rugându-ne şi ascultând cuvântul lui Dum
nezeu
ni s-areamintit
«de minuniledragostei luiDumnezeu şi de
t

•

7

*

7

'
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angajamentul nostru de a-L urma pe Hristos prin dragostea faţă de
aproapele nostru ca faţă. de noi înşine», drept pentru care, trebuie «să
muncim şi să ne rugăm neîncetat pentru îndepărtarea diviziunilor tra
gice care rănesc trupul lui Hristos» (EEA 2, Documentul final 2, pag. 11).
Ţin să vă mulţumesc pentru mesajul de Crăciun 1997 şi de Anul
Nou 1998 pe care l-aţi trimis pentru mine, personal şi pentru toţi cole
gii din staful CBE de aici, de la Geneva. începând noul an în spiritul
Grazului, apreciem foarte mult rugăciunile şi interesul dvs. faţă de CBE.
Datorită sprijinului vostru ne simţim deosebit de încurajaţi în activi
tatea noastră şi ne rugăm lui Dumnezeu să Vă binecuvânteze Biserica
prin harul Său.
Rămân, al Vostru sincer în legătura dragostei lui lisus Hristos,
4

ss / Rev. Dr. KEITH CLEMENTS
Secretar General CBE»

Revd. Dr. Milan Opocensky, Secretar General al Alianţei Re
formate Mondiale.
29.

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Aleea Patriarhiei 2
70526 Bucureşti
* 4
România

4

*
23 februarie 1998

Prea Fericirea Voastră,

,

Deşi cu întârziere, confirm primirea scrisorii Prea Fericirii Voastre
din 22 decembrie 1997. Datorită călătoriilor şi a altor angajamente abia
astăzi pot răspunde mesajului Vostru.
Vă transmit, la rândul meu cele mai bune urări. îmi amintesc vizita
făcută în noiembrie 1996 şi convorbirea purtată atunci. Mă rog pentru
slujirea Voastră şi pentru prezenţa Bisericii Ortodoxe Române. Fie ca
Dumnezeu să Vă binecuvânteze pe Prea Fericirea Voastră, mitropoliţii,
episcopii, preoţii şi tot poporul român.
După cum vă imaginaţi, WARC este foarte interesată de situaţia
minorităţii maghiare. Sunt convins că Vă veţi exercita întreaga influ
enţă pentru a uşura orice greutate apărută şi că veţi sfătui guvernul
român să acorde o mai mare atenţie minorităţilor din România. Sper
din toată inima într-o bună cooperare între Biserici şi într-un sprijin
reciproc. Mă bucură faptul că Biserica Ortodoxă Română are acces la
orice strat şi orice nivel al vieţii naţionale. Fie ca valorile creştine să
devină factorul determinant în ordinea democrată din România.
Cu cele mai bune urări, al Vostru sincer,

«

ss / Dr. MILAN OPOCENSKY .
Secretar General».

Pe lângă schimburile de scrisori menţionate anterior, Prea
Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a fost felicitat cu prilejul Săr
bătorii Naşterii Domnului din anul 1997, de alte persoane din clerul
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bisericesc din ţară şi străinătate, stareţi de mănăstiri, profesori, preoţi
români din străinătate, de. personalităţi ale vieţii sociale, politice, cul
turale, de reprezentanţi ai misiunilor diplomatice în România, de cre
dincioşi de peste hotare.
Redăm, în continuare, lista întocmită de Cabinetul Patriarhal cu
toţi cei care au ţinut să împărtăşească bucuria creştină a Naşterii
Mântuitorului Hristos împreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
TEOCTIST :
PREOŢI ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
1. Pr. CEZAR-GAVRIL DUMITRESCU
2. Pr. JOHN ZIVKU (JIFCU)
3. Pr. MATEI PETRE
4. Pr. MIHAI N. IANCU
5. Pr. Prof. Dr. MIRCEA BASARAB
6. Pr. NICOLAE DURA
7. Pr. NELUŢU OPREA
/ 8. Pr. ION CONSTANTINESCU
9. Pr. GEORGE CHIŞCĂ
10. Arhim. MIHAIL FILIMON
11. Arhim. FELIX DUBNEAC
12. Diac. Drd. EUGEN MORARU
13. Pr. VASILE IORGULESCU
14. Prt MIHAI . RADU
15. Pr. ENACHE CULAI
16. Pr. Dr. TEODOR DAMIAN
17. Pr. COSTICĂ POPA
18. Pr. ION GHERMAN
19. Pr. IONEL MOJIC
20. Pr. FLORIN OLTEANU
21. Pr. CEZAR VASILIU
22. Pr. GHEORGHE SPERANŢĂ
23. Pr. VASILE HAŢEGAN
24. Pr. Ic. Stavr. PA VEL ARDELEAN
25. Pr. SIMION FELECAN
26. Pr. GABRIEL POPESCU •
27. Arhim. IOACHIM GIOSANU .
28. Pr. REMUS GRAMA
29. Pr. PETRE G. COMAN
30. P. Cuv. Arhim. Mitrofor
. Dr. VASILE VASILACHE
31. Pr. VIRGIL VÂLCU
32! Pr. RADU MIRONOVICI
33. P. Cuv. Stareţ Ierom. PETRONIU
34. Arhim. JUSTINIAN DALEA
35. Pr. VASILE PALADE
36. Pr. Prof. Dr. VIOREL IONIŢÂ

— Danemarca
•
— Canada
— Cipru
U.S.A.
— Germania
— Austria
— Bulgaria
— Australia
— Canada
— Thesalonic - Grecia
— U.S.A.
— Grecia
— Franţa
— Suedia
— Suedia
— U.S.A.
— Venezuela
— U.S.A.
— Iugoslavia
■ Ungaria
— Canada
— Noua Zeelandă
r - U.S.A.
— Ungaria
— Germania
— Australia
— Franţa
U.S.A.
— Italia
—
—
—
—
—
—
—

U.S.A.
Elveţia
Germania
Sf. Munte Athos
U.S.A.
Belgia
Elveţia
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37. Pr. Prof. Dr. IOAN SAUCA
38. Pr. DUMITRU COMAN

Elveţia
Australia

PERSONALITĂŢI BISERICEŞTI DIN STRĂINĂTATE
39. Arhim. 1ENOTHEOS PETRIDIS
40. Arhim. DIMITRIE ZORZOS #
41. I.P.S. AMBROSIOS, Mitropolit de
Kalavrita şi Aigialeia
42. Mons. ALBERT RAUCH
43. Arhim.
NEKTARIOS PRASKEVAKOS, secretar al Mitropoliei Pireului
44. Pr. MARC-ANTOINE COSTA de
Beauregard
45. Î.P.S. KIRILL, Mitropolit de Smolensk şi Kaliningrad
46. Î.P.S.
NICODIM,
Mitropolit
de
Harkov şi Borodin
47. Î.P.S. €PIRIDON, Mitropolit de Kefalinia
48. Pr. FRANCOIS FAURE

Grecia
Grecia
- Grecia
- Grecia
Regensburg

Germania

Grecia

Franţa
Rusia
Ucraina
Grecia
Franţa

PERSONALITĂŢI CULTURALE DIN STRĂINĂTATE
49. Dl. D. PAPAGHIANNOULIS, direc
torul edit. «Tertios»
50. Dl. GEORGE ALEXE
51. Dr. R. KENNETH McALL
52. Dl. ALFRED
STIRNEMANN,
pre
şedinte al Fundaţiei «Pro Oriente»
53. Dl. JOHANN MARTE,
vice-preşedinte al Fundaţiei «Pro Oriente»
*54. Dl. FRANZ GSCHWANDTNER, se
cretar . general al Fundaţiei «Pro
Oriente»
55. Dr. SPYRIDON HANTJISSALATAS

Grecia
Detroit - U.S.A.
Anglia
Austria
Austria
Austria

Grecia

PERSONALITĂŢI DIN ŢARĂ
56. Dl. EMIL CONSTANTINESCU, Preşedinele României
57. A.S.R. Prinţesa MARGARETA şi
Dl. RADU DUDA
58. Dl. PETRE ROMAN, Preşedintele
• Senatului României*1
59. Dl. Dr. TRAI A N RADU NEGREI,
Consilier
de Stat, Preşedinţia
României

60. Dl. VICTOR CIORBEA,
Prim-Ministru al Guvernului României
61. Dl. VICTOR BABIUC, Ministru de
eStat, Ministrul Apărării Naţionale
62. Dl. VALERIU STOICA, Ministru de
Stat, Ministrul Justiţiei
63. Dl. ALEXANDRU ATHANASIU, Mi
nistru de Stat, Ministrul Muncii şi
. Protecţiei Sociale
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64. Dl. NICOLAE NOICA, Ministrul lu
crărilor publice şi amenajării teri
toriului
65. Dl. GAVRIL DEJEU, Ministru de
Stat, Ministru de Interne
66. Dl. General de divizie TEODOR
ZAHARIA, Secretar de Stat, PrimLocţiitor al Ministrului de Interne
67. Dl. EMANUEL ALBU, Secretar de
Stat, Ministerul de Interne
68. Dl. Prof. Univ. Dr. EMILIAN STANCU, Rectorul Academiei de .Poliţie
«Alexandru Ioan Cuza»
69. Dl. General de divizie ing. IONEL
CRĂCIUN, Comandantul
Corpului
Pompierilor Militari
70. Dl. General de ' divizie Dr. STAN
STÂNGACIU, Comandantul Trupe
lor de Jandarmi
71. Dl. General de brigadă CHIŢU
OCT A VI AN, Şeful de Stat Major
al Comandamentului Trupelor de
Jandarmi
72. Dl. CONSTANTIN DUDU IONESCU,
Secretar de Stat şi Şef al Departa
mentului pentru politica de apărare
al Ministerului Apărării Naţionale
73. Dl. General de brigadă NICOLAE
OPREA, Şeful Direcţiei Personal şi
evidenţa resurse umane din Minis
terul Apărării Naţionale
74. Dl. General de divizie Dr. CON
STANTIN DEGERATU, Şeful Statu
tului Major al Armatei Române
75. Dl. General de divizie Dr. MIHAIL
POPESCU, Şeful Statului Major al
Trupelor de Uscat
76. Dl. General de divizie EUGEiN BÂDĂLAN,
Prim-Locţiitorul
Şefului
Statului Major al Trupelor de Uscat

80. Dl. ANGELOR MAREŞ, Sub-Secretar de Stat, Secretariatul de Stat
pentru problemele revoluţionarilor x.
81. Dl. xProf.
univ.
dr,. GHEORGHE
UGLEAN, Preşedintele Curţii Su
preme de Justiţie
82. Dl. prof. univ. dr. IOAN BOGDAN,
Preşedintele Curţii de Conturi a
României
83. Dl. VALER DORNEANU, Preşedin
tele Consiliului legislativ
84. Dl. Prof. univ. dr. IOAN MURARU,
Preşedintele Curţii Constituţionale
85. Dl. PAUL MITROI, Avocatul Poporului
86. MUGUR ISĂRESCU, Guvernatorul
Băncii Naţionale a României
87. Dl. CRISTIAN PĂUNESCU, Secre
tarul general al Băncii Naţionale a
României
88.1 Dl, Dr. ION POPESCU, Preşedintele
Băncii Internaţionale a Religiilor
89. Dl. COSTIN GEORGESCU, Directo
rul Serviciului Român de Informaţii
90. Dl. General de divizie VASILE
LUPU, Prim-Adjunct al Directorului
Serviciului Român de Informaţii
«

91. Dl. MIRCEA GHEORDUNESCU, A d 
junct al S.R.I.
92. Dl. General de divizie ION PO
PESCU, Adjuncît al Serviciului Ro
mân de Informaţii
93. Dl. Lect. univ. dr. GHEORGHE AN GHELESCU, Secretar de Stat, Se
cretariatul de Stat pentru Culte
94. Dl. FLORIN ŞERBĂNESCU, Secre
tariatul de Stat pentru Culte
95. Dl. FLORIN FRUNZĂ, Consilier Se
cretariatul de Stat pentru Culte

77. Dl. SORIN MOISESCU,
general al României

Procurorul

96. Dl.
Ec. ANANIE
GARBOVEAN,
Prefectul Judeţului Alba

78. Dl.
NI CU
S.P.P.

Directorul

97. Dl. Prof. univ. dr. ION IORDAN,
Prefectul Municipiului Bucureşti

•79. Dl.
CRISTIAN
ALEXANDRESCU,
✓
Secretar de Stat Secretariatul de
Stat pentru problemele revoluţiona
rilor

98. Dl. Dr. GHEORGHE TĂCUTU,-Pre
fectul Judeţului Covasna

ANGHEL,

99. Dl. ALEXANDRU
Prefectul

SIMIONOVICI,
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100. Dl. Prof. ing. dr. FLORIN VITAN,
Prefectul Judeţului Iaşi
101. Dl. GHEORGHE MIHAI BÂRLEA,
Prefectul Judeţului Maramureş
102. Dl. RAS VA N VASILIU, Prefectul
Judeţului Tulcea
103. Dl. ION ^ILIESCU, Senator, Pre
şedintele P.D.S.R.
104. Dl.
ALEXANDRU
DUMITMSCU,
Secretarul
general
al
Senatului
României
105. Dl. GHEORGHE PRISÂCARU, Pre
şedintele Comisiei pentru politica
externă
106. Dl. GEORGE PRUTEANU, Senator,
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică
107. Dl. DENES SERES, Preşedintele C o
misiei pentru Administraţie publică
şi organizarea teritoriului
108. Dl. DORU GÂIŢĂ, Senator
109. Dl. ION SOLCANU, Senator

123. Dl. IOAN MUNÎEANU, Directorul
Direcţiei de Protocol a Camerei De
putaţilor
124. Dl. General de brigadă VIRGIL AR
DELEAN, Director general al Poli
ţiei Municipiului Bucureşti
125.' Dl. General de brigadă NICOLAE
BERECHET, Şeful I.G.P.
126. Dl. MIRCEA SORIN MOLDOVAN.
Preşedintele Consiliului Naţional al
Audiovizualului
127. Dl. STERE GULEA, Directorul ge
neral al TVR.
128. Dl. Prof. dr. MIHAI MIRON, Di
rector adjunct al Departamentului
Studiouri Teritoriale şi Minorităţi
al TVR

I

*

♦

110. Dl. NICULAE CERVENI,
111. Dl. GYORGY TOKAY,

•

129. Dl. TITI DINCĂ, Redactor Şef A d 
junct TVR
130. Dna.

PAULA

ZAH,

Redactor

TVR

131. Dl. Prof. univ. dr. TUDOR CĂTINEANU, Preşedinte — Director ge
neral al Societăţii Române de Radio
difuziune

Senator

Senator

*

112. Dl. VASILE DOBRESCU,
113. Dl. DORU
riator

IO AN

Senator

TĂRĂCILĂ,

132. Dl. DRACOŞ SEULEANU, Secretar
General al Societăţii Naţionale de

Se4

Radiodiîuziune

114. Dl.
ADRIAN
Senator

VORNICU,

133. Dl. PAUL GRIGORIU, Radio Româ
nia

115. Dl. ADRIAN NĂSTASE, V icepre
şedintele Camerei Deputatilor

134. Dl. NICU POPESCU, Redactor Şef
Adjunct, Redacţia Politică, România

116. Dl. DORU IOAN POPESOT, Deputat, Preşedintele Comisiei pentru
industrie şi servicii

135. Dna. MIHAELA DOBOŞ, Directoare
. Canalul România Muzical

117. Dl. CRISTIAN
tat

SORIN
I

RĂDULESCU,

118. Dl. SORIN LEPŞA,
merei Deputaţilgr

Depu

Secretarul

Ca

119. Dl. Prof. univ. dr. ing. VALERIU
TABĂRĂ, .... Deputat, ^ Preşedintele
PUNR
. * •
120. Dna. .. Prof.
* Deputat
121. Dl. MIŞU

OANA

MANOLESCU,

NEGRIŢOIU,

122. Dl. ADRIAN- TUDOR
GEAMĂN, Deputat

Deputat
MOROIANU-

136. Dl. MARIN LUŢU, Primarul Secto
rului 4 — Bucureşti
137. Dl.
ALEXANDRU
CONSTANTINESCU, Viceprimarul Sectorului 4
Bucureşti,
138. Dl. GHEORGHE FUNAR,
Municipiului Cluj-Napoca

Primarul

139. DL -NICOLAE RUJA, Viceprimarul
Municipiului Cluj-Napoca
140. Dl. Av. DAN CONDURAT, Primarul
Municipiului Sibiu
141. Dl. SIMION AL. BĂCILĂ, Primarul
Municipiului Blaj

B. O. R. — 3

t
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142. Dl. DINU (jRIGORESCU, Secretar
general al Consiliului Local al Mu
nicipiului Bucureşti
143. Dl. Prof. ing. dr. VICTOR ROMULUS CONSTANTINESCU, Preşedin
tele Consiliului Judeţean Cluj
144. Dl. RÂUL CONSTANTIN BOBEANU, Preşedintele Consiliului Neamţ
145. Dl. TEODOR LUPUTIU, Preşedintele
Consiliului Judeţean Maramureş
146. Dl. CĂLIN VINTILĂ, Vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Maramureş
4

%

1'47. Dl.
PAMF1L feERCEAN,
şedinte
al
Consiliului
Maramureş

V icepre
Judeţean

148. Dl. RĂSVAN ANGHELUŢA, Pre
şedintele Consiliului Judeţean Ga
laţi
0

149. Dl. ing. CRISTIAN MOROŞANU,
Directorul Direcţiei Judeţene Neamţ
a Fondului Proprietăţii de Stat
150. Dl. ing. NICOLAE BÎRCÂ, Directo
rul general al CONSID S.A. Că
lăraşi
151. Col. (r.) PETRE STOICA, Preşedin
tele Asociaţiei Naţionale «Cultul
Eroilor»
1-52. Dl. ION UNGUREANU,
şedinte
al
Fundaţiei
Române

V icepre
Culturale

159. Dl. NICOLAE NICUŞOR, Prim Vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale
a Revoluţionarilor jdin România
160. Dl. Fiz. STELIAN STOICA, Director
general al ROCIN S.A.
161. Dl. MIRCEA RADU IACOBAN, Di
rectorul teatrului «Luceafărul» din
Iaşi
162. Dl. BORIS BUZILĂ
163. Dl. VICTOR SURDU, fost Preşedinte
al PDAR
164. Dl. Prof. Dr. IULIAN CREŢU, Pre
şedintele Fundaţiei Henri Coandă
pentru Copii Superdotaţi
165. Dl. PETRE BADEA, Director gene
ral al AEDIFICIA CARP ATI
166. Dl. COSMQVICI, Directorul POLICOLOR
167. Dl. Prof. univ. dr. VIRGILIU RADULIAN, Preşedintele Comitetului
Naţional Român pentru UNICEF
168. Dl. Acad. DAN BERINDEI, A cad e
mia Română
169. Dl. Prof. univ.
dr. MARIN
AIFTINCA, Secretarul Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Peda
gogie a Academiei Române
170. Dl. Acad. VIRGIL CÂNDEA
171. Dl. Acad. Prof. univ. dr. RAZVAN
THEODORESCU.

153. Dl. SORIN DUMITRESCU, Preşedin
tele Fundaţiei ANASTASIA

172. Dl. Prof. univ. dr. MIRCEA OLTEANU, membru de onoare al Aca-_
demiei Române

154. Dl. LI VIU LUCA, Preşedintele Fe
deraţiei Libere şi Independente din
PETROM

173. Dl. TEODOR HORIA MIHĂESCU,
Preşedintele SIF MUNTENIA, mem
bră a Grupului Financiar Muntenia

155. Colectivul Institutului de Etnogra
fie şi Folclor Constantin Brăiloiu
al Academiei Române

174. Dl.
SILVIU
PETRESCU, Deputat,
Preşedintele Asociaţiei «Regele Mihai I»

156. Dl. VASILE GIONEÂ, Preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc

175. Dl. Aviator PETRE DATCULESCU,
Secretar general al Asociaţiei «Re
gele Mihai I»

157. Dl. ERIC BARTHA,
Ghica»

Fundaţia

«Ion

158. Dl. CONSTANTIN BEBE IVANO-*
VI CI, Preşedintele Federaţiei Na
ţionale
a
Revoluţionarilor
din
România

176. Dl. IOAN IRIDON, Secretar execu
tiv al Asociaţiei «Regele Mihai I»
177. Dl. RADU COLCEAG, Preşedintele
Confederaţiei Sindicatelor Democra
tice di» România
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178. Dl. HORIA BERNEA, Directorul Mu
zeului Ţăranului Român

192. Dl. MIHAIL GROZA, Redactor Şef
al ziarului «Adevărul ’ Harghitei»

179. Dl. VICTOR PARHON, Preşedintele
Fundaţiei ETHNOS

193. Dna. DI A N A
ROKURA

180. Dl. Prof. dr. doc.- DUMITRU BERCIU

194. Dl. Ec. dr. MARIUS STOICESCU,
Director general al Departamentu
lui Comercial al Societăţii Naţio
nale a Petrolului PETROM S.A.

181. Dl. MIHAI ILICEA, Secretarul
neral al Alianţei pentru pace
România

THEODORESCU,
al Muzeului Na

197. Dl. GHEORGHE TACOI, Preşedin
tele Judecătoriei Bolintin Vale

184. Dna. A N A DOBJANSCHI, Secţia de
Artă medievală românească a Mu
zeului Naţional de Artă al României
Dr.

CRISTIAN

POPIŞTEANU
I

Directorul

«Magazinul

istoric»

186. Dl. Dr. MARCEL NUŢĂ
187. Uniunea
România

Artiştilor,

Naţional

DRIGAL

de

condus

Plastici

din

Cameră

MA-

de

Dl.

MARIN

*

CONSTANTIN

199. Dl. GHEORGHE CODREA,
rul SC LAURUC SA

Directo

200. Dl. Prof. drd. ALEXANDRU BADULESCU, Vicepreşedinte al Cenaclului muzical «Paul Constantinescu»
— Ploieşti
201. Dl. CORNEL NISTORESCU, Direc
torul cotidianului
lei» '

«Evenimentul zi

202. Dl. CORNELIU CIOCAN, Redactor,

189. Dl. Ing. NICOLAE BÎRCĂ, Direct
general al CONSID S.A. Călăraşi
190. Dl.

DUMITRU
RĂDĂUCEANU,
IPROCHIM S.A. Bucureşti

191. Dl. VICTOR

198. Dl. GELKU MAKSUTOVICI, Pre
şedintele Uniunii Culturale a A lba
nezilor din România

*

«

188. Cocul

I

TEODORESCU,

ţional de Artă al României

185. Dl.

Director

195. Dna. Prof. MIHAELA STAN, Pre
şedintele Asociaţiei de prietenie
româno-iugoslavă

CRISTIAN
182. Dl.
Aid. Rom
183. Dna.
ROXANA
Director general

ge
din

NICOLAE,

OPASCHI

cotidianul «Evenimentul zilei»
203. Patronatul Naţional Român

204. Dl.

Dr.

ALEXANDRU

MIRCEA

MUNTEANU, Preşedintele Uniunii
Mondiale a Românilor liberi.

AMBASADORI ACREDITATI ÎN ROMÂNIA
205. Dl. VALERY KENIAIKIN, Ambasa
dorul Federaţiei Ruse
206. Dl. ABRAHAM MILLO, Ambasado
rul Statului Israel la Bucureşti
207. Dl. Ambasador al Republicii Federale Iugoslavia

la Bucureşti

208. Dl. MOHAMMAD REÎZA MORSHEDZADEH,

Ambasadorul

Republicii

Islamice Iran la Bucureşti

209. Dl. PEREZ OSORIO, Ambasadorul
Republicii Cuba la Bucureşti
210. Dl. STELIOS MALLIKOURTIS, A m 
basadorul Republicii Elene la Bucu
reşti
211. Dl. GRIGORE EREMEI, Ambasado
rul Republicii Moldova la Bucureşti
212. Dl. JEAN-CLAUDE JOSEPH, A m 
basadorul Elveţiei la Bucureşti
213. Dl. BLAGOJ ZASOV, Ambasadorul
Republicii Macedonia la Bucureşti
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AMBASADORI AI ROMÂNIEI ACREDITAŢI ÎN ALTE ŢÂRI
214. Dl. CONSTANTIN GRIGORIE, A m 
basadorul României în Italia
215. Dl. IOAN TALPEŞ, Ambasadorul
României în Bulgaria

216. Dl. DAN HĂULICĂ, Ambasadorul
României pe lângă UNESCO
217. Dl. TEODQR BACONSKY, Ambasa
dorul României la Vatican

ŞEFI ŞI REPREZENTANŢI AI CULTELOR RELIGIOASE
. *
DIN ROMÂNIA
218. Î.P.S.
IOAN
ROBU, Arhiepiscop
romano-catolic de Bucureşti
219. Î.P.S. R. JAKUNINYI GIORGY, Arhiepiscop romano-catolic de Alba
Iulia
220. P.S. TAMAS JOZSEF, Episcop au
xiliar de Alba-Iulia

230. Pr. VLADIMIR MARCOVICI, V ica 
riatul Ortodox Sârb Timişoara
231. PETAR PENCEV TOTEV, Parohul
Bisericii bulgare din Bucureşti

221. P.S. PETRU GHERGHEL,
romano-catolic de Iaşi

Episcop

222. P.S.
VIRGIL
BERCEA,
greco-catolic Oradea

Episcop

233. Dl. VASILE TALOS,’ Preşedintele
Uniunii
Bisericilor Creştine Bap
tiste

223. Î.P.S. Mitropolit LUCIAN MUREŞAN, Biserica
Greco-Catolică'
cu
Roma
224. Dr. CHRISTOPH KLEIN, Episcopul
Bisericii
Evanghelice
C.A.
din
România
225. Dr. CSIHA KALMAN,
Episcopul
Eparhiei Reformate din Ardeal
m

226. Dr.
SZABO
ARPAD,
Episcopiei Unitariene
227. Î.P.S.

DIRAYR

Episcopul

MARDIGHIAN,

ful Eparhiei Armene

Şe-

din România

232. Dl. Preşedinte al Uniunii de con 
ferinţe al Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea
«

234. Dl. AUREL GACEA, Secretar gene
ral al Uniunii, Bisericilor Creştine
Baptiste
235. Domus' Mariae
Centrul francis
can capucin de spiritualitate şi ac
tivitate
ecumenică,
Oneşti,
jud.
Bacău
236. Reprezentanţii în România ai Miş
cării Focolarilor — «Opera di M ă
ria» 237. Dl.
VASILE
CONE, Preşedintele
Societăţii Creştinilor Nouapostolici
238. Dr. MENAHEM

CAHOHEN

228. Arhim. dr. ZAREH BARONIAN, Vicarul Eparhiei armene din România

239. Dr. ERNEST

229. Pr. IOAN PIŢURA, Vicariatul Orto

240. OSMAN NEGEAT, Şeful
Musulman din România

dox Ucrainian Sighetu-Marmaţiei

NEUMANN,
Rabin, Timişoara

PrimCultului

, CREDINCIOŞI DIN STRĂINĂTATE
- 241. Dl. GEORGE PAPAEFTIMIU, Atena,
Grecia
242. Dl. HUGUES BERTON, Franţa
243. Dr. JOSE ELIASA, Chile
244. Fam.
KARL BANDHAUER,
Germama

245. Dl.

MILTIADIS

STAMBLIAKAS,

Grecia
246. Dl.
Italia

COSENTINO

FRANCESCO,
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FELICITĂRI DIN STRĂIINÂTATE
247. l.P.S.
GRIGORIOS,
Arhiepiscop
Thyateirei şi Marii Britanii
248. I.P.S. Mitropolit
KALLINICOS al
Pireului, Grecia
249. l.P.S. Mitropolit MELETIOS al Nikopoleosului, Grecia
250. I.P.S. Mitropolit SPIRIDON al Kefaliniei, Grecia
251. I.P.S. Arhiepiscop MIHAIL al Ohridei şi Macedoniei
252. l.P.S. Arhiepiscop
IAKOVOS
al
Americii
253. Î.P.S. ANTONIO MATTIAZO, Arhi
episcop romano-catolic de Padova,
Italia
254. P.S.
Episcop NATHANIEL POPP,
•S.U.A.
255. l.P.S. MICHEL, Arhiepiscop ortodox
de Lyon, Paris şi întreaga Franţă
256. The
Orthodox • Society,
Amman,
Iordania
‘
257. ALFRED STIRNEMANN, Preşedintele PRO ORIENTE
258. JOHANN MARTE, Vicepreşedinte
PRO ORIENTE
259. FRANZ GSCWANDTNER, Secretar
general PRO ORIENTE
260. Rabbi ARHUR SCHNEIER, Appeal
of Conscience
Foundation, Statele
Unite ale Americii
de
261. EDWARD
SHOTTER,
Decan
Rochester, Marea Britanie
»

____

%

262.
263.
264.
265.
266.
267.

268.

269.

270.

271.
272.
273.
274.

4

275.

Dl. Dr. JEAN FISCHER, Elveţia
Arhim. KIRILL, Corint, Grecia
Pr. NICHOLAS TITUS, S.U.A.
Pr. ANTONY
DELUCA,
Biserica
Ortodoxă Siriană din S.U.A.
Federaţia Bisericilor Protestante din
Elveţia
Departamentul pentru relaţii ecu
menice al Bisericii Evanghelice Lu
terane din S.U.A.
Dl. MAURICE VERFAILLIE, Secre
tar general al Asociaţiei interna
ţionale pentru apărarea libertăţii
religioase, Berna, Elveţia.
Dr. ALOIS FAULAN, Preşedintele
Asociaţiei caritative Sf. Vincenţiu
de Paul, Austria
Rev. dr. RONALD
ROBERTSON,
Director adjunct al Secretariatului
pentru Relaţii ecumenice şi interreligioase, S.U.A.
Dl. GEORGE ALEXE, S.U.A.
Dl. Prof. univ. dr. VIOREL ROMAN,
Germania
Dl. GABRIEL GELDERN, Germania
Pr. MARC-ANTOINE COSTA DE
BEAUREGARD şi credincioşii Pa
rohiei Saint Germain et Saint Cloud,
Franţa
Credincioşi ai Parohiei Saint Amand
et
Saint
Seurin
de
Bordeaux,
Franţa.

SCHIMB DE SCRISORI IRENICE
In t r e p r e a f e r i c i t u l p ă r i n t e p a t r i a r h t e o c t i s t
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU ÎNTÂISTĂTĂTORI
AI BISERICILOR CREŞTINE ŞI CU ALTE PERSONALITĂŢI,
CU PRILEJUL PRAZNICULUI ÎNVIERII DOMNULUI
IN ANUL 1998
Cu ocazia Sfintei Sărbători a învierii Domnului 1998, întâistătătorii
Bisericilor creştine şi-au trimis — ca în fiecare an — scrisori irenice,
în care şi-au exprimat bucuria prilejuită de această Sărbătoare şi au
adresat urări de sănătate, pace şi spor duhovnicesc, atât personal, cât
şi ierarhilor, clerului şi fiilor duhovniceşti ai Bisericilor pe care le păs-
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toresc. Această Sărbătoare a constituit un prilej de rememorare a con
tactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi Bisericile creştine din
întreaga lume în acest an, scrisorile irenice punând în lumină bogăţia
de evenimente bisericeşti petrecute în acest an.
Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a trimis scrisoare irenică întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe
Orientale, Sanctităţii Sale Papa IOAN PAUL al II-lea, Preşedintelui
Conferinţei Internaţionale a Episcopilor vechi-catolici, Arhiepiscopului •
de Canterbury, Primat al Comuniunii Anglicane din întreaga lume,
conducătorilor Bisericilor Luterane din diferite ţări, conducătorilor
Organizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în
diaspora ortodoxă, precum şi ierarhilor români din Diaspora.
Scrisoarea trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST
Sanctităţii Sale BARTHOLOMAIOS I, Arhiepiscopul Constantinopolului — Noua Romă, Patriarhul Ecumenic, a avut următorul conţinut :
«Sanctitatea Voastră,
Iubit frate întru Hristos,
Salutăm frăţeşte pe Sanctitatea Voastră şi întreg poporul lui Dum
nezeu, cler si credincioşi din Sfânta Biserică a Patriarhiei Ecumenice
a Constantinopolului, întâmpinându-Vă cu adresarea pascală «Hristos
a înviat !». «Adevărat a înviat !» şi, prin învierea Sa, moartea a fost
biruită, iar omenirea şi întreaga creaţie au reprimit darul vieţuirii veş
nice cu Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
De darul binecuvântat al învierii s-au împărtăşit femeile purtătoare de mir, apostolii şi martirii Bisericii din creştinismul primar, până
la cei din veacul, nostru. în sânul familiei sau în singurătatea pustiei
şi a mănăstirilor, creştinii au primit lumina învierii pe care au răs
pândit-o în viaţa cetăţii şi a popoarelor. Biserica, fundamentată pe
realitatea învierii lui Hristos, a devenit .astfel «stâlp şi temelie a ade
vărului» (I Tim. 3, 15), pe care «nici porţile iadului nu o vor birui»
(Mat. 16, 18).
Ancorată până la sfârşitul veacului în taina sfintei învieri, Biserica — Trup Tainic al Domnului Hristos — constituie, în societatea
omenirii contemporane, izvorul autentic de viaţă, lumină şi mântuire,
în numele clerului si credincioşilor Bisericii Ortodoxe din România,
adresăm Sanctităţii Voastre salutare frăţească întru Hristos Cel înviat,
pe care-L rugăm smerit să reverse binecuvântarea Sa cea cerească peste
Sanctitatea Voastră şi peste întreg poporul dreptcredincios al vene
rabilei Biserici a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol.
Cu îmbrăţişare sfântă întru bucuria învierii lui Hristos,
>
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Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa
şi celorlalţi întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi Şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecumenice, după cum urmează :
. Prea Fericirea Sa PETROS VI, Papă
şi Patriarh ’al Alexandriei şi a toată
Africa ;
2. Prea
‘Fericirea Sa IGNATIOS
IV,
Patriarh Grec-Ortodox al Antiohiei
şi al întregului O rien t;
3. Prea
Fericirea Sa DIODORGS
I,
Patriarh al Ierusalimului;
4. Sanctitatea Sa ALEXEI II, Patriarhul
M oscovei şi a toată R u sia;
5. Sanctitatea Sa PAVLE,
Patriarhul
S erbiei;
. Sanctitatea Sa MAXIM, Patriarhul
Bulgariei;
7. Sanctitatea Sa ILIA II, Patriarh Ca
tolicos al întregii G e o rg ii;
. Prea Fericirea Sa CHRYSQSTOMOS,
Arhiepiscop al Ciprului;
9. Prea Fericirea Sa SERAFIM, Arhi
episcop al Atenei şi al întregii
Grecii ;
10. Prea Fericirea
Sa ANASTASIQS,
Arhiepiscop de Tirana şi a toată
Albania ;
11. Eminenţa Sa SAVA, Mitropolit Locum Tenens al Varşoviei şi a toată
Polonia ;
12. Prea Fericirea Sa DOROTEI, M i
tropolit al întregii Cehii şi S lo v a cii;
13. Eminenţa Sa JOHN, Arhiepiscop al
Kareliei şi a toată Finlanda;
14. Eminenţa Sa JEREMIAS, Mitropolitul
Franţei, Exarh al Iberiei;
1
15. Eminenţa Sa DAMASKINOS,
M i
tropolit al E lveţiei;
16. Eminenţa
Sa
PANTELEIMON
I,
Mitropolitul Tesalonicului;
17. Prea Fericirea Sa THEODOSIUS, Mi: tropolit al întregii Americi şi Cana
dei ;
*
18. Prea Fericirea Sa VLADIMIR, M i
tropolit
al Kievului şi a toată
Ucraina ;
19. Eminenţa Sa THEODOSIOS, Mitropo
lit al întregii Japonii;
1
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20. Î.P.S. Sa VICTORIN, Arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Române pentru Am e
rica şi Canada ;
21. Î.P.S. SERAFIM, Mitropolit al M i
tropoliei Ortodoxe Române pentru
Germania şi Europa Centrală;
22. Î.P.S. IOSIF, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru
Europa Occidentală şi M eridională;
23. P.SV NATHANIEL, Episcop de Detroit al Episcopiei Ortodoxe Române
din America ;
24. Eminenţa Sa SPIRIDONOS,
Arhi
episcop Grec-Ortodox al Americii
de Nord şi S u d ;
25. Sanctitatea Sa KAREKIN I, Patriarh
Catolicos Suprem al tuturor Arme
nilor ;
26. Sanctitatea Sa ARAM I, Catolicos
s
Armean al C ilicie i;
27. Sanctitatea Sa SHENOUDA III, Papă
şi Patriarh al Alexandriei şi al Bi
sericii Ortodoxe Copte ;
28. Sanctitatea Sa ABBUNA PAULOS,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe al
Etiopiei;
29. Sanctitatea Sa MORAN BASELIOS
MARTHOMA
MATHEWS
II,
Pa
triarh Catolicos al Bisericii Ortodoxe
Siriene a Răsăritului;
30. Sanctitatea Sa IGNATIUS ZAKKA
I. IWAS, Patriarh Ortodox Sirian al
Antiohiei şi al întregului Răsărit;
31. Sanctitatea Sa MAR
Patriarh Catolicos al
riene a Răsăritului;
t

DINKHA IV,
Bisericii Asi-

32. Sanctitatea Sa Papa IOAN PAUL I I ;
33. Eminenţa Sa Mons. KARL LEHMAN ţ
34. Eminenţa Sa Cârd. EDWARD IDRIS
CASSIDY ;
35. Eminenţa Sa Card. SILVANO PIOVANELLI, Arhiepiscopul Florenţei;
36. Eminenţa Sa ANTONIUS JEAN GLAZEMAKER, Arhiepiscop de U trecht;
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37. Graţia Sa GEORGE LEONARD CAREY, Arhiepiscop de Canterbury;
38. Exc. Sa Dr. KLAUS ENGELHARD,
Preşedintele Bisericii Evanghelice a
Germ aniei;
39. Eminenţa Sa KARL GUSTAV HAMMAR, Arhiepiscop de Uppsala şi
Primat al Bisericii Luterane din
Suedia ;
4Q. R evd.'D r. KONRAD RAISER, Secre
tar al Consiliului Mondial al Biseri
cilor ;

41. Revd.

Dr.

KEITH

CLEMENTS,

Se

cretar General al Conferinţei Biseri
cilor Europene;
42. Revd. Dr. MILAN QPOCENSKY, Se
cretar General al Alianţei Reformate
Mondiale ;
t

43. Dl.

ISHMAEL NOKO,

neral

al

Federaţiei

Secretar

Luterane

G e
M on

diale

La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a primit
scrisori irenice de la Intâistătătorii si Şefii de Biserici mai sus menţionaţi, precum şi de la personalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, scrisorile irenice primite de
către Prea FericituL Părinte Patriarh TEOCTIST.
Sanctitatea Sa BARTHOLOMAIOS I, Patriarhul Ecumenic
9

•

«Nr. 104
Prea Fericirea Voastră TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarh al României,
9

Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună
liturghisitor cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm Prea/Fericirii Voastre.
«Căci Dumnezeu nu a venit Să se mântuiască pe Sine ^— deoarece
El este fără moarte — , ci pe cei ce se aflau sub stăpânirea morţii, şi
nu a pătimit pentru Sine, ci pentru noi ! A luat asupra Sa slăbiciunile
noastre şi sărăcia noastră, ca să ne dăruiască bogăţia Sa. Căci patimile
Sale sunt nepătimirea noastră, iar moartea Sa nemurire ne este şi lacri
mile Lui sunt bucurie pentru noi. îngroparea Lui ne-a adus învierea,
iar prin ranele Sale noi ne-am vindecat. Suferinţele Lui ne-au adus
pacea, iar lipsa Lui de slavă întru slavă s-a arătat nouă».
.Bucuria învierii ne umple inimile, ne înveseleşte sufletele ! Ea
se exprimă prin grai viu, prinde strălucire în privirea ochilor, este
văzută pe faţa senină şi plină de voioşie a credincioşilor. Iată această
bucurie a noastră, a ortodocşilor, această bucurie a învierii este lumina
făcliei care luminează viaţa noastră în Hristos ! Ea este mărturia nemincinoasă despre mântuirea întru Hristos, despre credinţa noastră în
biruinţa lui Hristos ! Aceasta este pecetea şi dovada dragostei celei
pentru Hristos, tăria de neclintit, propovăduirea vrednică de crezare,
misiunea neîncetată, întâlnirea noastră cu Cel Care a înviat, trecerea
de cele omeneşti, schimbarea cursului istoriei
Toţi credincioşii Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfântă, Soborni
cească şi Apostolică se îndreaptă spre Emaus şi cu-inimile arzânde vor-
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besc cu El, astăzi, îl cunosc la frângerea pâinii binecuvântate, care este
mana cea ascunsă, pomul 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, împreună cu El, la ceruri.
Cu sufletul plin de bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre,
fratelui iubit : «A înviat D om nul!» şi înălţăm fierbinte rugăciune la
Domnul ca toţi să devenim părtaşi acestei bucurii
în vecii vecilor,
împreună cu Hristos Care a înviat !
Cu acestea, îmbrăţişând pe Prea Fericirea Voastră, ierarhia din
jurul Prea Fericirii Voastre, clerul şi poporul Prea Sfintei Biserici Orto
doxe Române, Vă urăm să aveţi parte de bucurie neîncetată, mântuire
şi de lumina învierii lui Hristos şi rămânem cu adâncă dragoste întru
El şi respect deosebit,
Al Prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,

*

ss /1" BARTHOLOMAIOS al Cdnstantinopolului
Sfintele Paşti 1998?>
«Nr. 464

Prea Fericite TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună
liturghisitor cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă frăţeşte
întru Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre
Prea Fericiri !
#
Omorând moartea, Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, a înviat
din morţi, înviindu-ne şi pe noi împreună cu Sine, pe noi cei căzuţi în
moarte datorită păcatului. Ne bucurăm, ne veselim şi mărturisim
urmând cuvintelor celui între sfinţi Părintelui nostru Atanasie cel Mare,
pentru că viaţa din mormânt ne-a răsărit şi, cu sufletele prea frumos
împodobite cu lumina învierii, prăznuim sărbătoarea sărbătorilor şi
praznicul praznicelor, adresându-ne unii altora şi îmbrăţişându-ne cu
Hristos a înviat !
Cu această îmbrăţişare şi salutare pe buze şi în inimă, de aici, de
pe Scaunul Sfântului slăvitului Apostol şi Evanghelist Marcu al Sfin
tei şi Marii Biserici din Cetatea Alexaridriei cugetăm cu cugetul la mult
dorita Voastră Prea Fericire spre creşterea întru împreună bucurie şi
întărirea întru adevărul că suntem ucenici ai lui Hristos, având dra
goste unii faţă de alţii, propovăduind taina mântuirii neamului ome
nesc de către Dumnezeu, slava Crucii şi învierii, revărsarea Duhului
Sfânt peste cei de aproape şi peste cei de departe. Din adâncul sufle
tului ne rugăm. Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru lisus
Hristos, să dăruiască prea sfintei Biserici Ortodoxe Române pace şi
bună-stare, iar prea cinstitei Voastre Prea Fericiri să Vă dea a prăznui
întru mulţi ani cu duhovnicească bucurie învierea cea de viaţă purtă
toare a Domnului.
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Cu acestea, cu frăţească dragoste cerând a ne transmite frăţeştile
noastre urări şi fraţilor împreună-liturghisitori prea iubiţi în Hristos
Dumnezeu membri ai Sfântului Sinod, care alcătuiesc cinstita Ierarhie
a Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Române, încă o dată Vă îmbrăţişăm cu
sfântă sărutare şi rămânem,
Al mult doritei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos si întru
toate de tot binele voitor,
s s / + PETROS al Alexandriei
In Marea Cetate a Alexandriei
Sfintele Paşti 1998».

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarh al României
Prea Fericirea Voastra,
Sfânta Biserică se bucură şi exaltă astăzi la aniversarea biruinţei
dragostei şi a vieţii şi cu ochii credinţei vede lumina inaccesibilă a
învierii lui Dumnezeu şi taina veacului ce va să vină revelată lumii în
noaptea sfântă de Paşte.
Acum orice minciună se ruşinează când adevărul începe să stră
lucească din mormânt şi viaţa veşnică este plină de frumuseţe nepieri
toare. Acum iadul este dispreţuit, iar inimile oamenilor se umplu de
speranţă prin puterea învierii lui Hristos care vine în contact cu viaţa
1

•

«

v

divina.

*

Salut din toată inima pe Prea Fericirea Voastră eu binecuvântata
uitare pascală «Hristos a în viat!» şi doresc din tot .sufletul ca Prea
Fericirea Voastră şi credincioşii Voştri mântuiţi de Hristos, să-L slăviţi
pe Domnul înviat, mărturisind în faţa lumii prin credinţă şi dragoste,
bucuria veşnică a biruinţei Paştelui «pentru ca, înmulţindu-se harul
să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu»
(II Cor. 4, 15).
Cu dragoste frăţească în Hristos înviat,
ss/tALEXEIII
Patriarh al M oscovei şi al întregii Rusii»
«înainte de înviere, 1998
Belgrad
PATRIARHUL SERBIEI

Prea Fericitului Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei,
Patriarh al României, •
h'bit frate în Hristos,
TEOCTIST, cu cel mai calde urări .
Cu prilejul Praznicului Praznicelor, învierea Domnului nostru
lisus Hristos, Vă trimitem cea mai sinceră şi mai frumoasă urare de
bucurie, salutul pascal :
HRISTOS A ÎNVI AT!
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Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, S-a făcut om, a murit pe
cruce şi a înviat pentru ca şi noi să nu rămânem în moarte, căci acel
care ascultă Cuvântul Său şi crede : «are viaţă veşnică şi la judecată
nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă» (Ioan 5, 24).
învierea lui Hristos este cel mai fericit eveniment, cea mai mare
minune. Slăvirea învierii lui Hristos, prin care moartea a fost biruită,
uneşte pe toţi oamenii îrf jurul Lui.
Hristos S-a dat ofrandă prin jertfă, «nu numai pentru neam, ci
şi ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi» (Ioan 11, 52).
Hristos S-a jertfit pentru ca toţi să avem viaţă veşnică. Dumnezeu
este Hristos înviat din morţi, prin care ne-a venit mântuirea lumii,
iar noi mărturisim prin Crez viaţa Sa veşnică, căci avem învierea
lui Hristos.
Cu aceste gânduri, încă o dată Vă dorim cele mai bune urări,
a

*

Al Vostru frate şi slujitor iubitor în Hristos,
v

ss / f PAVLE
Patriarhul Serbiei»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti

ţ
j

Sofia, Paşte 1098

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !

Vă salut cu dragoste frăţească cu ocazia marii sărbători a învierii
lui Hristos. Iluminaţi de ltimina mormântului lui Hristos înviat, slăvim
împreună cu credincioşii marele eveniment -mântuitor al lumii : în
vierea lui Hristos. Este coroana dragostei infinite a Domnului pentru
omenire, o consolidare a credinţei noastre, o garanţie a nemuririi, o
cale spre viaţa şi bucuria veşnică, întrucât «Hristos a înviat din morţi,
fiind începătură (a învierii) celor adormiţi» (I Cor. 15, 20).
Să ne alăturăm biruinţei spirituale a marii sărbători sub bine
cuvântarea - dată Mântuitorului femeilor
mironosiţe • «Bucraţi-vă»
(Matei 28, 9), să ne reînvigorăm în Sfânta credinţă Ortodoxă şi să ne
bucurăm de darul bogat al bunătăţii şi harului lui Dumnezeu. Să ne
rugăm Domnului, să ne dea pace pe pământ, zile de prosperitate Sfintei
Biserici, să ne ajute în încercarea noastră de înălţare spirituală şi să
ne întărească în speranţa că vom învia în Hristos înviat (I Cor. 15, 22)
pentru mântuire şi ’viafţă veşnică în împărăţia cerească.
Ne rugăm cu mare credinţă şi sfântă trăire spirituală pentru sănă
tatea Prea Fericirii Voastre. Fie ca Domnul să vă dea putere în nobila
slujire a Sfintei Voastre Biserici şi pentru binele Sfintei Ortodoxii.
Ne încredinţăm sfintelor Voastre rugăciuni şi. rămânem al Vostru
frate si coliturghisitor în Domnul,
»

j

ss / f MAXIM
Patriarhul Bulgariei»

!
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«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul României,
Paşte 1998, Tbilisi

Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
HRISTOS A ÎNVIAT !
4

«O, Hristoase, mare şi sfânt Paşte ! O, Înţelepciune, Cuvântul şi
Puterea lui Dumnezeu ! Dă-ne posibilitatea să ne împărtăşim cu Tine
în ziua care nu cunoaşte noapte în împărăţia Ta».
Primiţi felicitările noastre cordiale cu ocazia marii sărbători a
Sfintelor Paşti — o aniversare slăvită a vieţii, dragostei şi speranţei,
aniversarea reînnoirii noastre spirituale.
Fie ca Hristos înviat să ne reînvie forţele şi să ne dea mulţi ani
buni pentru purtarea marii Sale Cruci. Fie ca pacea, bunăstarea şi
prosperitatea să se reverse asupra Bisericii şi Ţării Voastre.
ţ
Vă îmbrăţişez, Prea Fericirea Voastră, cu dragoste frăţească şi
rămân,
s s / t ELIA II
Patriarh Catolicos ,al întregii Georgii»
s

t

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Tirana, Paşte 1998

Prea Fericirea Voastră,
Iubite frate şi coliturghisitor în Hristos,
în aceste sfinte zile, când cântăm «Ne închinăm în faţa Crucii, o,
Hristoase şi slăvim învierea Ta», ne îndreptăm gândurile cu afecţiune
frăţească spre Prea Fericirea Voastră şi Vă transmitem salutarea
pascală :
HRISTOS A ÎNVIAT !

Sărbătoarea Paştelui aduce din nou în adâncimea conştiinţei noas
tre puterea dreptăţii lui Dumnezeu, suferinţa de bună voie, precum
şi biruinţa finală a Celui drept. Din anamneza liturgică a tainei pascale
ne tragem puterea şi speranţa în înfruntarea durerilor şi încercărilor,
în lupta împotriva idolatriei şi nedreptăţii moderne. Trăind Crucea,
propovăduim învierea.
O sursă a inspiraţiei şi curajului nostru este certitudinea de
nezdruncinat pe care Apostolul Pavel a propovăduit-o doxologic despre
Domnul răstignit şi înviat : «El este mai înainte decât toate şi toate
prin El sunt aşezate. Şi El este capul Trupului, al Bisericii ; El este
începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate»
(Col. 1, 17— 18). Biruinţa Domnului înviat pătrunde toate lucrurile cu
lumină ; drept pentru care, noi, toţi' credincioşii ortodocşi cântăm cu
bucurie c «Să se bucure creaţia ; să aplaude popoarele cu bucurie».
Revelându-L pe Domnul ca întruchipare a dragostei lipsite de egoism,
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plină de sacrificiu şi biruitoare pentru întreaga lume, minunata sărbă
toare a Paştelui cheamă toţi credincioşii să se reînnoiască total pentru
«lisus Hristos, singurul fără de păcat» spre o mărturisire mai hotă
râtoare a Lui în rândurile unei generaţii indiferente sau dispreţuitoare
faţă de Dumnezeu.
In această perioadă a sărbătorii sărbătorilor, dorim Prea Fericirii
Voastre şi tuturor ierarhilor, clericilor aleşi şi credincioşilor Sfintei
Biserici a României, să sărbătoriţi învierea lui Hristos cu mare pace şi
sănăt,ate. Fie ca Sfânta Cruce şi învierea Domnului să Vă dea putere
şi speranţă în încercările vieţii, luptând cu curaj pentru dreptate şi
ajutând la instaurarea ei în societate şi in întreaga lume.
♦

Vă îmbrăţişăm frăţeşte, Prea Fericirea
profundă onoare şi dragoste în Domnul înviat,

Voastră

şi

rămân,

cu
I

ss /+ ANASTASIOS.
Arhiepiscop al Tiranei, Durresului
şi al întregii Albanii»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Bucureşti,
Varşovia, Paşte 1998

Prea Fericirea Voastră,
La aniversarea Paştelui Domnului, când «Cerurile şi pământul se
bucură, când cele văzute şi nevăzute sărbătoresc învierea lui Hristos»,
Vă salut, Prea Fericirea Voastră, cu cuvintele :
HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

Ridicându-Se din mormânt, fie ca Domnul nostru lisus Hristos să
dea Prea Fericirii Voastre bucurie spirituală, sănătate şi putere în slu
jirea arhierească a Sfintei Biserici a lui Hristos.
Al Prea Fericirii Voastre smerit mesager în faţa lui Hristos,
*

ss / f S A V A
Arhiepiscop de Bialystok şi Gdansk
Locum Tenens»

«Prea Fericitului Patriarh al României,
Aleea Patriarhiei 2,
Ro — 70526, Bucureşti,
România,
Sfintele Paşti 1998

Hristos a în via t!
Vă salut cu cordialitate, Prea Fericirea Voastră, în aceste zile
luminoase ale Sfintelor Paşti. Mesajul învierii Domnului si Mântui
torului nostru ne dă speranţa şi bucuria menite să ne întărească.

I
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Suntem alături de Prea Fericirea Voastră si de Sfânta Voastră
Biserică, participând astfel la aniversarea sărbătorii sărbătorilor.
HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

’ Rămân, al Vostru în Domnul înviat,
s s / f IOAN al Kareliei
şi al întregii Finlande»
%

Sărbătoarea învierii 1998

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul României,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, '
Arhiepiscop al Bucureştilor,
70526, Aleea Dealul Mitropoliei 2,
7000 — Bucureşti, România,
«Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !

Vă îmbrăţişez cu aceste cuvinte şi mulţumim lui Dumnezeu Care
prin Fiul Său întrupat şi Duhul Sfânt ne cheamă pe toţi la o viaţă
noua şi veşnica.
Astăzi, mormântul, peştera temută a captivităţii, s-a transformat
în poarta Raiului. întunericul morţii s-a umplut de lumina necreată a
Dumnezeului Treimic. Oroarea morţii este învinsă acum de bucuria
mântuirii. Această mântuire veşnică este rodul Crucii şi al mormântului
gol şi este oferită gratuit tuturor celor care sălăşluiesc în îmbrăţişarea
Domnului nostru Dătător de viaţă. «întrucât de vreme ce printr-un
om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum
în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia» (I Cor. 15', 20— 22).
Prin moartea Mântuitorului tirania păcatului şi a mortalităţii a
fost zdrobită. Iar’ noi, muritorii, care suntem acum chemaţi să ne apro
piem, în credinţă şi dragoste, de viaţa Dătătorului de viaţă, suntem,
de asemenea, obligaţi să o sărbătorim cu minţi şi inimi purificate,
pentru a primi darul Sfântului Duh. încoronaţi cu acest dar — al Ade
vărului, al Frumuseţii şi Slavei — suntem trimişi, în calitate de repre
zentanţi ai Bisericii, să propovăduim lumii că moartea nu ne mai poate
înrabi în păcat. Suntem acum trimişi prin duh să ne îngrijim de toţi
care continuă să sufere şi să lupte sub vălul rupt al morţii.
Iubite frate în Domnul, moştenirea învierii lui Hristos aparţine
tuturor fiinţelor umane. Trebuie să transmitem această moştenire cu
orice fibră a fiinţei noastre care ne învredniceşte de această nouă şi
divină viaţă. Fie ca slava, înţelepciunea şi puterea . marelui dar al
învierii Domnului să ne călăuzească în mărturisirea biruinţei vieţii
asupra morţii.
HRISTOS A ÎN V IA T ! ADEVĂRAT A ÎN V IA T!

Cu dragoste în Domnul înviat, al Vostru frate şi coliturghisitor,
ss / f THEODOSIUS
Arhiepiscop de Washington,
Mitropolit al întregii Americi
şi al Canadei»

%
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«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarh al României,
Patriarhia României,
Aleea Patriarhiei 2,
Bucureşti — România,
Paştele Domnului 1998
HRISTOS A ÎNVIAT !

Să aniversăm încă o dată împreună originea Credinţei noastre
Ortodoxe. Lumina învierii Domnului nostru pătrunde în lume şi o
purifică. Să ne amintim că învierea Domnului este baza Credinţei noas
tre Ortodoxe. Bucuria ei este adusă lumii ca mântuire. Transmitem, cu
această fericită ocazie, sincere salutări Prea Fericirii Voastre şi cre
dincioşilor Voştri.
__

9

Cu dragoste frăţească în Hristos,
ss / t THEODOSIUS
Arhiepiscop de Tokio,
Mitropolit al întregii Japonii»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, România,
Cu eea mai fericită ocazie, cea a sărbătoririi învierii Domnului şi
Mântuitorului nostru lisus Hristos, Vă transmitem sincere salutări fră
ţeşti şi participăm la bucuria pe care toţi clericii şi laicii Bisericii Orto
doxe Române o trăiesc în această sfântă sărbătoare, rugându-ne ca
Domnul înviat să dea Prea Fericirii Voastre şi distinşilor membri ai'
Sfântului Vostru Sinod, episcopi şi vicari, sănătate şi roade în muncă
pentru binele iubitului Vostru popor şi al întregii Biserici.
Cu dragoste frăţească,
KAREKIN I,
Catolicos al tuturor armenilor»
Paşte 1998
Antelias, Paşte 1998

«Prea Fericitului TEOCTIST, <
Patriarhia Română,
Aleea Patriarhiei 2,
70526 Bucureşti 4,
Iubite frate în Hristos,
învierea Domnului ocupă încă o dată locul central în . mijlocul
vieţii noastre agitate. De fapt, învierea lui lisus Hristos este începutul
unei noi umanităţi şi a unei luţni noi. Este, într-adevăr, biruinţa noului
asupra vechiului, a vieţii asupra morţii. Drept pentru care, învierea
este mesajul central al Evangheliei ; este -fundamentul credinţei noastre.
Sf. Pavel afirmă : «Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci
propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră» (I Oor. 15, 14).
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BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ
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Misiunea Bisericii este să transmită lumii această realitate funda
mentală şi să facă din ea puterea de sprijin şi principiul călăuzitor al
societăţii moderne. Suntem chemaţi, în calitatea noastră de slujitori
ai Evangheliei, să amintim lumii, prin faptă şi cuvânt, că Iisus Hristos
este viaţa lumii.
' •
Să ne pregătim, aşadar, spiritual, să aniversăm marea sărbătoare
a Paştelui şi să ne reangajăm în vocaţia dată de Dumnezeu.
Al Vostru în Hristos,
ss / ARAM I
Catolicos al Ciliciei»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Aleea Patriarhiei 2,
70526 Bucureşti, România,
1.04.1998

Prea Fericirea Voastră,
Iubite frate în Hristos,
%

«HRISTOS A Î NVI AT! ADEVĂRAT A Î NVI AT! »

Acum, când binecuvântata sărbătoare a Învierii Domnului nostru se
apropie, salutăm pe Prea Fericirea Voastră cu dragoste în Hristos, Mân
tuitorul nostru. Să sărbătorim încă o dată taina mântuirii în credinţă,
speranţă şi dragoste.
Faptul că se înregistrează o trezire spirituală pretutindeni în lume,
este un semn de speranţă pentru noul mileniu. Sfântul Duh ne în
deamnă să căutăm o unitate mai profundă, dreptate şi respect reciproc
între Bisericile şi diferitele noastre naţiuni. Există semne evidente că
din ce în ce mai mulţi oameni răspund Sfântului Duh. Totuşi, foametea
şi sărăcia, bolile şi conflictele, deteriorarea mediului şi nedreptatea con
tinuă să ameninţe omenirea.
Fie ca Sfânta Cruce şi Învierea lui Hristos să ne întărească în
lupta împotriva tuturor formelor de manifestare a răului. Fie ca nu
mele binecuvântat ăl Dumnezeului Treimic să fie slăvit în toată lu
crarea noastră de transformare a lumii.
Transmitem Prea Fericirii Voastre şi tuturor clericilor şi credin
cioşilor Bisericii Voastre cele mai cordiale salutări pascale.
Cu dragoste şi rugăciuni,
Al Vostru în Domnul Iisus Hristos,
ss I BASELIUS MARTHOMA
MATHEWS II»

«Prea Fericitului Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, România,

*

HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

Sfânta înviere ne aduce mărturisirea biruitoare a lui Iisus Hristos ;
El este «începătură a celor adormiţi» (I Cor. 15, 20). El a înviat şi
revarsă viaţă şi speranţă asupra tuturor celor care cred în El. Aceasta
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este concluzia celor 50 de zile dePost. Călătoria noastră alături de El
prin post şi prin ispitele pustiei
culminează cu judecata, moartea şi
înmormântarea Sa. După trei zile S-a ridicat biruitor din mormânt,
Biserica declarând astăzi nimicirea morţii prin învierea Sa.
HRISTOS A ÎNVIAT ! Minunea acestor cuvinte electrizante ajunge
la Prea Fericirea Voastră împreună cu recunoaşterea lucrării dragostei,
păcii şi slujirii în Iisus Hristos în Sfânta Sa Biserică. Importanţa dia
logului activ şi continuu, urmarea
rugăciunii lui Iisus lăsată credin
cioşilor Săi «ca toţi să fie una» (Ioan 17, 11, 22) va aduce bucurie în
inima Domnului nostru, în măsura în care ascultăm poruncile Lui. El
este singurul Cap al Bisericii ; Ijisus Hristos este piatra din capul un
ghiului pe care este construită Biserica.
Vă mulţumim, Prea Fericirea Voastră, pentru binele şi acţiunile
Sfintei Biserici a lui Iisus Hristos. Transmitem salutări Prea Fericirii
Voastre şi tuturor celor aflaţi sub înţeleapta Voastră conducere. Amin.
Salutări în numele Sfintei şi Apostolicei Biserici Asiriene a Orien
tului şi cele mai bune urări şi dragostea noastră frăţească cu ocazia
Sfintei învieri a lui Hristos.
%

HRISTOS A ÎNVIAT ! ADEVĂRAT A ÎNVIAT !
ss / KHANANIA MARDINKHA IV
Patriarh Catolicos
al Bisericii Asiriene a Orientului
Morton Grove Illinois
Învierea Domnului 1998b

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Aleea Patriarhiei 2,
70526 Bucureşti, România,
2 aprilie 1998

Prea Fericirea Voastră,
La apropierea marii zile a învierii Domnului şi Mântuitorului
Iisus Hristos, transmitem Prea Fericirii Voastre şi Sfintei Voastre Bi
serici salutările noastre cordiale şi cele mai bune urări. Ne rugăm
Domnului înviat să dea Prea Fericirii Voastre sănătate şi viaţă îndelun
gată pentru slujirea credincioşilor Voştri pentru încă mulţi ani de acum
înainte.
Al Vostru în Domnul,
ss / IGNATIUS ZAKKA I IWAS,
Patriarh al Antiohiei şi al întregului
Orient. Conducător Suprem
al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
întreaga Biserică se pregăteşte să aniverseze taina pascală. Taina
slăvirii lui Hristos se află în centrul profesiunii noastre de credinţă :
«Răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a
B. O. R.
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îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi ; şi S-a înălţat la ceruri
şi sade de-a dreapta Tatălui». înviat din morţi, lisus Hristos este
Domnul nostru, întrucât «Dumnezeu R-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui
nume, care este mai presus de orice nume» (Fii. 2, 9).
Manifestând prin excelenţă puterea lui Dumnezeu prin lucrarea
Sfântului Duh, lisus S-a înălţat biruitor din mormânt şi din moarte,
întăriţi de acelaşi spirit, participăm la slava acestei biruinţe. 'Aşa cum
a scris Sf. Pavel : «Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa des
coperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă,
ca de la Duhul Domnului» (II Cor. 3, 18).
Apropiindu-ne de anul 2000, rugăciunea noastră se înalţă către
Sfântul Duh : ca El să confirme speranţa şi credinţa noastră în Hristos,
primul născut dintr-o nouă creaţie ; să aprofundeze libertatea noastră,
în vederea unei mărturisiri tot mai mari a dragostei sale ; să ne des
copere feţele, pentru a medita anticipat la slava Domnului, nostru lisus ;
să reînnoiască vieţile noastre în plenitudinea vie a chipului Său, a lui
Hristos înviat ; să lumineze pământul cu lumina bucuriei răspândită
asupra lumii în această dimineaţă de Paşte ; să reunească Bisericile
noastre într-o proslăvire comună a slavei lui Dumnezeu Tatăl.
Vă urez, Prea Fericirea Voastră, o sărbătoare bună şi fericită a
Paştelui în comuniunea Duhului. Fie ca biruinţa Domnului asupra rău
lui şi a morţii să se confirme în pace şi încredere !
Vatican, 2 aprilie 1998
ss / IOAN PAUL al II-lea»
«6.05.1998

Prea Fericitului Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
PREA FERICIREA VOASTRĂ, PREA IUBIT FRATE
ÎNTRU DOMNUL,
Vă mulţumesc foarte cordial pentru mesajul pe care mi l-aţi adresat
cu ocazia (Sărbătorii) învierii Domnului nostru lisus Hristos, mesaj
adresat mie si tuturor catolicilor din Germania.
învierea lui Hristos ne dă nouă, creştinilor, speranţă şi ne uneşte
pe noi, pe plan mondial, întru credinţă. în acest spirit Vă adresez, la
rândul meu, salutarea pascală şi Vă doresc din întreaga inimă ca să
aveţi parte de bucuria pascală.
întru ataşamentul faţă de Domnul Cel înviat, Vă salută al Dum
neavoastră,
*

?

ss / Episcop KARL LEHMANN»
«Duminica Floriilor 1998

Prea Fericirea Voastră,
Amintindu-ne că lumina care a îndepărtat întunericul
a transformat haosul şi a încălzit lumea...
Amintindu-ne lumina nopţii de înviere
când Dumnezeu ne-a făcut să-L venerăm...
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Amintindu-ne de toţi cei care ţin piept nedreptăţii,
nesuportând minciuna...
Amintindu-ne de toţi cei care mărturisesc,
datorită cuvintelor lui Dumnezeu care niciodată nu
Să cântăm aleluia, aleluia, aleluia !

vor muri...

%

Prin aceste cuvinte ale rugăciunii pascale a Bisericii olandeze îmi
exprim legătura cu Prea Fericirea Voastră, în Domnul nostru, la ani
versarea învierii lui Hristos.
Deşi în zilele noastre suntem confruntaţi, în Biserică şi societate,
cu multă confuzie şi neajutorare, la Paşte dorim din toată inima să
cântăm împreună cu toţi cei care ne încurajează şi să-i pomenim pe
cei care mărturisesc, în viaţa zilnică, puterea învierii.
Vă mulţumim pentru frăţia Voastră în credinţă şi am dori să săr
bătorim pe Prea Fericirea Voastră şi slujirea Voastră, precum şi pe
toţi cei care se simt uniţi cu Prea Fericirea Voastră, în slujire şi diaconie, si să Vă salutăm la sărbătorirea Pastelui cu aceste cuvinte
apostolice :
«Fie ca însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl
nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnica mângâiere
şi bună nădejde, să mângâie inimile voastre şi să vă întărească, la tot
lucrul şi cuvântul bun» (II Tes. 2, 16, 17).
«Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toţi !».
s

j

»

»

ss / ANTONIUS JAN GLAZEMAKER
Arhiepiscop de Utrecht»
6 aprilie 1998

«Prea Fericitului TEOCTIST I,
Patriarhul României,
Aleea Patriarhiei 2,
RO — 70526,
Bucureşti, România,
Prea Fericirea Voastră,
Am reflectat îndelung, în perioada Postului, la marele contrast
dintre pasivitatea cu care Domnul nostru înfruntă crucea şi minunata
Sa activitate pentru cauza altora şi pentru tot ceea ce îi răneşte pe cei
neajutoraţi. Mă gândesc, de exemplu, la imnul teologului anglican
W. H. Vanstone care ne vorbeşte despre neajutorarea lui Hristos
pe Cruce :
El, care pe Tine Te revelează,
Atârnă, o, Tată, de acea cruce,
N eajutorat; şi cuiele şi spinii
Arată ce trebuie să fie dragostea Ta.
*

Comemorând evenimentele care au dus la moartea şi la învierea
Sa, suntem impresionaţi de acceptarea pasivă cu care Hristos a întâm
pinat ceea ce i s-a întâmplat. Dragostea faţă de noi îi motivează dem
nitatea şi smerenia arătate pe cruce.
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Trebuie însă să ne amintim că Hristos cel pasiv, care acceptă totul,
este acelaşi Hristos care aduce vestea cea bună săracilor în sinagoga
din Nazareth. Slujirea Sa este de angajament activ în lume împotriva
a tot ceea ce dezumanizează sau depreciază, a tot ceea ce ignoră sufe
rinţa altora, dacă nu suntem direct afectaţi de ea.
Pe Cruce, aceste două aspecte ale comportamentului lui Hristos,
activ şi pasiv sunt scoase puternic în evidenţă. Noi, de asemenea, sun
tem chemaţi, pe de o parte să ne angajăm activ împotriva aspectelor
distrugătoare ale vieţii, iar pe de alta să ne rezervăm timp pentru a
medita asupra a ceea ce ne aduce propria noastră cruce.
Fie ca vieţile noastre să reflecte aceste elemente ale comporta
mentului Domnului nostru răstignit şi înviat, până va ’ veni din nou.
Tu eşti D om nul; pe nici un monarh Tu
Nu l-ai întronat spre o domnie uşoară ;
Tu eşti Domnul, ale Cărui braţe pline de dragoste
Şi de durere, sprijină lumea.

Fie ca toţi creştinii să fie dispuşi să sufere când Tu eşti batjocorit
şi umilit, dar. gata să lupţi pentru cei săraci, neajutoraţi şi neauziţi.
Al Vostru în Hristos,
ss / + GEORGE CAREY
Arhiepiscop de Canterbury»

«Prea Fericitului TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Aleea Patriarhiei 2,
RO. — 70526, Bucureşti 4,
Geneva, 17 aprilie 1998

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT !
*

Vă mulţumim foarte mult pentru urările pascale şi Vă transmitem,
la rândul nostru, salutări cu pcazia Paştelui 1998, când sărbătorim în
vierea Domnului şi Mântuitorului nostru. în această zi, toti cei care
cred în Iisus Hristos au primit lumina, cu mesajul îngerului de la
mormânt : «Nu vă înspăimântaţi ! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel
răstignit ? A înviat» (Marcu 16, 6)- Prin moarte, Hristos a biruit moartea,
iar prin înviere a deschis porţile cerului.
Mărturisim, împreună cu Apostolii, că Domnul înviat a devenit
începătură a celor adormiţi. întrucât «de vreme ce printr-un om a
venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în
Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia» (I Cor. 15, 20— 22).
Fie ca harul Domnului nostru înviat să inspire pe Prea Fericirea
Voastră şi Biserica Voastră şi să Vă fie alături în transpunerea în
viaţă a Evangheliei în lume. Să ne apropiem cu toţii, unii de alţii, în
credinţă şi în bucuria învierii, pentru ca rugăciunea Domnului nostru
faţă de Tatăl să se împlinească, pentru ca toţi să fie una.
în comuniunea dragostei Domnului nostru înviat,
ss / KEITH3 CLEMENTS
Secretar General CBE»

PARTICIPAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTISTLA FUNERALIILE PREA FERICITULUI SERAFIM
AL ATENEI ŞI AL ÎNTREGII GRECII
#

TRECEREA LA CELE VEŞNICE A P. F. SERAFIM,
ÎNTÂISTĂTĂTORUL BISERICII GRECIEI
In ziua de vineri, 10 aprilie 1998, a trecut la cele veşnice Prea
Fericitul Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Grecia. Luni,
13 aprilie, Biserica Greciei şi poporul elen şi-au condus pe ultimul
drum pământesc pe cel care aproape 25 de ani a fost întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe din Grecia. Trupul neînsufleţit al arhiepiscopului a
fost depus în catedrala Sfintei Arhiepiscopii a Atenei şi timp de
trei zile, cu excepţia câtorva ore spre zorii fiecărei zile, şirul celor ce
doreaţi să aducă un ultim omagiu arhiepiscopului nu s-a sfârşit. Im
presionantă a fost prezenţa tinerilor. Comentariile din mijloacele de
comunicare în masă aveau să semnaleze cu oarecare surprindere pre
zenţa masivă a tinerilor, atât în zilele premergătoare cât şi în ziua
înmormântării. Asa cum remarca Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, prezent la înmormântare, deşi, îl cunoştea de peste treizeci
de ani pe întâistătătorul Bisericii Greciei, manifestările poporului cre
dincios, ca şi ale clerului, precum şi ale întregii clase politice a ţării
cu prilejul trecerii acestuia la cele veşnice, aveau să adauge aprecieri
noi privind personalitatea Arhiepiscopului Serafim. întâi de toate, prin
felul în care toată suflarea greacă şi-a însoţit arhiepiscopul pe ultimul
drum, s-a revelat, în toată mărimea ei, forţa eclesială a Arhiepiscopului,
aceea de a uni în jurul Bisericii pe toţi fiii acesteia, indiferent de
vârstă, orientare politică sau interese lumeşti. Faptul că a avut cea mai
lungă arhipăstorire din istoria modernă a Greciei, depăşind dificultăţile
şi diferenţele dictate de schimbările repetate la nivel politic, de la un
regim dictatorial — dictatura coloneilor — la rotirea mai multor partide
politice de orientare mult diferită, a demonstrat cu prisosinţă darul
arhiepiscopului Atenei de a îmbrăţişa pe toţi, fără discriminare, evitând
partizanatul atât de păgubitor Bisericii ca şi societăţii umane în an
samblul ei.
înmormântarea a avut loc în ziua de luni, 13 aprilie 1998. Prin
hotărârea guvernului grec, ceremonia funerară a,.fost organizată la ni
velul şi cu onoruri de şef de stat, în prezenţa întregii ierarhii a Bisericii
Greciei, a preşedintelui Greciei, a primului-ministru, a preşedintelui
Parlamentului, a preşedinţilor principalelor partide politice, a majo
rităţii membrilor guvernului grec şi a altor oficialităţi. Toate serviciile
publice au fost închise în ziua aceea, iar drapelul Greciei a fost arborat
în bernă pe faţadele instituţiilor publice. După slujba înmormântării,
săvârşită de soborul ierarhilor greci', având ca protos pe cel mai vechi
în arhierie, au rostit cuvântări, după cum urmează : Î.P.S. Nilkodimos
de Patra, din partea Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, Î.P.S. Mi
tropolit Hrisostomos de Efes, din partea Patriarhiei Ecumenice, Apost
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tolos Kaklamanis, preşedintele Parlamentului grec, Gherasimos Arsenis,
ministrul învăţământului şi cultelor, Dimitris Avramopoulos, primarul
Atenei, primarii din Ioannina şi Arta, reprezentanţii principalelor
partide politice, precum şi primarul din satul natal al arhiepiscopului.
Cei mai mulţi dintre vorbitori au subliniat felul apropiat de a fi al
Arhiepiscopului Serafim, simplitatea în relaţiile cu ceilalţi, stilul direct,
fără ocolişuri, simpatia deosebită faţă de cei nevoiaşi, faţă de suferinzi
şi săraci, dinamismul şi fermitatea sa.
Cortegiul funerar a parcurs pe jos drumul de la Arhiepiscopia
Atenei până la cimitirul unde avea să fie înhumat trupul arhiepiscopu
lui. Cel puţin zece canale de televiziune, publice sau private, au trans
mis în direct şi în întregime ceremonia înmormântării desfăşurată pe
parcursul a peste patru ore, cu comentarii şi intervenţii în direct sau
înregistrate, datorate unor personalităţi marcante ale vieţii bisericeşti,
publice, culturale din Grecia. Pe parcursul celor câţiva kilometri de la
catedrala arhiepiscopală la primul cimitir al Atenei, mulţime de cre
dincioşi au însoţit cortegiul, format din majoritatea membrilor ierarhiei
Bisericii Greciei — peste şaptezeci de arhierei, un număr impresionant
de preoţi îmbrăcaţi în veşminte şi numeroşi credincioşi.
Au fost prezenţi la înmormântarea Arhiepiscopului Atenei repre
zentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe, între care Prea Fericitul Pavle
al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Maxim, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Bulgare, Prea Fericitul Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a
toată Albania. Patriarhia Ecumenică a fost reprezentată de trei mitropoliţi : I.P.S. Hrisostomos de Efes, I.P.S.- Ioan de Pergam şi I.P.S. Patelimon
de Rodopole.
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe a
ţinut să participe personal la înmormântare, pentru a aduce arhi
episcopului trecut la cele veşnice omagiul său şi al Bisericii Ortodoxe
Române. Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat Sfântului Sinod
al Bisericii Greciei un mesaj scris de condoleanţe şi de cinstire a Arhi
episcopului Serafim. Prea Fericirea sa a fost însoţit de către P.S. Teofan
Sinaitul, vicar patriarhal şi Pr. Constantin Coman de la Facultatea de
teologie din Bucureşti.
Arhiepiscopul Serafim s-a născut în anul 1913, într-un sat din re
giunea Karditsa. A absolvit cursurile Facultăţii de teologie din Atena,
în anul 1938 a fost hirotonit diacon, iar în 1942 preot. A participat Ja
rezistenţa naţională sub comanda generalului Zervas. în timpul ocu
paţiei germane* a înfiinţat cantine pentru săraci, hrănind zilnic 600 de
copii în parohia unde era preot. A înfiinţat asociaţia filantropică
«Sfântul Evanghelist Luca» pentru acordarea gratuită a asistenţei me
dicale celor nevoiaşi. în anul 1949 a fost ales mitropolit de Arta, iar
în 1958 mitropolit de Ioannina. Ca mitropolit a avui o bogată activitate
bisericească, misionară şi socială. La data de 12.01.1974 a fost ales,
de către ierarhia Bisericii Greciei, Arhiepiscop al Atenei şi a toată
Grecia. Ca întâistătător al Bisericii Greciei a avut o contribuţie sub
stanţială la organizarea bisericii, la restabilirea situaţiei canonice în
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rândul ierarhiei şi la armonia relaţiilor cu Patriarhia Ecumenică şi cu
celelalte Biserici Ortodoxe. Preocupat în continuare de activitatea so
cială a Bisericii, arhiepiscopul Serafim a organizat misiuni speciale de
ajutorare a unor ţări greu încercate de lipsuri materiale, precum Sudan,
Etiopia, Somalia etc., sau de calamităţi naturale, cum a fost cazul Ar
meniei. De altfel, în 1985, Prea Fericitul Serafim a organizat la Atena
o conferinţă mondială pentru preîntâmpinarea foametei. Sub arhipăstorirea sa a fost înfiinţată publicaţia centrală bisericească bilunară
«Ekklisiastiki Alitheia» şi postul de radio al Bisericii Greciei.
Personalitate bisericească de mare echilibrai, arhiepiscopul Serafim
' a reuşit, aşa cum afirma preşedintele Parlamentului elen «să readucă
' corabia Bisericii pe linia de plutire liniştită şi, fără să sacrifice pres
tigiul Bisericii, a impus o poziţie admirabilă de neutralitate şi echi
distanţă faţă de toate puterile politice»; A fost, de asemenea, subliniat
de către mulţi dintre vorbitori rolul important pe care l-a jucat arhi
episcopul Serafim în istoria ultimei jumătăţi de secol a poporului grec,
patriotismul său nedisimulat, participarea dinamică la viaţa publică,
intervenţiile sale curajoase şi ferme pentru păsţrarea credinţei şi a
fiinţei neamului. Acesta este şi motivul pentru care, poporul elen a
participat cu multă simpatie, cu recunoştinţă şi cinstire deosebită la
-funeraliile Prea Fericitului Arhiepiscop Serafim care a marcat, fără
îndoială, istoria recentă a Greciei şi a Bisericii Greciei.
*

Pr. dr. CONSTANTIN COMAN

ALEGEREA SI INSTALAREA NOULUI ARHIEPISCOP
AL ATENEI SI ÎNTREGII GRECII.
PARTICIPAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST LA CEREMONIILE
DE LA ATENA
9

9

După trecerea la cele veşnice a pururea pomenitului arhiepiscop
al Atenei şi întregii Grecii, Serafim, Sfântul Sinod al ierarhiei Bisericii
s-a întrunit la 28 aprilie în catedrala arhiepiscopală din Atena, în pre
zenta D-lui Gherasimos Arsenis, ministrul Educaţiei Naţionale si Cuitelor pentru a alege noul Primat. Conform prevederilor Regulamentu
lui de funcţionare al Bisericii Ortodoxe a Greciei, alegerea Arhiepiscopu
lui se face prin vot secret. în urma deliberărilor desfăşurate în spiritul
dragostei creştine, deplin conştienţi de marea răspundere ce apasă pe
umerii lor, cei 73 membri ai Sfântului Sinod au ales în al treilea tur
de scrutin pe ÎÎ.P.S. Hristodulos, mitropolit de Dimitriada. Î.P.S. Sa a
întrunit aproape 70% din voturi. «îmi exprim sentimentele de admi
raţie pentru calmul şi atmosfera frumoasă în care s-au desfăşurat ale
gerile», a declarat ministrul Educaţiei şi Cultelor.
»

7
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Manifestările spontane de neţărmurită bucurie prin care poporul
şi-a dovedit sensibilitatea spirituală şi respectul faţă de această alegere
au fost impresionante, depăşind în amploare şi intensitate toate aştep
tările. Pentru întreaga ţară, tonul a fost dat de aclamaţiile mulţimilor
adunate în faţa catedralei «Buna Vestire». Cunoscut în toată Grecia
pentru cultura sa, iubit pentru activitatea filantropică şi preţuit pentru
zelul arătat în apărarea dreptei credinţe, Prea Fericitul Hristodoulos
a primit prin aceste manifestări populare sarcina grea a speranţelor şi
încrederii unui întreg popor.
Dl. K. Stephanopoulos, Preşedintele Republicii Elene, a fost onorat
să primească vizita noului ales al clerului şi poporului. în cursul dis
cuţiilor purtate cu acest prilej s-a reafirmat hotărârea Bisericii de a
urma vechea tradiţie a împreună-lucrării ,cu conducerea Statului spre
binele şi folosul Patriei, şi de a răspunde «cerinţelor vremii», aşa încât
ea, Biserica, să ajute poporul grec pe calea afirmării identităţii spiri
tuale înaintea popoarelor Comunităţii Europene «în marea casă comună
a popoarelor Comunităţii, poporul grec ortodox este ca o floare într-un
buchet : are culoare şi farmec propriu, de neînlocuit. Aceasta dă mai
multă armonie şi frumuseţe buchetului».
în cadrul unei slujbe speciale, Prea Fericitul Hristodoulos a în
credinţat că, cu ajutorul Harului dumnezeiesc, îşi va îndeplini îndato
ririle de arhiepiscop cu toată puterea şi abnegaţia, păzind Sfintele Ca
noane, şi că va respecta Constituţia şi legile Statului.
Organizate de Guvernul ţării şi Primăria Atenei, ceremoniile de
întronizare au avut loc sâmbătă 9 mai 1998, în prezenţa unei mulţimi
impresionante şi au fost transmise în direct şi integral de postul na
ţional de televiziune şi de marea majoritate a celorlalte posturi TV.
Au fost de faţă reprezentanţi ai celor mai înalte foruri culturale şi
ştiinţifice din Grecia, ai autorităţilor de stat, forţelor armate şi parti
delor politice precum şi ambasadori acreditaţi la Atena, intre invitaţii
din străinătate loc de cinste s-a acordat Bisericilor Ortodoxe surori :
Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, (Prea Fericitul Petros,
Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi), Patriarhia Antio
hiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei şi a întregii Rusii,
Patriarhia Serbiei, Patriarhia Bulgariei (Prea Fericitul Maxim, Patriarh
al Bulgariei), Biserica Georgiei, Biserica Ciprului, Biserica Poloniei, Bi
serica Cehoslovaciei (Î.P.S. Dorotei, Arhiepiscop de Praga), Biserica
Finlandei şi Biserica Albaniei (Prea Fericitul Anastasie, Arhiepiscop al
Tiranei şi al întregii Albanii), Biserica Ortodoxă Română a fost repre
zentată de P.F. Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de P.S. Nifon al
Sloboziei şiCălăraşilor, P.S.
Vincenţiu Ploieşteaul, episcop-vicar, pa
triarhal, si Pr. Dr. Ion Chivu.
Festivităţile au debutat în piaţa Constituţiei. în numele locuitorilor
Atenei, primarul capitalei Greciei, dl. D. A. Avramopoulos, a înmânat
Prea Fericitului Hristodoulos cheia oraşului. «Am în minte dimensiunea
simbolică a acesteia şi nădăjduiesc ca, cu ajutorul lui' Dumnezeu, să
7
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pot deschide cu ea nu porţile oraşului, ci inima fiecăruia dintre locui
torii lui !», a răspuns între altele Prea Fericirea Sa.
In aclamaţiile poporului, pe drumul spre catedrala Atenei, Prea
Fericitului Hristodoulos i s-au acordat onoruri de sef de stat. La intrarea în Sf. Locaş, un entuziasm sfânt a cuprins inimile tuturor cre
dincioşilor. După citirea Grammatei sinodale şi a Decretului prezi
denţial de recunoaştere, a început slujba de întronizare. Au luat cuântul
reprezentanţii Patriarhiei Ecumenice, Domnul Apostolos Kaklamanis,
Preşedintele Parlamentului Greciei si ministrul Educaţiei si Cultelor.
Apoi, în ordinea canonică, au vorbit reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a evocat trecutul legătu
rilor de solidaritate creştină între popoarele grec şi român. Trecutul
acestor relaţii este izvorul bucuriei prilejuite de sărbătoarea întronizării
şi, în acelaşi timp, scumpă moştenire sfântă ce trebuie dusă împreună
mai departe în deplină cunoştinţă şi cu conştiinţa coresponsabilităţii
faţă de viitorul Bisericii lui Hristos, poporul lui Dumnezeu. în înche
iere, Prea Fericitului Hristodoulos i-a fost adresată invitatia de a vizita
ţara noastră ca oaspete iubit al Bisericii şi al poporului român.
Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a fost urmărit cu
deosebit interes, primit cu căldură şi apreciat în mod deosebit.
în cuvântarea de întronizare, marcată deseori de aplauze şi ovaţii,
urmaşul în Scaunul arhipăstoresc al Sfântului Dionisie Areopagitul a
declarat : «mobilizarea tuturor forţelor dispuse şi capabile să se înroleze
în lupta sfântă pentru reînnoirea vieţii bisericeşti». însemnele stindar
dului «oştirii păcii» sunt : respectul faţă de tradiţia ortodoxă, recep
tivitatea la cerinţele vremii şi deschiderea faţă de societate. Ţelul luptei
este «să ducă Biserica aproape de lume, de popor, de tinerii care trăiesc
din ce în ce mai tragic, golul existenţial». Aceasta impune cinci direcţii
de acţiune :
9
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1. Reorganizarea activităţii administrative, pastorale, spirituale şi misionare
a Bisericii prin pregătirea permanentă a cadrelor, folosirea tehnologiei
electronice, susţinerea artelor bisericeşti etc.
#

2. Soluţionarea problemelor cu care se confruntă tineretul : lipsa unui mod
şi ideal înalt în viaţă, drogurile, SIDA, alcoolismul, parazitismul, şomajul,
violenţa, criminalitatea, absenţa căldurii căminului familial, nevoia de a
se recrea formativ.
3. Păstrarea identităţii spirituale a neamului' prin cultivarea limbii, valorilor
şi idealurilor istorice naţionale, îmbunătăţirea procesului educaţional, apă
rarea familiei etc. Aici se cere şi o mai bună cunoaştere şi chiar impli
carea în procesul de unificare culturală a Europei, ceea ce presupune în
fiinţarea unui birou special al Bisericii Greciei la sediul C.E. de la
Bruxelles.
4. Acordarea asistenţei sociale prin aşezăminte de protecţie socială şi oferirea sistematică de ajutoare materiale şi de altă natură. «Biserica acţio
nează în direcţia susţinerii unui sistem de dreptate socială, ajutorării
%
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muncitorilor, a persoanelor cu probleme speciale, protejării celor
nalizaţi şi excluşi».

margi-

5. Formularea unui punct de vedere asupra problemelor de bioetică, ingi
nerie genetică, iecundare in vitro, donare şi de alt gen. Aceste noi cu
ceriri ale ştiinţei comportă parametri moral-spirituali şi constituie pentru
Biserică o adevărată «provocare».
I

In încheiere, pe fondul polihroniului bizantin, Prea Fericitul Hristodoulos a binecuvântat clerul şi poporul.
A urmat o recepţie oficială oferită la hotelul «Great Britain».
I

Seara, la vestita mănăstire Penteli, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, s-a întreţinut cordial cu Prea Fericitul Hristodoulos. Darul
inimii s-a concretizat şi a fost încununat cu darurile pe care întâistătătorii celor două Biserici şi le-au oferit. Cina servită în trapeza
mănăstirii împreună cu toate delegaţiile Bisericilor Ortodoxe s-a trans
format în adevărat ospăţ duhovnicesc, ospăţul «dragostei, care este legă
tura desăvârşirii», şi a constituit doar o pregustare .a bucuriei comu
niunii în Hristos la Cina de Taină a Sfintei Liturghii, săvârşită a doua
zi, duminică, în catedrala arhiepiscopală.
După amiaza, delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române i s-a oferit
prilejul binecuvântat de a se împărtăşi din frumuseţile vieţii monahale
greceşti la Sfintele mănăstiri «Paraklitou» şi «Intrarea in Biserică a
Maicii Domnului» din Mitropolia de Atica. Curăţia, cucernicia şi sfin
ţenia sufletelor monahilor erau acelea care, la apusul soarelui, dăruiau
munţilor şi mării, cerului şi pământului, întregii ţări, aureola frumuseţii
divine. In ambele mănăstiri, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a adresat vieţuitorilor părintesc cuvânt de îmbărbătare duhovnicească.
La întoarcere un popas de suflet s-a făcut la mănăstirea «Panaghia
Hrysopighi». însoţit de sfetnicii apropiaţi, Prea Fericitul Hristodoulos
a ieşit în întâmpinarea oaspeţilor. «în răcoarea serii», plină de mireasma
tainică a aerului de mănăstire, s-a servit cina — poate prima «cină de
lucru» a noului Arhiepiscop. Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
i-a fost solicitată părerea în diverse probleme de organizare adminis
trativă bisericească (componenţa şi modul de funcţionare a organelor
deliberative şi executive în Biserica Ortodoxă Română, prezenţa şi rolul
mirenilor în acestea ş.a.). Gândul ne-a purtat înapoi la cuvântarea de
întronizare : Prea Fericitul Hristodoulos se documenta deja pentru apli
carea primului punct din programul de arhipăstorire ! «Domnul, Păs
torul cel mare şi bun al turmei cuvântătoare a Bisericii, să Vă
călăuzească paşii, iar lumina Prea Sfântului Duh să vă lumineze calea !
Rugăciunile noastre vă vor însoţi pururea, prea iubite frate întru
Hristos !», a spus Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la ceas de
rămas bun.
4

de Pr. Dr. ION CHIVU

ALEGEREA, HIROTONIREA ŞI INSTALAREA
I.P.S. IOSIF POP, CA ARHIEPISCOP
AL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
PENTRU EUROPA OCCIDENTALA ŞI MERIDIONALĂ

Arhiepiscopia ortodoxă română, cu sediul la Paris, a cunoscut în
ultimii ani mai multe etape, semnificative, din existenţa ei.
După anul 1948, diaspora românească din Franţa şi, în general, din
Europa occidentală, destul de importantă, nu a mai putut avea legături
fireşti cu Tara-mamă.
Nici din punct de vedere bisericesc situaţia nu putea să aibă un alt
curs, datorită brutalei şi' permanentei intervenţii a Statului comunist
în toate domeniile de activitate şi de manifestare ale spiritului uman.
Aşadar, românii din diasporă, în ciuda speranţelor de mai bine, pe
care le nutreau, a trebuit ca, şi din punct de vedere bisericesc, să între
prindă toate măsurile pentru înfiriparea unor structuri organizatorice.
Astfel, mitropolitul Visarion Puiu, fost, între 1942— 1944, mitropolit al
românilor din Transilvania, pe care evenimentele din timpul celui de
al doilea război mondial l-au surprins în Occident, a purces la organi
zarea bisericească a românilor din diaspora europeană.
Continuând un plan mai vechi al său de a organiza pe românii
ortodocşi din afara graniţelor ţării într-o mitropolie condusă de un sinod
mitropolitan autonom, el a reuşit să organizeze o eparhie ortodoxă
română pentru Europa occidentală, cu sediul la Paris.
Mitropolitul Visarion Puiu şi-a ales un arhiereu-vicar, în persoana
arhimandritului Teofil Ionescu, pe care l-a şi hirotonit episcop la
26 decembrie 1954.
Din iunie 1958, episcopul Teofil Ionescu ajunge conducătorul
Eparhiei înfiinţată de mitropolitul Visarion Puiu.
în anul 1972 episcopul Teofil Ionescu adresează Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române cererea de a fi primit sub jurisdicţia
Patriarhiei Române. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în
şedinţa din 28 aprilie 1972 îşi exprimă acordul cu reprimirea în juris
dicţia Bisericii Ortodoxe Române a episcopului Teofil Ionescu.
Gestul episcopului Teofil Ionescu n-a fost însă aprobat de toţi
românii din diasporă. Unii dintre ei (cea mai mare . parte) au trecut,
cu organizarea bisericească, c i tot, sub jurisdicţia Sinodului rus «din
afara frontierelor» cu sediul la New-York. în această situaţie, episcopul
Teofil Ionescu s-a văzut nevoit să se ocupe de organizarea Episcopiei,
înfiinţând «Asociaţia cultuală a Episcopiei ortodoxe române pentru
Europa occidentală», cu sediul la Paris, asociaţie recunoscută în acelaşi
an şi de autorităţile franceze. Treptat, treptat, această episcopie va
include în jurisdicţia sa parohiile ortodoxe române, organizate de
Patriarhia Română, în ţările din Europa apuseană.
în 1974, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va acorda
episcopului Teofil Ionescu titlul de arhiepiscop aprobând şi ridicarea
eparhiei la treapta de Arhiepiscopie, «pentru Europa centrală şi occi
dentală». în acelaşi timp, arhiepiscopul Teofil primeşte, la cererea sa,
şi un episcop-vicar în persoana arhimandritului Lucian Florea.
•

t
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Arhiepiscopul Teofil Ionescu trece la cele veşnice în prima parte
a anului 1975, după care Arhiepiscopia este condusă de episcopul-vicar
Lucian Florea până la 16 iulie 1980.
Din 1980, Arhiepiscopia este condusă de P. S. Adrian Hriţcu, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, mai întâi ca locţiitor de arhiepiscop,
iar din noiembrie 1982 ca arhiepiscop, până în anul 1992.
între timp, după decembrie 1989, o parte dintre preoţii Arhiepisco
piei, în special din Germania, dorind să aibă o organizare proprie, se
adresează în acest sens Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
care, după o atentă studiere a situaţiei îşi dă consimţământul pentru
organizarea unei noi eparhii, care va purta denumirea «Mitropolia orto
doxă română pentru Germania şi Europa centrală», al cărei prim con
ducător va fi episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, P.S. Dr. Sera
fim Joantă, care va fi instalat, potrivit rânduielilor canonice tradiţio
nale, la Mimchen, la 5 iunie 1994. Jurisdicţia Mitropoliei ortodoxe
române cuprinde parohiile ortodoxe române care s-au aflat sub jurisdic
ţia Patriarhiei Române din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Nor
vegia, Danemarca.
In legătură cu Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa cen
trală şi occidentală, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotă
răşte, în şedinţa din 22— 23 ianuarie 1993 ca aceasta să-şi continue acti
vitatea, impunându-se, totuşi, reorganizarea ei. .în acest scop s-a soli
citat iniţiativa preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul acestei eparhii.
.Totodată, I.P.S. Mitropolit Serafim a primit din partea Sfântului Sinod
mandatul de a se ocupa de treburile acestei eparhii, până la alegerea
conducătorului ei.
A urmat o perioadă în care s-a întocmit statutul Arhiepiscopiei
ortodoxe române pentru Europa occidentală care a fost adoptat de
Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei la 25 noiembrie 1995 şi a fost
aprobat şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa
din 23.— 24 octombrie 1996. Potrivit prevederilor Statului s-a procedat,
apoi, la alegerea chiriarhului ' eparhiei. După o primă încercare, care
nu a avut rezultatul dorit, a urmat o şedinţă a Adunării eparhiale a
Arhiepiscopiei la data de 29 noiembrie 1997, în cadrul căreia, pe baza
votului secret, a jost ales titular al Arhiepiscopiei, P. Cav. Ieromonah
îosij Pop, aflat la studii de doctorat la Institutul Saint Serge din Paris.
P. Cuvioşia Sa a întrunit majoritatea voturilor (52 din cele 72 de voturi
valabil exprimate) şi a fost declarat arhiepiscop al Arhiepiscopiei, a
cărei titulatură a fost între timp precizată şi completată astfel :
«Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa occidentală şi meri
dională». întreaga documentaţie privind desfăşurarea acestei alegeri a
fost înaintată, apoi, Patriarhiei Române.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de
lucru din 11 decembrie 1997, a luat act de alegerea P. Cuv. Arhimandrit
Iosif Pop pentru demnitatea de arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe
române pentru Europa occidentală şi meridională şi de faptul că alege
rea s-a făcut cu respectarea rânduielilor canonice şi cu prevederile sta
tutare în vigoare. în aceeaşi şedinţă, urmare cercetării canocie făcute,
a
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Sf. Sinod a validat această alegere şi a hotărât acordarea rangului de
arhimandrit şi promovarea în treapta arhieriei a P. Cuv. Iosif Pop.
,
Ca urmare a acestei hotărâri sinodale şi în urma înţelegerii inter
venită între Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei şi Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist hirotonia întru arhiereu si instalarea Prea Cucernicul
Arhim. în scaunul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa occidentală şi meridională a avut loc în ziua de 15 mai
1998, la Paris.
Potrivit rânduielilor bisericeşti, în ziua de sâmbătă, 1^ martie 1998,
a avut loc chemarea la arhierie, săvârşită de I.P.S. Ieremia, mitropolitul
greco-ortodox de Franţa al Patriarhiei Ecumenice, I.P.S. Mitropolit
Serafim al Germaniei şi Europei Centrale şi P.S. Episcop Nathaniel al
Episcopiei Ortodoxe Române (Vatra).
Duminică, 15 mai 1998, au avut loc festivităţile de hirotonire şi
instalare a I.P.S. Arhiepiscop Iosif Pop ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei
ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridională.
La rânduiala ipopsifierii, Prea Cuv. Arhim. Iosif Pop a fost prezen
tat de P. Cuv. Arhim. Ioachim Giosanu şi de către P.C. Pr.‘ Prof. Boris
Bobrinskoy, decanul Facultăţii de teologie «Saint Serge», din Paris.
Hirotonia întru arhiereu a fost săvârşită de I.P.S. Mitropolit Ieremia, preşedintele Adunării episcopilor ortodocşi din Franţa, împreună
cu I.P.S. Arhiepiscopul Serghie, rectorul Institutului «Saint Serge», cu
I.P.S. Serafim, Arhiepiscop de Berlin, şi Mitropolit pentru Europa
centrală. Au conslujit încă alţi nouă episcopi, înconjuraţi de zeci de
preoţi şi diaconi, în prezenţa reprezentanţilor altor culte religioase,
precum şi a mii de credincioşi.
La momentul cuvenit, P.S. Episcop-vicar patriarhal Teofan. Sinaitul,
secretarul Sfântului Sinod, a dat citire «Gramatei patriarhale» de insta
lare, iar I.P.S. Mitropolit Serafim, delegatul Sfântului Sinod şi al
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a înmânat însemnele chiriarhale şi a instalat pe I.P.S. Iosif Pop ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe pentru Europa occidentală şi meridională.
Festivitatea religioasă a continuat apoi printr-un program artistic
la care şi-au dat concursul cvartetul de coarde «George Enescu»,
cunoscutul artist Gheorghe Zamfir, corul de colindători din Vişeul de
Jos şi un grup coral de teologi.

CONSFĂTUIREA PE PROBLEME DE ÎN V Ă Ţ Ă M Â N T TEOLOGIC
ŞI RELIGIOS, CU PARTICIPAREA DIRECTORILOR
DE SEMINARII TEOLOGICE, INSPECTORILOR DE RELIGIE
JUDEŢENI ŞI CONSILIERI CULTURALI EPARHIALI,
BUCUREŞTI — 19-20 MAI, 1998

Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în
zilele de 19— 20 mai, 1998 au avut loc la Palatul Patriarhiei ‘din Bucu
reşti, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, lucrările Consfă
tuirii pe probleme de învăţământ teologic şi religios (temei 2410/1998).
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La „lucrările acestei consfătuiri au participat : directorii Seminariilor
Teologice Ortodoxe Liceale, Consilierii Culturali Eparhiali, Inspectorii
de specialitate Religie de la Inspectoratele Şcolare Judeţene şi repre
zentanţii Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul National Consultativ
pentru învăţământ Teologic şi Religios.
Consfătuirea a prilejuit, în premieră, o formă de conclucrare armo
nioasă şi de consens între factorii de răspundere ai învăţământului d e
stat — Ministerul Educaţiei Naţionale — cu cei din învăţământul
religios — Patriarhia Română — şi a beneficiat de prezenţa la deschi
derea lucrărilor a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a dom
nului Mihail Gorcea, Secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
şi a înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei —
preşedintele Comisiei sinodale de învăţământ.
Scopul acestei Consfătuiri a fost acela de a analiza obiectivele ce
stau în faţa învăţământului teologic ortodox şi armonizarea lui la
reforma de modernizare a învăţământului românesc precum şi pe acela
de a defini mai precis rolul şi locul Religiei ca disciplină şcolară în
învăţământul de stat.
în cadrul Consfătuirii s-au prezentat rapoarte, s-au purtat discuţii
în plen şi pe secţiuni dezbătându-se probleme legate de elaborarea unor
programe şcolare în vederea constituirii unei baze de date privitoare
la învăţământul teologic ortodox care să fie utilizată în cadrul pro
cesului de reformă care are în vedere în mod special şi. distinct şi
învăţământul teologic.
Lucrările au fost deschise prin intonarea Imnului patriarhal, a
rugăciunii şi a binecuvântării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
în deschidere, a luat cuvântul P.C. Prof. Diac. Nicu D. Octavian,
Consilier patriarhal, care a prezentat motivele şi importanţa Consfă^
tuirii, în contextul noilor orientări din politica managerială din învăţă
mânt, care face ca toate aceste procese de reformă să pornească de
jos în sus. Astfel, se consideră a fi necesară prezenţa directorilor de
şcoli teologice, a inspectorilor de specialitatea Religiei şi a părinţilor
consilieri culturali eparhiali.
Programul acţiunii a fost anunţat pe scurt, menţionându-se că
participanţii au intrat în posesia lui.
Mulţumind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru pre
zenţă şi binecuvântare, P.C. Consilier Nicu D. Octavian l-a invitat pe
Prea Fericirea Sa să rostească un adânc cuvânt de învăţătură şi înţe
lepciune, pe care-1 redăm în cele ce urmează :
4

în continuare, P.C. Consilier Nicu D. Octavian a rugatpe Dl.
Mihail Gorcea, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, să ia
cuvântul. Domnia sa a evocat, în deschiderea cuvântului său, momentele
opresiunii comuniste, care îngrădeau exprimarea liberă a învăţămân
tului teologic şi religios. Cu toate acestea, teologia românească a dat
lumii figuri de mari cărturari — a fost evocată figura părintelui Stăniloae.
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S-au amintit apoi consecinţele benefice ale învăţământului religios
pentru societatea contemporană : morala creştină şi accesul la spiri
tualitate.
Este vorba despre o reaşezare a învăţământului religios şi teologic,
în sensul unei creşteri, în care un rol important îl deţine Religia ca
materie de studiu în scoală.
Problemele nu sunt simple : s-a dat libertatea organizării unui
învăţământ religios la toate nivelele şcolii. S-a evocat iarăşi malefica
decizie din 1948. Acum au reintrat în şcoli preotul şi profesorul de
Religie, care îşi aduc o contribuţie pozitivă la formarea noastră a
tuturor. Dificultatea problemelor constă în neînţelegerea, lipsa de coope
rare, marginalizarea profesorului de Religie, bagatelizarea acestei mate
rii. Poate, uneori, şi oamenii care au intrat în şcoli nu au fost la aceeaşi
înălţime. O altă problemă este ridicată de diferendele între confesiuni
— în anumite zone ale ţării. Sunt şi contradicţii îri ce priveşte planurile
de învăţământ (istorie, biologie) care vin în contradicţie cu ideile reli
gioase. Toate manualele trebuie să fie compatibile, pentru a nu-1 deruta
pe elev. Profesorii de Religie trebuie să se acomodeze însă, şi ei, epocii,
cu tot ceea ce are ea bun. De exemplu : efortul de a se introduce
informatica în învăţământ trebuie, susţinut şi stimulat chiar şi de pro
fesorii de Religie, care nu trebuie să. facă un corp aparte în momentele
acestei tehnologizări şi informatizări. Profesorul de Religie este liber,
fireşte, şi este chiar indicat, să ia atitudine împotriva unor provocări
ale lumii contemporane care pot deforma şi afecta moralitatea elevilor.
Ei vor fi cei care îi îndrumă pe copii în lumea modernă.
în continuare, dl. Secretar de Stat a precizat câteva din direcţiile
prioritare de dezvoltare ale şcolii româneşti în contemporaneitate :
— învăţământul obligatoriu va deveni de 9 ani, iar cel liceal de
3 sau 4 ani, la latitudinea fiecărui profil* din învăţământul mediu (dis
poziţie valabilă inclusiv pentru Seminarii),
/
— în ce priveşte planul de învăţământ, programele şi manualele
(curriculum) ; acestea au fost propuse şi date publicităţii, aşteptându-se
în momentul de faţă reacţia din partea tutufor şcolilor, pentru a se
pune în practică,
— planul are un trunchi comun (numărul de materii şi numărul
de ore pentru toate şcolile) şi 8— 10 ore pe săptămână, la alegere (opţio
nale) din partea fiecărei şcoli, clase sau grupuri de copii (tradiţii regio
nale, opţiunea părinţilor). Acelaşi algoritm se va aplica şi Seminariilor
Teologice,
— în ce priveşte ora de Religie, s-a produs o inabilitate a comisiei
care nu a trecut acest obiect decât în josul paginii. S-a plecat de la
ideea că, prin Constituţie, s-a stipulat neobligativitatea orei, apoi exis
tenţa unor părinţi care nu-şi lasă copiii la ora de Religie confirmă acest
lucru,
— părerea dl. Secretar de Stat este că toate clasele (I—XII) ar
trebui să facă o oră de Religie pe săptămână. Mai ales vârsta adolescen
ţei este aceea când Religia nu trebuie să lipsească,
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— va fi şi o reformă a evaluării, sistem învechit astăzi (note de la 1 ,
la 10). De anul viitor, la clasele I— IV se vor scoate notele şi se vor
introduce calificativele, urmate de caracterizări. Elevii vor avea fişă
personală cu care se vor prezenta în cadrul întregului proces şcolar
(nu o simplă cifră ca media finală, ci amănunte ^concrete),
— problema formării şi perfecţionării cadrelor didactice, care, mai
ales la Religie, sunt foarte tinere, spre a deveni adevăraţi profesionişti.
Gândul celor din Minister nu este acela de a lăsa Religia deoparte,
că, la toate clasele, să existe sub o formă sau alta această oră. Rămâne
ca toţi cei prezenţi să se exprime asupra programelor analitice şi prin
comentarii pe seama celor enunţate mai sus.
P.C. Consilier Nicu D. Octavian a subliniat importanţa consfătuirii
mulţumind în numele celor prezenţi Dl. Secretar de Stat pentru preci
zările făcute şi a rugat pe I.P.S. Daniel — preşedintele comisiei sino
dale pentru învăţământ, să ia cuvântul. *
înalt Prea Sfinţitul Daniel a subliniat «răspunderea deosebită ce
ne revine pentru lucrarea ce o desfăşurăm în întreaga ţară — lucrarea
reformei. Trebuie să contribuim şi noi în context european cu aptitu
dinile noastre, găsind! un limbaj comun. Chiar şi în Occident, reforma
îmbracă mai multe forme şi nu s-a încheiat, însă nu poate fi un model
decât consultativ pentru noi, având in vedere şi' diferenţe în ce pri
veşte mijloacele materiale didactice.
Nu este o demolare a ceea ce avem noi, ci o aducere la zi a învă
ţământului
românesc în contextul actual.
»
1
Importanţa Religiei nu e subliniată doar ca o formă de a fi dife
riţi de comunism, ci problema ei este existenţială, implicând formarea
culturală completă a tânărului, aflat într-un popor
eminamente reli
gios. Noi pornim de la un dat sociologic, istoric, cultural, plămădit pe
credinţa creştină, ale cărei izvoare în România coincid cu etnogeneza
noastră. Şi azi, într-o Europă în care Ortodoxia este a doua religie
după catolicism, Religia este o realitate care ne obligă să o tratăm
printr-o contribuţie a noastră la o Europă unificată. Cele mai bune
vârfuri din teologia românească sunt acum peste hotare ; în ţară au
rămas factori decizionali care au stagnat teologia la nivel de secol X IX
— de aceea trebuie să acceptăm reforma.
Din punct de vedere al necesităţii reformei, trebuie să ne-o însu
şim cu conştiinţa că nu ni s-a impus şi să ştim criteriile după care în
Biserică se face reforma învăţământului. Teologia nu poate fi concepută
fără Biserică. Iar prezenţa Religiei în învăţământul de stat este o nece
sitate misionară, dar este şi un risc : al secularizării (specificul nostru
nu înseamnă izolare, nici agresivitate). Riscul se poate transforma în
reuşită cu condiţia cunoaşterii şi bunei pregătiri a cadrelor didactice
implicate. Importantă este amintirea permanentă a faptului că teologia
e relaţia între text şi context. Aşadar, este vorba de implicare în con
temporaneitate, prin slujire misionară şi pastorală.
Există o teologie misionară, de teren, scrisă pentru comunităţi
reale, cu problemele lor concrete. Este o mare şansă de a fi implicaţi
in angrenajul învăţământului de stat, tocmai din aceste puncte de
vedere :
7

*

*
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— Stabilirea priorităţilor, a ceea ce rămâne în «trunchi comun» şi
a ceea ce va fi la alegere (opţional), distincţia între esenţial şi secun
dar. (în continuare, Înalt Prea Sfinţia Sa a evocat, în acest context,
dialogul avut cu Bsierica de stil vechi cu sediul la Slătioara).
— Formarea spirituală şi morală este esenţială pentru profesor
(societatea aşteaptă ca el să fie «lumina lumii»).
—■ Formarea misionară este, de asemenea, un criteriu prioritar.
Nu pot fi scoase din curriculum aceste aspecte şi materiile legate de ele.
— Formarea didactică ştiinţifică este, de asemenea, importantă.
— Din toate aceste criterii de formare trebiue să selectăm ce este
important».
în încheiere, înalt Prea Sfinţia Sa a mulţumit celor prezenţi pen
tru participare şi a reamintit că «din reformă nu trebuie să vedem
numai o obligaţie, ci şi o şansă. Depinde de noi dacă vom distinge acest
lucru».
P.C. Consilier Nicu D. Octavian a mulţumit înalt Prea Sfinţitului
Daniel pentru jaloanele deosebit de precise trasate pentru învăţământul
nostru religios, după care a dat cuvântul D-nei Dakmara Georgescu,
Consilier al Ministrului Educaţiei Naţionale.
D-na Consilier Georgescu a prezentat mulţumiri şi aprecieri pen
tru invitaţia făcută, menţionând că domnia sa exprimă şi punctele de
vedere ale Dl. ministru Andrei Marga.
«Noul plan de învăţământ a fost elaborat acum o lună şi jumătate ;
la jumătatea lunii mai se va lansa şi un proiect asemănător pentru
. liceu. Planul pentru învăţământul primar şi secundar se va finaliza la
sfârşitul lunii iunie.
Sintagma «învăţământ de stat» se dorejşte a fi modificată cu «învă
ţământ public». Fiecare comunitate este chemată să se implice în orga
nizarea lui.
Liceul teologic se va reduce la 4 ani, va avea un plan mai apropiat
de specificul teologic, iar la bacalaureat se vor susţine şi probe teologice.
Vor rămâne arii curriculare, în majoritate, din cele prezente în
gimnaziu, cu excepţii (educaţia tehnologică). Pentru liceele vocaţionale
se vor alcătui planuri separate, specifice fiecărui profil. Acesta este şi
scopul consfătuirii de faţă.
Punctul de vedere al Ministerului în privinţa Religiei în şcoală
rezidă în următoarele aspecte :
—■ faptul că Religia a fost scoasă din plan a fost determinat de
necesitatea unei poziţii din parte parlamentului şi a Bisericilor.
— specificul legii va fi amendat : în învăţământul preuniversitar,
Religia va face parte din trunchiul comun —- încât educaţia religioasă
să fie cu un puternic rol moral. Problema educaţiei morale este extrem
de vastă.
întreaga reformă a planului, finalitatea predării Religiei este gân
dită în spirit formativ, ca elevii să ajungă cetăţeni ai unei societăţi
deschise.
Valorile şi principiile democraţiei sunt absolut creştine. Acestea .
trebuie să existe în şi prin şcoli. Prin noul curriculum se va contura
persoana viitorului elev».
}

B. O. R. — 5

f

'

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

66

înalt Prea Sfinţitul Daniel a intervenit spunând, printre altele, că :
— decizia celor 4 ani obligatorii, 4 ani opţionali şi 4 ani faculta
tivi este generatoare de deservicii imense,
— au fost raţiuni politice din care s-a trunchiat intrând în discuţie
aspectele constituţionale,
D-na Consilier Georgescu a propus ca în învăţământul primar să
se pună accent pe catehizare, iar în gimnaziu pe cultura generală, pen
tru crearea de programe analitice în acord cu aceste propuneri.
Chestiunea este şi a didacticii predării în şcoală.
După ce P.C. Consilier Nicu D. Octavian a subliniat faptul că
problemele expuse de d-na Consilier Georgescu sunt la stadiul de pro
puneri, scopul consfătuirii fiind doar de a analiza şi de a găsi soluţiile
optime, a dat citire unui referat : «Reforma curriculară în aspectul cen
tral si local».
1. Privitor la planul de învăţământ s-au formulat trei asemenea
planuri :
— unul pentru. Seminariile Teologice proprîu zise;
— un al doilea pentru Seminariile Teologice Monahale de .Fete,
—■ al treilea pentru Seminariile Teologice cu accent pe studiul lim
bilor clasice program solicitat de Comisia pentru redresarea studiilor
clasice (propunător copreşedintele acestei comisii prof. dr. Dan Sluşanschi).
— Aceste planuri urmează a fi armonizate cu planul propus pen
tru învăţământul liceal vocaţional şi de specialitate care să permită
înlocuirea unor discipline, până acum obligatorii, cu unele din profilul
liceului. De exemplu s-ar putea solicita înlocuirea matematicii cu o
disciplină de profil.
Definitivarea unui asemenea plan de învăţământ urmează a se
face în perioada imediat următoare când Ministerul Educaţiei Naţionale
va pune în dezbatere publică — planul de învăţământ cadru pentru
licee şi când se va putea conveni asupra proporţiilor între discipline
obligatorii şi cele de specialitate (între curriculum-ul naţional şi cel
local).
în aspectul local (al disciplinelor de specialitate) s-au definitivat
6 arii curriculare grupând discipline specifice de studii biblice, teolo
gie sistematică, istorie bisericească, teologie practică, formare spiri
tuală şi didactică, limbi clasice (anexa 1).
Aceste planuri de învăţământ sunt alcătuite- pe un ciclu de 4 ani
pentru situaţia generalizării învăţământului de 9 clase şi a rămânerii
învăţământului liceal la 3— 4 ani.
2. Privitor la programele analitice la disciplinele din aceste arii
curriculare s-a propus revizuirea lor urmărindu-se în special descon
gestionarea materiei, esenţializarea şi adaptarea la cerinţele planului
de învăţământ avându-se în vedere :
a) O notă de prezentare care să vizeze conţinutul şi importanţa
disciplinei,
b) Obiectivele cadru ale disciplinei care să aibă în vedere cate
goria de cunoştinţe şi formarea unor priceperi, deprinderi şi capacităţi.
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c) Obiective de referinţă care să urmărească modalităţile de antre
nare a elevilor în obţinerea rezultatelor vizate de procesul didactic.
d) Activităţi de învăţare — care să concretizeze obiectivele cadru
propuse.
Alcătuirea programelor pe cele 6 arii curriculare rămâne în sarcina
Seminariilor Teologice cu tradiţie, pentru Studii Biblice — Cluj, Teo
logie Sistematică — Craiova, Istorie Bisericească — Caransebeş, Teolo
gie Practică — Buzău, Formare spirituală şi didactică — Neamţ, Limbi
clasice — Bucureşti.
3. Referitor la manualele şcolare, domeniu ce intră în reforma
curriculară, s-a făcut propunerea privind revizuirea acestora în funcţie
de programa şcolară şi existenţa unor manuale alternative la elaborarea
cărora să fie antrenaţi un număr cât mai mare de profesori de specia
litate, astfel încât să se producă un reviriment şi o emulaţie în această
direcţie.
în privinţa manualelor de Religie, pe lângă observaţiile de mai
sus, s-a solicitat de către participanţi ca să fie urgentată elaborarea
manualelor de Religie — pentru clasele I— XIII urmând ca Centrele
Eparhiale care au Facultăţi de Teologie şi Seminarii Teologice să coor
doneze, prin Consilierii culturali şi Inspectorii de specialitatea Religie,
munca de revizuire a actulalelor programe şi manuale şi de elaborare
a manualelor needitate, la care să fie antrenaţi cei cu vocaţie în această
direcţie. Estimativ s-a propus ca manualul de clasa a IX-a să fie ela
borat de Arhiepiscopia Bucureştilor, cel de .clasa a X -a de Arhiepiscopia
Sibiului, cel de clasa a X l-a de Episcopia de Alba Iulia, cel de clasa
a XH-a de Arhiepiscopia Timişoarei, iar cel de clasa a XlII-a de către
Episcopia Dunării de Jos.
4. Privitor la statutul Religiei ca disciplină şcolară şi al cuprin
derii ei în orarul şcolii şi în numărul de ore, s-a solicitat includerea
acesteia fie într-una din ariile curriculare — Om, societate — redevenită Religie, om, societate, fie într-o arie distinctă, cu o oră săptă
mânală inclusă în orarul şcolar, si să se facă din nou intervenţie la
Ministerul Educaţiei Naţionale — cu aceste menţiuni rezultate în urma
discuţiilor cu inspectorii de specialitate Religie de la inspectoratele
şcolare. A fost prezentată în copie, tuturor participanţilor, precizarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 32368/12 mai 1998, transmisă de
către acesta Inspectoratelor Şcolare Judeţene, potrivit căreia, Religia
este inclusă în planul de învăţământ conform Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului României, nr. 36/1997. Aqpastă precizare s-a impus în
urma intervenţiilor Sectorului învăţământ, la sesizarea Episcopiei Ara
dului care a transmis că Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara nu
a remunerat orele de Religie în licee pe motiv că Religa nu este inclusă
în planul de învăţământ.
’ .
5. în legătură cu examenul de admitere în Seminar, s-a cerut ca
potrivit Legii învăţământului, proba de matematică să fie înlocuită cu
Religia, ca probă de cunoştinţe. S-a menţionat că potrivit hotărârii
Sfântului Sinod — temei 5563/1997, s-a făcut intervenţie la Ministerul
Educaţiei Naţionale, cu o tematică adecvată, însă cu adresa nr. 19319/1997
*
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s-a răspuns că întrucât nu există manuale pentru gimnaziu, proba de
cunoştinţe la Religie va fi introdusă odată cu editarea tuturor ma
nualelor. Se va avea în vedere o nouă intervenţie cu o tematică struc
turată pe Mica Biblie şi învăţătura de credinţă creştină ortodoxă după
care s-a alcătuit până acum tematica la Religie ca probă preliminară,
urmând să se urgenteze editarea manualelor de Religie pentru clasele
V—VIII (anexa 2). Menţionăm că cele pentru clasele V — VI sunt
înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale pentru editare.
6 . S-au făcut precizări privind tematica la examenele de defini
tivat, gradul II şi titularizare, luându-se în discuţie şi aspecte legate de
bibliografia indicată pentru acest examen. S-a propus ca în locul sau
paralel cu manualul de Metodica predării Religei, autor Pr. Ion Popescu, să fie folosit manualul «Educaţia Religioasă» de Constantin
Cucoş. în legătură cu acest aspect s-a menţionat că pentru acest an
este târziu să se mai aducă o corectură programei şi mai ales să se facă
o informare în timp, iar pentru viitor să se aibă în vedere şi acest mate
rial bibliografic. Examenul de titularizare poate fi susţinut de absolvenţi
imediat după terminarea Facultăţilor de Teologie, având binecuvânta
rea Chiriarhului locului. Posturile se vor scoate la concurs numai cu
acordul Centrelor Eparhiale.
Legat de perfecţionarea şi promovarea cadrelor didactice care pre
dau Religia, s-a hotărât ca aceste aspecte să fie reglementate potrivit
Legii Statutului cadrelor didactice nr. 128/1997, cap, III, art. 32— 41.
7. S-au discutat aspecte legate de numărul candidaţilor şi al şco
lilor teologice, preuniversitare şi universitare, analizându-se- toate
consecinţele pozitive şi negative, atât în cazul extinderii cât şi în cazul
restrângerii lor. S-a recomandat ca Seminariile Teologice şi Centrele
Eparhiale să acorde o mai mare atenţie pregătirii şi recomandării pen
tru înscrierea la Facultate şi I3 selecţia pentru numirea în parohii.
8 . în baza prevederilor art. 135 din Statutul cadrelor didactice şi
pentru clarificarea lui, s-a propus cuprinderea în nomenclatorul de
funcţii privind personalul de învăţământ şi a absolvenţilor de Seminarii Teologice, spre a fi abilitaţi să predea Religia la clasele primare,
funcţie asimilată celei de învăţător.
9. O problemă de actualitate a fost cea legată de examenul de
atestat teologic şi bacalaureat. S-a făcut precizarea că, pentru exa
menul de bacalaureat, Facultăţile de teologie, prin Senatele universi
tare, au făcut nominalizări de cadre universitare, care să fie propuse
Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea desemnării ca preşedinţi ai
Comisiilor de bacalaureat la Seminariile Teologice Ortodoxe Liceale,
şi că se impune respectarea metodologiei Ministerului Educaţiei Naţio- •
nale pentru acest examen, respectiv art. 12 din Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului nr. 5198/28 oct. 1997 şi
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3597/22 apr. 1998
Pentru seriile vechi de absolvenţi de Seminar care nu au primit
Diplome de absolvire din lipsă de tipizate, s-a cerut Seminariilor Teo
logice care au trebiunţă de asemenea formulare să facă o comandă
■fermă cu tipul de Diplomă corespunzător, întrucât ele se eliberau de
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către Centrele Eparhiale iar înscrisurile diferă de la o eparhie la alta.
Ca act oficial pentru atestat s-o convenit ca să se folosească tipizatul
Ministerului Educaţiei Naţionale care se completează cu toate elemen
tele specifice de către şcoală.
10. Referitor la rolul atestatului, unii dintre directorii de Seminarii au menţionat că unele Facultăţi au primit la admitere şi elevi
seminarişti care nu au obţinut atestatul, fără susţinerea probelor preli
minare, iar unele Centre eparhiale i-au hirotonit şi fără atestat. S-a
considerat, de către cei prezenţi, că se impune o reglementare a acestei
situaţii, în sensul respectării hotărârii Sfântului Sinod şi normelor în
vigoare privind valoarea atestatului.
11. Participanţii la Consfătuire au fost informaţi despre aprobarea
Regulamentului pentru Seminariile Teologice ce urmează a fi tipărit
de urgenţă pentru a intra în vigoare odată cu publicarea lui.
12. S-a prezentat şi situaţia absolvenţilor şcolilor de cântăreţi de
2 ani pentru care nu s-au eliberat Diplome din lipsă de tipizate. Pentru
aceste serii se pot obţine tipizatele din stocul existent la Sectorul învă
ţământ.
Pentru seriile actuale de 3 ani, s-a considerat că se pot folosi Certi
ficatele de absolvire tip emise de Ministerul Educaţiei Naţionale.
13. Directorii de Seminarii au pus în discuţie şi rolul spiritualului
şi al formării duhovniceşti în Seminar. S-a propus ca preoţii spirituali
să fie consideraţi .cadre didactice cu atribuţiuni speciale, implicând
îndrumarea si formarea duhovnicească a elevilor si să aibă incluse în
planul de învăţământ ore adecvate acestei activităţi.
14. Pentru finalizarea propunerilor avansate în cadrul Consfătuirii,
a fost delegată Comisia de curriculum a directorilor de Seminarii* care
se va întruni la momentul oportun.
în încheierea lucrărilor Consfătuirii pe probleme de 'învăţământ
teologic şi religios a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh
T eoctist:
Lucrările Consfătuirii pe probleme de învăţământ teologic şi religios
au intrat pe ordinea de zi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române care în şedinţa sa din 4— 5 iunie 1998, în baza discuţiilor in
plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc a hotărât (temei 24io/1998) :
—• ia act cu aprobare de lucrările Consfătuirii pe probleme de
învăţământ teologic şi religios, organizată de Patriarhia Română in
colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi desfăşurată la Bucu
reşti în perioada 19— 20 mai 1998.
—■ se abilitează Comisia de curriculum a directorilor de seminarii,
ca sub coordonarea Sectorului învătământ al Patriarhiei Române să
urmărească îndeaproape, în vedrea finalizării, toate problemele dezbă
tute la această Consfătuire.
9
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Prof. diac. NICU D. OCTAVIAN
Consilier patriarhal

RENAŞTEREA SPIRITUALA A SOCIETĂŢII PRIN RELIGIA
IN ŞCOALĂ

In deschiderea lucrărilor acestei consfătuiri, pe probleme de învă
ţământ teologic şi religios, primul gând este de recunoştinţă faţă de
Dumnezeu pentru cele ce El a rânduit a avea loc în Biserica noastră,
înnoiri şi primeniri ale vieţii noastre religioase şi sociale, la care sun
tem martori şi pe care le trăim zi de zi.
Una dintre aceste înnoiri este şi lucrarea de organizare şi aşezare
a învăţământului de stat românesc, în care este integrat şi cel religios,
pe baze noi. Această lucrare, la care este chemată şi Biserica, se adaugă
celorlalte activităţi începute deja, cum ar fi acţiunile caritabile, cele
de asistenţă socială şi religioasă, prezenţa preoţilor în armată, spitale,
penitenciare şi, în general, cele duhovniceşti care se desfăşoară în rân
dul credincioşilor.
Învăţământul are nobila misiune de luminare a minţii, iar învă
ţământul teologic şi religios urmăreşte să păstreze sau să aducă această
lumină în conştiinţa curată a credincioşilor, operă de zidire sufletească,
de luminare a conştiinţelor şi cunoştinţelor, la care se alătură atât
ierarhii Bisericii, cât şi demnitarii ţării. Considerând aceasta o mare
misiune pe care o avem cu toţii faţă de pregătirea intelectuală şi edu
cativă a tineretului ţării noastre. în acest scop ne găsim astăzi aici
reprezentanţii Bisericii şi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, bucurându-ne de această conlucrare binefăcătoare. Prezenţă d-lui Secretar de
Stat, Prof. Univ. Mihail Gorcea şi a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Daniel al Moldovei şi. Bucovinei — preşedintele comisiei sinodale de
învăţământ teologic — este tocmai expresia acestei conlucrări şi a efor
turilor conjugate ca învăţământul teologic şi religios să devină un învă
ţământ de calitate, eficient şi cu finalităţi corespunzătoare întru înfăp
tuirea marilor idealuri ortodoxe si naţionale.
Socotim că asemenea ţeluri pot fi atinse dată fiind tradiţia şcolii
noastre româneşti pornită, mai întâi, din pridvoarele mănăstirilor şi
ale bisericilor. Am constatat cu bucurie din 1990 încoace setea de cul
tură şi de adevărurile sfinte din partea tineretului nostru ortodox, deo
sebit de receptiv la deprinderea valorilor spiritualităţii, în general, şi
ale tezaurului ştiinţei şi culturii.
Aceste tradiţii au dat aură, de altfel, în toate timpurile, românilor
din ţară şi de pretutindeni, prin reprezentanţii şcolii, culturii şi ştiinţei
româneşti, care s-au afirmat ca personalităţi de seamă ce au ilustrat
cu ştiinţa, talentul şi uneori cu geniul lor, şcoala românească în care
s-au format. Ei au fost purtătorii de valori naţionale şi universale pe
care le-au şi răspândit pretutindeni în lume, ducând faima culturii şi
şcolii româneşti. Acum şi-n perspectivă, dorim ca, prin înnoirile din
domeniul învăţământului, credincioşii noştri cei mai tineri, copiii,cărora li se dă posibilitatea din primii ani de învăţământ să ia cunoş
tinţă de adevărurile sfinte la ora de Religie, şi să beneficieze, aşadar,
din fragedă copilărie de o sumă de valori şi de o scară de responsa
bilităţi morale şi, de ce nu, să insufle chiar şi celor mai mari, ca pe
f
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nişte surprize plăcute şi gingaşe de care aceştia n-au luat cunoştinţă
încă, aceste adevăruri şi lumina lui Hristos.
Cred că vă sunt cunoscute asemenea cazuri, când tineri părinţi ai
acestor şcolari foarte receptivi rămân uimiţi de îndemânarea la rugă
ciune a copiilor lor, seara şi dimineaţa, la bucuria lor de a merge la
biserică, de a se împărtăşi cu Sfintele Taine, şi chiar la cunoaşterea
îndatoririlor creştineşti de a respecta zilele de sărbătoare şi de post.
Se cunoaşte uşurinţa cu care copiii învaţă cele duhovniceşti şi puterea
lor de a cuprinde şi pătrunde .farmecul icoanelor, melodiile liturgice
şi chiar mişcările liturgice ale slujitorului. Deseori am rămas pe gân
duri în faţa unor gesturi şi comportări deosebit de sensibile şi respec
tuoase ale copiilor în timpul dumnezeieştii Liturghii. Parcă ar transmite
peste secole duioşia şi blândeţea Mântuitorului Hristos, când El i-a
chemat la Sine, sau când le-a dat pildă de vrednicie pe pruncul aflat
în braţele Sale. Aceste realităţi trebuie însă să fie chemări pentru noi
de a nu-i lipsi de apropierea şj comuniunea cu Hristos şi cu Biserica Sa,
nu numai teoretic, la şcoală, ci şi la nemijlocita lor apropiere spre a fi
si a se obişnui acum, ca mlădite ale Bisericii, în comuniunea cu Mirele
Ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Prin activitatea în şcoală, prin cuvânt
şi mai ales prin metodă pedagogică, să aducem în inimile lor lumina
lui Hristos şi, prin ei, în inimile tuturor celor din jurul lor. Nu avem
•motive să abdicăm de la misiunea noastră şi nu avem scuze pentru
neglijenţă în această lucrare. Acest semnal îl dă şi întrunirea de astăzi.
Din 1989 şi până acum, după cum cunoaşteţi, s-au produs unele
înnoiri, s-au produs reforme în multe domenii, în înţelesul bun al
cuvântului, de îmbunătăţire in viaţa noastră bisericească, socială şi cul
turală. S-au produs înnoiri, de la an la an şi în privinţa învăţămân
tului religios. Mai întâi ş-a purces, în baza unor reglementări legale,
la reintroducerea Religiei în şcoală. Referitor la acest moment putem
evidenţia mai multe aspecte : că religia a fost primită cu interes şi
mare bucurie de către copiii şi tineretul nostru, în general, multă vreme
ţinut departe de aceste adevăruri sfinte. Mulţi preoţi şi oameni de
suflet, credincioşi şi credincioase, au predat benevol această disciplină,
reuşind să-i atragă pe câţi mai mulţi copii la aceste ore.
Nu pot să nu pomenesc pe ‘ distinsa, devotata şi neobosita profe
soară Anastasia Popescu, numită de copii, de tineret şi de noi toţi,
«Mama Sica». Pildă de iubire nesfârsită era această mamă întru eredinţă a copiilor, din care iubire ea le dăruia cu prisosinţă, din comoara
ei de cunoştinţe şi de experienţe. Nu uit ziua când am asistat la cin
stirea sa de către elevii Şcolii 174 din Capitală, în frunte cu vrednica
directoare, înconjurată de întreg soborul corpului profesoral. Numai
prezenţa nevăzută a «'învăţătorului nostru Cel mai presus de ceruri»
putea să reverse, în chip văzut, atâta bogăţie de bucurie şi mulţumire,
exprimată în cântece şi poezii, în acele clipe de neuitat aşa cum numai
copiii ştiu să facă.
Ulterior, alte hotărâri sinodale şi reglementări ale Ministerului
Educaţiei Naţionale au definitivat statutul Religiei ca disciplină şcolară
cuprinsă în planul de învăţământ, cu programe analitice, manuale şi
t
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îndrumările metodice necesare sau prin cursurile de pregătire şi per
fecţionare organizate în acest sens pentru cei ce urmau a preda religia.
Expresia acestei dorinţe de perpetuă adaptare la exigenţele didactice
şi metodologice este şi prezenţa alături de noi a înalţilor Ierarhi şi a
reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale. Fenomenul este îm
bucurător, dătător de speranţe, dar totodată ne şi obligă. Ne obligă să
ne sporim eforturile şi zelul în a desfăşura o strădanie conştiincioasă
şi într-un urcuş de calitate. Trebuie să extindem aria lucrării noastre
şi pe lângă credincioşii de afară, intelectuali care, deşi de bună credinţă
şi ataşaţi Bisericii, nu cunosc şi nu ştiu structurile bisericeşti şi exprimă
uneori critici faţă de noi. Trebuie să desprindem din acestea lipsurile
constatate îndreptându-le spre folosul bunului mers în care să se des
făşoare lucrarea noastră. Printr-o asemenea lucrare întărim ataşamentul
lor faţă de Biserică, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, unde intelec
tualii îşi afirmă identitatea lor religioasă, alături de preoţii şi credin
cioşii practicanţi.
Avem posibilităţi noi, dar avem şi tradiţii, pentru că, încă de acum
50 de ani, Patriarhul de veşnică pomenire Justinian, insista asupra
rolului catehizării credincioşilor în cadrul Sfintei Liturghii. Aşa s-a
realizat, în special în Transilvania, o lucrare catehetică de excepţie şi
tot aşa s-au pus bazele învăţământului teologic propriu Bisericii noastre,
când acesta a fost exclus din învăţământul de stat, din Universitate,
de dictatura comunistă în 1948. Chiar Statutul Bisericii Ortodoxe
Românul prevede, ca sarcini principale ale preoţilor, aceste două aspecte,
distincte dar şi complementare, Religia şi catehizarea. Pe linia tradiţiei,
dar şi a înnoirilor, se cuvine să luăm seama la ceea ce se întâmplă în
jurul nostru şi să purcedem la dezbaterea diferitelor aspecte din acest
domeniu, atât în spiritul adevărurilor biblice, cât şi ale comandamen
telor impuse de reforma curriculară în învăţământul de stat.
Sunt recunoscător înalţilor Ierarhi ş i' reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei Naţionale, prezenţi în mijlocul nostru, spre a ne fi de folos
în aceste căutări şi înnoiri pe care şi Biserica le înţelege şi la care
doreşte să-şi aducă contribuţia. Sperăm că într-o astfel de conlucrare,
şi cu sprijin competent, să obţinem încadrarea în suflul novator al
actului de cultură ce se realizează prin învăţământ şi şcoală. Prezenţa
Directorilor, Inspectorilor, Consilierilor culturali eparhiali este semnalul
pozitiv că toţi sunt receptivi faţă de problemele şcolii, ale învăţămân
tului, şi înţeleg rolul şi rostul hotărârilor Sfântului Sinod în aceste do
menii. Sperăm, de asemenea, că întâlnirea de astăzi să fie un început
bun şi folositor, şi să avem prilejul de a ne reîntâlni ori de câte ori
se va impune acest lucru. Mai constat cu bucurie că sunteţi tineri ma
joritatea, din generaţia actuală, capabili deci de efort, stăpâniţi de en
tuziasm, în această frumoasă misiune. Cu cât ne vom întâlni mai des,
cu cât ne vom cunoaşte mai bine, cuprinsul şi însemnătatea rostului
fiecăruia în Biserica noastră, cu atâta şi strădaniile vor fi mai rodnice.
Mulţumindu-vă tuturor, pentru prezenţă şi interesul manifestat,
binecuvântez deschiderea lucrărilor acestei consfătuiri si vă doresc
succes în cele două zile de lucrări».
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Trăim momente deosebite în viaţa şcolii româneşti, pe calea unor
reforme importante în care este integrat şi învăţământul teologic şi
religios, importanţă determinată de suflul nou şi direcţia spre îmbu
nătăţire metodologică prin reforma preconizată de Ministerul Educaţiei
Naţionale, la care, e firesc să ne alăturăm şi noi, păstrând însă pro
grama analitică, aprobată de Sfântul Sinod. Aceste preocupări arată,
în acelaşi timp, schimbările remarcabile din societatea românească la
care trebuie să facă faţă Biserica Ortodoxă Română, prin noi toţi.
Momentele de astăzi, printre primele de acest fel, la care s-au
dezbătut astfel de probleme şi modul cum vor trebui să evolueze ele
mai departe, ne arată că aceste întâlniri periodice sunt utile, pentru
colaborarea P.P.C.C. Părinţi Directori de Seminarii, cu reprezentanţii
învăţământului religios în şcolile de stat, P.P.C.C. Consilieri culturali
eparhiali şi responsabilii de la Patriarhie cu învăţământul teologic şi
religios. Prin aceste întâlniri stabilim legătura necesară între toţi fac
torii de răspundere până la parohie, acolo unde începe actul de cunoaş
tere a credinţei si a cuvântului lui Dumnezeu. Nu mai sunt ziduri
despărţitoare între gândirea Bisericii, cuvântul Evanghelie şi credin
cioşi, pe de o parte, şi societate pe de alta, chiar secularizată sau cu
tendinţe evidente de secularizare. în aceste condiţii, nu numai Europa,
ci şi lumea se frământă din răsputeri să rezolve problemele economice,
uitând sau neglijând dimensiunea spirituală a vieţii oamenilor. Acest
lucru obligă Biserica să ţină cont de profundele schimbări din viaţa
popoarelor. Odată cu apropierea între ele, prin ştiinţă, tehnologie, politică:, dar, mai ales, religie, se produc schimbări de mentalităţi, de con
cepţie, ce evidenţiază diversitatea, care în ultimă instanţă trebuie orien
tată spre unitatea ce va trebui realizată în planul credinţei şi al
înţelegerii. Din punctul nostru de vedere, nădăjduim că mileniul ur
mător, după aprecierile noastre bazate pe evlavia cu care credincioşii
zidesc biserici şi mănăstiri, va fi religios. Şi ca atare, cei ce slujim
Biserica avem o mare responsabilitate faţă de credincioşi şi chiar faţă
de lume.
Dvs., cei prezenţi şici, sunteţi tineri coordonatori şi organizatori
ai instruirii şi educaţiei celor mai tineri credincioşi din ţara noastră,
copiii şi tinerii. Trebuie să folosiţi din plin posibilităţile pe care le aveţi
în acest moment, pentru că roata istoriei nu se mai întoarce. Actuala
direţie este, pe de o parte, de unitate a popoarelor, datorită organizării
unor foruri europene, prin echilibrul dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, dar
şi de stingere a unor litigii care apar în viaţa oamenilor şi a popoarelor,
ce pot fi rezolvate şi prin valorile religioase transmise acum şi
prin şcoală.
Aceste realităţi, cu precădere triste şi aducătoare de suferinţe, să
nu le trecem cu vederea, ci să contribuim la ameliorarea şi chiar la
stingerea lor. Biserica noastră a fost obligată să existe chiar în spaţiul
comunismului, iar într-un asemenea context, cum se ştie, doar valorile
credinţei proprii ne-au salvat, adică Sf. Liturghie şi Tainele Bisericii,
nelipsite din viaţa credincioşilor.
1
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Bisericile Ortodoxe din spaţiul comunismului militant au avut de
înfruntat, aşadar, greutăţi de o mare dificultate, pe care Europa şi alte
zone ale lumii, nu le-au cunoscut. Cu toate acestea, s-a păstrat uni
tatea Ortodoxiei şi legătura de deschidere ecumenică şi de dialog cu
întreaga creştinătate. Ortodoxia acum nu mai este o religie doar pentru
o anumită zonă a lumii, ca în primul mileniu, ci ea este cunoscută,
răspândită şi organizată pe tot globul pământesc. Biserici mari, sau
mici ca număr de credincioşi, fiice ale Bisericii ecumenice, se dezvoltă
şi înfloresc în toată lumea.
Patriarhia noastră a întemeiat, la cererea credincioşilor, Arhi
episcopie în Franţa, pentru Europa occidentală la Paris şi o Mitropolie
în Germania, o Arhiepiscopie în America de Nord şi de Sud, cu reşe
dinţa la Detroit şi o Episcopie, de asemenea română, care încă din pă
cate nu depinde canonic de Biserica noastră, dar cu care avem legături
sufleteşti. Prin aceste forme de organizare ne menţinem identitatea de
neam, de credinţă, de cultură cu fraţii români de pretutindeni. Din 1992
într-un mod modest şi cu smerenie tainică, am refăcut legăturile cu
românii basarabeni, prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei, avându-1
ca arhipăstor pe înalt Prea Sfinţitul PETRU, de care aparţin şi românii
din aria imensă a fostei Uniuni Sovietice. Prin rugăciunile părinţilor
din mănăstiri, ale clericilor şi credincioşilor, ne-am învrednicit în
timpul acesta scurt să canonizăm sfinţi români în iunie 1992. A fost un
binecuvântat prilej ca Biserica noastră să fie loc de întâlnire în Duhul
Sfânt cu Ortodoxia, ai căror reprezentanţi au participat la slujbele dum
nezeieşti. în toată ţara s-au petrecut şi s-âu văzut lucrări ale Duhului
Sfânt, cu prilejul proclamărilor acestor sfinţi, constituind momente de
afirmare şi întărire în credinţă pentru toţi credincioşii Bisericii noastre,
înainte de 1989, preoţimea şi monahii din mănăstiri şi din biserici, ca
şi cum s-ar fi pregătit să întâmpine aceste momente deosebite, restaurându-le şi pictându-le cu evlavie sfântă. Această lucrare a fost
reflectarea virtuţilor lăuntrice ale credincioşilor şi preoţimii noastre.
Preoţii transilvăneni din parohiile, care în 1948 erau greco-catolice s-au
dovedit pilduitori de statornici şi neclintiţi la sânul Bisericii Mame. Cu
toţii au încurajat pe membrii Sfântului Sinod şi ierarhii transilvăneni,
pentru a întâmpina într-o inimă un şir important de evenimente biseri-.
ceşti. Dintre cele mai însemate amintim vizitele Patriarhului ecumenic
şi ale Patriarhului Alexandriei. Ei au ajuns până în apropierea Biho
rului, sau chiar în inima Ardealului, la Mănăstirea Râmeţi, sau la
Miercurea-Ciuc, unde cea mai' frumoasă realizare a Sfântului Sinod a
fost organizarea Episcopiei Harghitei şi Covasnei cu reşedinţa în acest
oraş şi primul ei episcop, Prea Sfinţitul Ioan a fost întronizat în pre
zenţa noastră şi a Patriarhului Partenie al III-lea al Alexandriei. Toate
acestea au trebuit să treacă prin sufletul şi gândirea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române. Aşadar, s-au petrecut, în acest scurt
răstimp, adevărate acte revelaţionale, ajungând ca aproape toate pro
vinciile noastre să vadă proclamări de sfinţi, participări de Ierarhi, şi
reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice, şi ale Bisericilor Vechi Ori
entale la viaţa noastră religioasă şi spirituală.
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între aceste înfăptuiri de nădejde, n-au lipsit aproape zilnicele
preocupări pentru introducerea religiei în şcoală, ca disciplină de învă
ţământ. Nu este zi de la Dumnezeu în care. noi, Sectorul învăţământ
al Patriarhiei să nu fim preocupaţi de această problemă. în această
preocupare, am fost încurajaţi de insistenţele credincioşilor, de bucuria
copiilor de a lua cunoştinţe despre Dumnezeu şi voia Sa cea sfântă,
precum şi de disponibilitatea preoţilor şi a unor profesori pensionari,
care în primii doi ani au predat benevol religia în şcolile de stat.
Numai dacă privim la Seminarii, la această izbucnire de vocaţie
pentru preoţie a tinerilor — 39 de Seminarii — ne apare ca o revărsare
de daruri dumnezeieşti. După cum cunoaşteţi, în alegerea viitorilor
preoţi sau monahi, am constatat de-a lungul timpului o vocaţie specială
la tineretul nostru în deosebi. Această înclinare sinceră şi hotărâtă de
a-L sluji pe Hristos se observă deseori şi la cei mai vârăstnici. Dar
această vocaţie pentru slujirea Bisericii are nevoie să fie consolidată,
maturizată spre a transforma într-o hotărâre definitivă şi conştientă.
La întreg programul de învăţământ teologic se adaugă personalitatea
profesorului, care trebuie să fie apropiat de elev spre a-i modela carac
terul şi autenticitatea vocaţiei unei preoţii jertfitoare. Acestor factori
trebuie neapărat să li se adauge atmosfera de rugăciune, de participare
la Sf. Liturghie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Avem 19 şcoli de
cântăreţi care împlinesc golul produs de lunga perioadă în care nu s-au
mai şcolarizat slujitorii strănilor bisericilor. Aceştia vor împodobi prin
frumoasa cântare psaltică slujbele bisericeşti şi vor învăţa pe credincioşi
să se alăture şi ei răspunsurilor liturgice.
Adăugăm la acestea şi înmulţirea numărului de Facultăţi de Teo
logie, cu profilele de specialitate, bucurându-ne că teologii noştri, atestă
o râvnă deosebită şi contribuie la reînviorarea sentimentelor religioase
şi a vocaţiei preoţeşti. Această revărsare de vocaţie religioasă din partea
copiilor şi tinerilor trebuie să o întâmpinăm cu bucurie şi în duhul
Tradiţiei Sfinţilor Părinţi, a tradiţiilor noastre şi mai ales cu pregătirea
în ciuda multiplelor transformări sociale şi* politice, implicarea
necesară a profesorilor de religie şi direcţiunii şcolilor noastre bisericeşti,
noastră în aceste schimbări, trebuie să nu se răsfrângă dăunător în
câmpul lucrării noastre, trebuie să păstrăm, cu luare aminte atât in
strucţiunile elaborate de Inspectoratele Ministerului, cât şi cele ale
Sf. Sinod şi Eparhiei. Elevii din aceste şcoli sunt vlăstarele poporului
nostru românesc, căruia trebuie să-i fim recunoscători pentru asemenea
roade binecuvântate. Dacă planul de învăţământ este formal, rece şi
rigid, profesorii însă trebuie să-l aplice cu multă căldură, afecţiune şi
blândeţe. Să facă din fiecare lecţie un moment nou, un moment de
apropiere şi deschidere părintească.
Biserica propovăduieşte o învăţătură revelată, iar prin cateheză şi
ora de religie putem da frumuseţe şi consistenţă duhovnicească acestei
învăţături, să o aducem din plan abstract la cel trăit. Adevărul, că
fără credinţă în Dumnezeu n-a existat nici un popor în istorie, impre
sionează favorabil inteligenţa unui copil. Chiar lucrarea pe care o des
făşuraţi de zi cu zi în învăţământul teologic şi religios şi problemele
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pe care le-aţi dezbătut astăzi, propunerile, întrebările, referatele re
zultate în urma lucrărilor din comisii, sunt mărturii grăitoare în acest
sens. Trebuie insistat asupra neclintitei slujiri a Bisericii în unitatea
şi adevărul ei, dar şi în deschiderea şi actualitatea Ortodoxiei în lume.
întreaga noastră credinţă şi învăţătură e mereu de actualitate aşa cum
este şi Evanghelia Mântuitorului care a spus : «Cerul şi pământul vor
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece» (Marcau XIII, 31). Biserica ră
mâne veşnic tânără, cum se cuvine să fie şi viaţa noastră creştină. în
această permanentă actualitate trebuie să pulseze legătura noului cu
Tradiţia reînnoită, care-i viaţa noastră necontenită în Hristos, după
cuvântul Apostolului Pavel : «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
Mine». (Galateni II, 20). Ierarhia Bisericii noastre are mare nevoie de
colaborarea tuturor factorilor implicaţi în această nobilă misiune de
vestire a Evangheliei copiilor şi tinerilor. Am
dori să avem în jurul
nostru tineri numai cu anii, ci cu înariparea gândurilor, cu curajul
martirilor, cu înţelepciunea părinţilor, cu noutatea învăţăturii lui Hristos,
Care se întrupează mereu în fiecare faptă a noastră. La aceasta sunteţi
chemaţi, cei ce vă desfăşuraţi activitatea în şcoală şi în pastoraţie. A
se preda sau nu Religia în şcoală şi cum se va face acest lucru nu
atârnă numai de noi, de Patriarhie, de Sfântul Sinod, ci de foarte mulţi
factori, menţionaţi în alocuţiunile lor de dl. Secretar de Stat şi de cei
lalţi reprezentanţi guvernamentali.
în balansul lumii de azi, e foarte greu ca un popor să-şi impună
vrerea sa. în această situaţie noi avem misiunea de a ţine trează vocaţia
pentru valorile creştine şi pentru păstrarea tradiţiilor noastre. Europa
are nevoie de valorile Ortodoxiei. Pentru a face cunoscute aceste valori
în faţa altor neamuri şi a altor credinţe, trebuie să fim foarte bine
pregătiţi şi convinşi de adevărurile Ortodoxiei. Realizăm acest lucru
urmând exemplul bunilor credincioşi care au fost mereu statornici în
credinţă, dovedind aceasta**prin ataşamentul lor faţă de Biserică, faţă
de părinţii lor sufleteşti, prin întreaga lor viaţă religioasă mărturisită
prin şirurile nesfârşite la duhovnici în Sfântul şi Marele Post şi prin
dorinţa duhovnicească de a se cumineca cu Trupul şi Sângele Domnului
cât mai des.
Trebuie să fim cu luare aminte şi asupra îndoielilor, frământărilor
şi asupra ignoranţei religioase a unora care spun : «Eu nu cunosc Re
ligia ; sunt nedus la Biserică». Răspunsurile şi lămuririle să vină fără
întârziere, convingătoare şi temeinice. Nu trebuie să-i lăsăm în nedumerirea şi necunoaşterea lor. în acelaşi spirit de nesocotire a valorilor
religioase s-au exprimat diverse păreri îndreptăţite uneori asupra cali
ficării personalului de predare a religiei. Dar greutatea mare se întâmplă
când elevii primesc noţiuni uneori de factură ateistă, în timp ce la
orele de religie copiii învaţă Tatăl nostru şi despre existenţa lui Dum
nezeu. Iată de ce se impune ca în şcoli, preoţii şi profesorii trebuie să
fie lumină cu adevărat şi să caute cumpăna dreaptă între religie şi
ştiinţă. în această privinţă să nu uităm cuvântul către tineri al Sfântului
Vasile cel Mare. «Tinerii, spunea el, să nu urmeze întru totul cele
scrise de învăţaţii de dinainte de Hristos şi să nu le predea lor cârma
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gândirii proprii. Să primească de la acei învăţaţi ceea ce este folositor
şi să ştie ce trebuie să înlăture, cum ne ferim de spinii trandafirilor».
Suntem, fraţilor, răspunzători pentru buna organizare şi consolidarea
sistemului de învăţământ religios aprobat de Sf. Sinod. în mare măsură
această importantă lucrare depinde de noi şi direct de dumneavoastră,
responşabilii de la Centrele Eparhiale. După felul cum a decurs această
consfătuire şi după cum aţi prezentat diferitele aspecte, legate fie de
metodologie, de organizare sau de programa analitică şi de necesitatea
manualelor, îmi dau seama că Ierarhii au la inimă Religia în şcoală.
în această nădejde am şi organizat această primă întâlnire şi în
urma discuţiilor foarte interesante ne dăm seama mai bine de faptul
că depinde în mare măsură de noi consolidarea învăţământului religios
în scoală,
Mulţumesc reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale pen
tru participare şi luările de cuvânt întru sprijinirea şi punerea în
practică a reglementărilor ministeriale privind Religia în şcoală şi edi
tarea manualelor de religie pentru primii patru ani, întocmite de Co
misia sinodală de învăţământ şi aprobate de Sf. Sinod.
Dorindu-Vă tuturor spor îmbelşugat în această importantă misiune
de pătrundere a luminii lui Hristos, în sufletele cele mai curate ale
copiilor Bisericii noastre, Vă însoţim cu preţuirea şi dragostea noastră».
f

PARTICIPĂRI ALE DELEGAŢILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA ÎNTRUNIRI INTERORTODOXE ŞI INTERCREŞTINE

PARTICIPAREA P. S. EPISCOP NIFON
AL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR
LA ÎNTRUNIREA INTERORTODOXĂ DE LA TESALONIC
La initiativa Sanctitătii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I,
în zilele de 29 aprilie — 2 mai 1998, a avut loc la Tesalonic, întrunirea
interortodoxă cu tema «Evaluări ale datelor mai noi în relaţiile Ortodoxiei cu mişcarea ecumenica».
întrunirea a fost solicitată de Bisericile Ortodoxe Rusă şi Sârbă
şi a fost motivată de retragerea Bisericii Georgiei din Consiliul Ecu
menic al Bisericilor.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată, la această întrunire
de către P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, care a fost
însoţit de P. C. Arhid. lector Ioan Ică jr., de la Facultatea de teologie
ortodoxă din Cluj-Napoca.
Delegaţii au subliniat faptul că, participarea ortodoxă la mişcarea
ecumenică s-a bazat întotdeauna pe Tradiţia ortodoxă, pe deciziile Sfin
telor Sinoade ale Bisericilor Ortodoxe locale şi pe deciziile întrunirilor
pan-ortodoxe, cum ar fi cea de a IlI-a Conferinţă preconciliară din
1996 şi întrunirea întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale din 1992,
exprimându-şi, în unanimitate, acordul cu privire la necesitatea con
tinuării participării lor la diferitele forme ale activităţii intercreştine.
t
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Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au reiterat poziţia Bi
sericii noastre faţă de mişcarea ecumenică, în general, şi faţă de Con
siliul Ecumenic al Bisericilor, în special, aşa cum a fost ea sintetizată
în documentul aprobat de Sfântul Sinod în şedinţa sa din luna mai 1997,
document apreciat de ceilalţi participanţi ca exprimând o poziţie echi
librată,7 reflectată de altfel si
* în documentul final al acestei întruniri.
•
In acest sens, s-a exprimat dorinţa ca, în ciuda rezervelor de natură
dogmatică pe care le au faţă de prezenţa lor în C.E.B., ortodocşii să-şi
asume responsabilitatea dialogului şi să evite capcana izolării sectare
şi a autosuficienţei.
In acelaşi timp, a fost remarcată prezenţa anumitor poziţii în ca
drul unor Biserici Protestante, membre ale Consiliului, reflectate şi
în dezbaterile C.E.B. şi care sunt considerate ca inacceptabile de către
ortodocşi, amintindu-se reacţia împotriva acestor curente de opinie,
la cea de a V il-a Adunare de la Canberra (1991) şi în timpul întru
nirilor Comitetului Central, desfăşurate după 1992, prin care, delegaţii
ortodocşi au manifestat o atitudine fermă împotriva intercomuniunii
cu eterodocşii, împotriva limbajului «inclusiv», a hirotonirii femeilor,
a «drepturilor» minorităţilor sexuale şi a anumitor tendinţe legate de
sincretismul religios. Declaraţiile lor asupra acestor teme au fost întot
deauna desconsiderate, drept pentru care nu au putut influenţa pro
cedura şi orientarea C.E.B.
In cadrul întrunirii, a fost reliefat faptul că Bisericile Ortodoxe
sunt chemate să rămână fidele misiunii încredinţate de Domnul nostru
Iisus Hristos de a mărturisi Adevărul înaintea lumii neortodoxe si că
relaţiile cu creştinii altor confesiuni pregătiţi să lucreze alături de noi
trebuie păstrate. în acest sens, prezenţa ortodoxă la C.E.B., ca for în
care învăţătura de credinţă a Bisericii Ortodoxe, misiunea şi opiniile
sale asupra unei serii de probleme cum ar fi pacea, dreptatea, dezvol
tarea şi ecologia au fost făcute mult mai bine cunoscute lumii ne
ortodoxe. Toate acestea au avut şi un efect benefic.
în ciuda acestor aspecte pozitive, participanţii la întrunirea de la
Tesalonic au subliniat faptul că, după un secol de participare ortodoxă
în mişcarea ecumenică şi după 50 de ani de participare în special în
C.E.B., nu s-a făcut un progres suficient în cadrul discuţiilor teologice
multilaterale dintre creştini. Dimpotrivă, prăpastia dintre ortodocşi ^i
protestanţi se lărgeşte şi mai mult, pe măsură ce tendinţele anumitor
denominaţiuni protestante menţionate mai sus devin tot mai evidente.
In contextul în care, Bisericile Ortodoxe sunt solicitate să trimită
delegaţi oficiali la cea de a VUI-a Adunare a C.E.B. în vederea expri
mării preocupărilor şi îngrijorărilor lor, delegaţii Bisericilor Ortodoxe
la întrunirea de la Tesalonic au precizat că această participare ar trebui
să ţină cont de următoarele principii :
a) Delegaţii ortodocşi care vor* participa la Harare vor prezenta,
de comun acord, această Declaraţie a întrunirii interortodoxe de la
Tesalonic ;
b) Delegaţii ortodocşi nu vor participa la slujbele ecumenice, la
rugăciunile corpune şi la alte ceremonii religioase ale Adunării ;
t
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c) Delegaţii ortodocşi nu vor participa la procedura de votare cu
excepţia anumitor probleme legate de ortodocşi şi prin acordul lor
unanim. Dacă va fi nevoie, aceştia vor prezenta, în plen şi în discuţiile
pe grupe, punctul de vedere ortodox ;
d) Aceste dispoziţii vor fi meţinute până la realizarea unei restruc
turări radicale a C.E.B. care să permită participarea ortodocşilor.
Delegaţii au susţinut cu insistenţă înfiinţarea unei Comisii teo
logice mixte cu participarea membrilor ortodocşi numiţi de propriile
lor Biserici şi de C.E.B. care, îşi va începe activitatea după Adunarea
de la Harare prin discutarea formelor acceptabile pentru participarea
ortodoxă la mişcarea ecumenică si la restructurarea radicală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Pe temeiul acestor considerente, s-a concluzionat că C.E.B. trebuie
restructurat radical pentru a permite o participare ortodoxă adecvată,
multe Biserici Ortodoxe ridicând probleme cu privire la criteriile ce
stau la baza includerii unei Biserici într-o organizaţie mai largă cum
este C.E.B. Tema criteriilor de includere este şi va rămâne o cerinţă
fundamentală a Ortodoxiei. De asemenea, s-a exprimat îngrijorarea că,
dacă structurile C.E.B. nu se vor schimba radical, şi alte Biserici Orto
doxe se vor retrage din C.E.B., asemenea ortodocşilor georgieni. In plus,
delegaţii ortodocşi la cea de a VlII-a Adunare generală a C.E.B. de la,
Harare, din decembrie 1998, vor fi obligaţi să protesteze dacă repre
zentanţii minorităţilor sexuale vor fi admişi să participe în structurile
Adunării.
Delegaţii la întrunirea de la Tesalonic au subliniat şi faptul că
deciziile majore privind participarea Bisericilor Ortodoxe la mişcarea
ecumenică trebuie să fie luate în concordanţă cu deciziile panortodoxe,
cu cele adoptate de fiecare Biserică Ortodoxă locală şi numai în urma
consultării cu alte Biserici Ortodoxe locale.
9
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PARTICIPAREA Î.P.S. MITROPOLIT DANIEL AL MOLDOVEI
ŞI BUCOVINEI LA ÎNTRUNIREA DELEGAŢILOR ORTODOCŞI
ŞI AI CELOR NECALCEDONIENI PENTRU PREGĂTIREA
PARTICIPĂRII LA A VIII-A ADUNARE GENERALĂ
A CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
%

Consiliul Ecumenic al Bisericilor a organizat, în perioada 7— 13
mai 1998, la Damasc, în Siria, o întâlnire ortodoxă cu scopul pregătirii
următoarei Adunări generale a C.E.B., care va avea loc între 3— 14 de
cembrie 1998 la Harare, în ZimbabWe.
La întâlnirea de la Damasc au participat reprezentanţi ai Biseri
cilor Ortodoxe Răsăritene (calcedoniene) şi ai Bisericilor Ortodoxe Ori
entale (precalcedoniene), membre ale C.E.B., care urmează a face parte
din delegaţiile Bisericilor lor la viitoarea Adunare de la Harare, Biserica
Ortodoxă Română fiind reprezentată... de Î.P.S. Mitropolit Daniel al
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Moldovei ,şi Bucovinei, însoţit de P. C. Pr. Dr. Aurel Jivi de la Facul
tatea de teologie ortodoxă din Sibiu.
întâlnirea s-a concentrat asupra participării Bisericilor Ortodoxe
la activităţile C.E.B., în general, şi în special asupra participării orto
doxe la lucrările viitoarei Adunări de la Harare, mai ales în urma
întrunirii interortodoxe de la Tesalonic (29 aprilie — 2 mai 1998).
Faptul că la Tesalonic nu au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Biseri
cilor Orientale a făcut ca hotărârile respectivei întruniri să fie consi
derate valabile doar pentru Bisericile Ortodoxe Răsăritene (calcedoniene), reprezentate la Tesalonic.
Întrunirea de la Damasc a reliefat că Bisericile Ortodoxe Orientale
(Coptă, Siriană, Armeană, Etiopiană, Siro-Indiană) au o percepţie pozi
tivă asupra ecumenismului, mult mai înclinată în favoarea acestuia,
iar C.E.B. a constituit de multe ori pentru acestea un sprijin real în
afirmarea lor ca Biserici creştine, mai ales în ţări cu religii majoritar
necreştine, cu atât mai mult cu cât, aproape toate aceste Biserici au
diaspora în Occident, unde ortodocşii orientali sunt ajutaţi de catolici,
protestanţi, anglicani etc.
în ceea ce priveşte participarea ortodoxă la activităţile C.E.B., s-a
exprimat dorinţa comună ca aceasta să fie studiată mai amplu, ţinându-se seama şi de specificul eclesiologiei şi moralei ortodoxe şi nu
impunându-se ortodocşilor o agendă protestantă liberală, uneori contrară
Sfintei Scripturi. în ce priveşte domeniul liturgic, a fost exprimată
opinia că identitatea confesională trebuie respectată, evitându-se expe
rimente liturgice ecumenice care contravin tradiţiei ortodoxe.
Participanţii la întrunirea de la Damasc s-au arătat îngrijoraţi şi
de relativismul moral al unor grupuri de creştini care vor să impună
şi altora un mod de viaţă contrar Evangheliei şi moralei creştine tra
diţionale în ceea ce priveşte familia, sexualitatea, avortul, divorţul etc.,
sub pretextul «drepturilor omului». De aceea este necesar ca asupra
acestor teme ortodocşii să .stabilească o poziţie bine argumentată, care
să fie credibilă din punct de vedere teologic şi pastoral, mai ales într-o
lume confruntată cu secularizarea şi cu pluralismul religios, cultural,
politic, filosofic.
în legătură cu participarea ortodocşilor în C.E.B. şi la Adunarea
generală de la Harare, s-a subliniat că viitoarea întrunire de la Geneva.
(22— 24 iunie 1998) a Comisiei teologice mixte cu participarea mem
brilor ortodocşi răsăriteni şi ortodocşi orientali va defini mai clar modul
de participare al ortodocşilor.
Delegaţii Bisericii Ortodoxe Române au subliniat, în intervenţiile
lor, atât necesitatea păstrării identităţii ortodoxe în mişcarea ecumenică,
cât şi necesitatea de a arăta că Ortodoxia nu este o confesiune orientală,
izolată, ci reprezintă continuitatea Bisericii universale a lui Hristos,
prezentă astăzi în întreaga lume, nu numai în Orient sau în Europa
răsăriteană, concluzionând că Ortodoxia trebuie să evite deopotrivă
izolarea şi secularizarea.

PARTICIPAREA I.P.S. MITROPOLIT DANIEL AL MOLDOVEI
ŞI BUCOVINEI LA SIMPOZIONUL ECUMENIC ORGANIZAT
DE FUNDAŢIA «PRO ORIENTE» IN LEGĂTURĂ
CU «PURCEDEREA SFANŢULUI DUH»

♦

Simpozionul, organizat de fundaţia catolică «Pro Oriente» din Viena,
cu binecuvântarea cardinalului Cristoph Schonborn de Viena, a avut ca
temă centrală studiul documentului Consiliului pontifical pentru pro
movarea unităţii creştine, intitulat : «Tradiţiile greacă şi latină privind
purcederea Sfântului Duh» (Vatican, 1996) şi a fost dezbătut cu parti
ciparea unor teologi romano-catolici, luterani, vechi-catolici, ortodocşi
orientali şi ortodocşi răsăriteni, care au încercat o clarificare ecumenică
a acestui document. Lucrările simpozionului s-au desfăşurat la Viena
în zilele de 15— 17 mai 1998.
Din partea ortodoxă au susţinut referate asupra tem ei: I.P.S. Mi
tropolit Ioan Zizioulas de Pergam (Patriarhia Ecumenică), I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei (Patriarhia Română) şi Dl. prof.
dr. Toţiu Koev (Patriarhia Bulgară).
în general, a fost apreciată dorinţa papei Ioan Paul al II-lea de
a rezolva vechea dispută teologică legată de adaosul latin «Filioque»
în Crezul ecumenic niceo-constantinopolitan, totuşi, documentul roman
nu propune renunţarea la adaosul Filioque şi deci eliminarea lui din
Crez, ci interpretarea lui într-o formă.în care să nu fie contrazis textul
original fără Filioque.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, reprezentată prin I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi P. C. diacon prof. Dorin
Oancea de la Facultatea de teologie ortodoxă din Sibiu, a arătat că
este necesară o aprofundare teologică a comuniunii Sfintei Treimi în
general, ţinând seama de întreaga Sfântă Scriptură, nu doar de câteva
texte preferenţiale.
“

t
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Raportul final al întrunirii, organizată de «Pro Oriente» enumeră :
1) aspecte pozitive ale documentului roman ;
2 ) dificultăţi fundamentale ;
3) probleme de detaliu ;
4) recomandări.
Se propun noi lămuriri de ordin canonic, liturgic, teologic şi
lingvistic, paralel' cu recunoaşterea Crezului ecumenic de la 381 ca
fiind singurul text normativ. Dialogul teologic dintre tradiţiile răsă
riteană şi occidentală trebuind să ducă la o aprofundare a teologiei trinitare cu semnificaţie multiplă pentru viaţa Bisericii.
în continuarea şederii la Viena, Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei a fost invitat d£ onoare al fundaţiei «Pro Oriente», unde,
a conferenţiat despre «Evaluarea ecumenismului din punct de vedere
ortodox», prezentând atât aspecte pozitive, cât şi lipsuri ale mişcării
ecumenice de azi, fiind prezentată situaţia ecumenismului în România.
Duminică, 17 mai 1998, Î.P.S. Mitropolit Daniel a participat la
Sfânta Liturghie săvârşită în biserica Parohiei ortodoxe române din
B. O. R. — 6
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Viena, în cadrul căreia a transmis celor prezenţi binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist si a tinut cuvânt de învătătură
pe marginea Evangheliei Duminicii Samarinencei.
»

»
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PARTICIPAREA I.P.S. MITROPOLIT DANIEL AL MOLDOVEI
ŞI BUCOVINEI LA ÎNTRUNIREA COMITETULUI COMUN
AL CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE (CBE)
ŞI CONSILIULUI CONFERINŢELOR EPISCOPALE EUROPENE (CCEE),
(ROMA, 19— 22 FEBRUARIE 1093)

Comitetul comun al Conferinţei Bisericilor Europene (CBE) şi al
Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE) este format din
10 membri : 5 din partea CBE (2 ortodocşi, 1 anglican, 1 luteran şi
1 evanghelist) şi 5 reprezentanţi ai CCEE (catolici).
Tema principală a întrunirii a fost cooperarea dintre cele două or
ganizaţii europene iar lucrările comitetului s-au desfăşurat sub preşe
dinţia I.P.S. Mitropolit Ieremia de la Paris, şi a Excelenţei Sale Cardi
nalul Miroslav Vik, preşedintele CCEE.
Principalele puncte dezbătute, ca rezultat al recomandărilor făcute
de cea de a Il-a Adunare ecumenică europeană (23— 29 iunie 1997, Graz,
Austria), au fost următoarele : ,
1. Colaborarea dintre CBE şi CCEE : dificultăţi şi perspective ;
2. Examinarea formelor actuale de cooperare : compoziţie, număr
de întruniri, activitatea comitetului «Islamul în Europa» care va elabora
un document privind căsătoriile interreligioase (între creştini şi mu
sulmani), organizarea în comun a întrunirilor Consiliilor naţionale ale
Bisericilor ;
3. Necesitatea redactării unei Carte ecumenice care să conţină cri
terii şi orientări privind comportamentul ecumenic al Bisericilor în
Europa, pentru a evita confuzia între prozelitism şi misiune, între fide
litatea în credinţă şi fundamentalism confesional, precum şi pentru a
stabili relaţii frăţeşti între Biserici majoritare şi Biserici minoritare ;
4. întrunire ecumenică CBE— CCEE în anul 2000, pentru a sublinia
importanţa timpului ca timp pentru mântuire, propunându-se ca în
trunirea să aibă loc la Tesalonic sau într-un oraş din centrul Europei
cu semnificaţii spirituale multiple, la care să fie invitaţi şi reprezen
tanţi ai tineretului creştin ;
i
5. Cooperare pentru rezolvarea paşnică a conflictelor şi promo
varea reconcilierii, a dreptăţii şi a protejării naturii.
Lucrările comitetului comun au arătat că în diferite ţări ale Europei
cooperarea dintre Biserici este mai intensă, iar în altele mai slabă, deşi
foarte multe probleme sunt comune.
O atenţie deosebită a fost acordată naturii şi conţinutului unei po
sibile Carte ecumenice europene, ajungându-se la concluzia că ea nu
va fi un document juridic sau canonic, ci o sumă de principii spirituale
şi morale orientative pentru un' comportament pozitiv al Bisericilor
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europene unele faţă de altele, în perspectiva unei mărturii creştine co
mune în lume.
în această primă şedinţă a noului Comitet comun al Conferinţei
Bisericilor Europene (CBE) şi Consiliului Conferinţelor Episcopale Eu
ropene (CCEE) au fost definite câteva din perspectivele viitoarei
cooperări.

COMUNITATEA ORTODOXA RO M AN Ă
«BUNA VESTIRE» DIN BRUXELLES — LA 20 DE ANI

De-a lungul anilor, în Belgia, ca, de altfel, în multe alte părţi ale
Europei şi ale lumii, s^-au stabilit un număr destul de mare de români.
Unii au ajuns aici prin căsătorii mixte, alţii — mai ales după ce de-al
doilea război mondial — mânaţi de interese economice, profesionale,
sau determinaţi de motivaţii politice. Majoritatea sunt ortodocşi şi, deşi
s-au integrat bine — în viaţa socială a patriei adoptive, şi-au conservat
nealterate sentimentele de respect şi preţuire pentru tradiţiile stră
moşeşti. Nu toţi au avut posibilitatea să primească o educaţie religioasă
corespunzătoare, dar fiecare are o zestre morală care-1 face receptiv
la fenomenul religios. Aşa se explică faptul că, la marile sărbători,
biserica ortodoxă română «Buna Vestire», situată în plin centru al
capitalei belgiene, devine neîncăpătoare pentru cei peste o mie de cre
dincioşi atraşi de misterul şi farmecul sfintelor slujbe.
SCURT ISTORIC

Condiţiile de după cel de-al doilea război mondial au împiedicat
şi au întârziat contactul Bisericii Ortodoxe Române cu fii ei din Belgia.
Acest fapt a făcut ca' unii dintre românii ortodocşi, stabiliţi aici să
apeleze pentru nevoile lor spirituale, fie la biserica greacă, fie la cea
rusă, sau la cea uniată. Cu timpul, însă, a luat naştere un firesc proces
de reconsiderare a raporturilor religioase cu românii ortodocşi din
această ţară, proces cu iniţiere şi efecte reciproce. Un moment impor
tant în acest sens l-a constituit vizita, în Belgia, a unei delegaţii ofi
ciale a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de vrednicul de pomenire,
patriarhul Iustinian, în mai 1972, la invitaţia oficială a Bisericii Ca
tolice prin primatul ei, cardinalul Suenens.
Această vizită a avut efecte pozitive în sensul că a determinat pe
credincioşii ortodocşi români stabiliţi pe aceste meleaguri să se gân
dească la posibilitatea înfiinţării unei parohii ortodoxe dependentă ca
nonic de Patriarhia Română. 'în anii 1977— 1978, preotul Vasile Palade,
bursier la Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve, paralel cu acti
vitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii de Teologie, s-a ocupat efectiv
de înfiinţarea şi organizarea unei parohii ortodoxe române la Bruxelles,
în decembrie 1977, un prim grup de 50 de familii de credincioşi a îna
intat Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin o scrisoare în care îşi
exprimau dorinţa lor de a se constitui o parohie ortodoxă sub oblă
duirea canonică a Patriarhiei Române. Această acţiune a găsit înţele
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gerea cuvenită din partea P. F. Patriarh Iustin, care, ţinând cont de
dorinţa românilor ortodocşi din Belgia, a delegat pe preotul Vasile Palade
să se ocupe, în continuare de organizarea şi buna desfăşurare a acti
vităţii acestei parohii. încetul cu încetul, credincioşii români au început
să se regrupeze în jurul nou-înfiinţatei parohii. Datorită faptului că
prima slujbă religioasă şi prima Adunare Generală de constituire a
parohiei au coincis cu sărbătoarea religioasă a «Bunei Vestiri», cre
dincioşii au hotărât ca Hramul şi numele parohiei să fie «Buna
Vestire» (Annonciation).

... Acesta a fost firescul început. 6 u timpul, biserica a devenit
locul obişnuit de întâlnire şi comunicare pentru românii care, cu toată
abundenţa materială oferită de vest, simţeau imperios nevoia de hrană
spirituală pe care nu le-o putea oferi decât sfântul lăcaş. Căci : «Bi
serica Ortodoxă Română este maica spirituală a neamului românesc,
care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului, care dom
neşte puternică dincolo de graniţele noastre şi asilul de mântuire na
ţională în ţări unde Românul nu are stat» (Mihai Eminescu). Şi tot
Luceafărul* poeziei româneşti ne atrăgea atenţia ca «pentru a fi mai
buni, pentru a se respecta unii pe alţii, pentru a-şi veni unii altora în
ajutor, oamenii au nevoie de religie».
«VIITORUL PURCEDE DIN TRECUT»

Acum, în cel de-al 20-lea an de existenţă, Parohia ortodoxă ro
mână «Buna Vestire» din Bruxelles este o realitate binecunoscută în
Belgia, având locul său distinct în rândul celorlalte comunităţi ortodoxe
surori de aici. Viaţa religioasă a parohiei se desfăşoară sub semnul in
teresului crescând din partea membrilor săi şi, în general, al interesului
manifestat în Belgia, pentru valorile Ortodoxiei. Astfel, •Parohia Orto
doxă Română funcţionează nu numai în spiritul tradiţiei de libertate
şi'toleranţă religioasă, caracteristice poporului belgian, dar şi în cadrul
unui statut juridic legal, recunoscut, şi aprobat de statul belgian prin
decret regal. Neavând, până în prezent, un local propriu care să ser
vească de biserică românească, slujbele religioase din duminici şi săr
bători, au loc cu regularitate într-una dintre cele mai vechi biserici din
Bruxelles, St. Jean au Beguinage, oferită de Biserica Catolică, în inte
riorul căreia s-a instalat un altar ortodox românesc.
Parohia întreţine bune relaţii, în spiritul fraternităţii ecumenice, cu
toate celelalte comunităţi ortodoxe din Belgia şi participă efectiv la
toate activităţile care urmăresc apropierea şi conlucrarea creştină pentru
unitate. întreaga orientare şi activitate a parohiei se bucură de apro
barea şi preţuirea tuturor celor care îşi îndreaptă atentia asupra ei :
fie rezidenţi de mai multă vreme, cu o situaţie materială deja rezolvată,
fie nou-veniţii, atraşi de mirajul Occidentului, care regăsesc în biserica
ortodoxă valorile morale pe care le-au lăsat în România.
Şi este şi firesc să fie aşa, deoarece românii, oriunde s-ar afla, în
Europa, ca, de altfel, în oricare parte a lumii, poartă cu ei o frântură
din fiinţa neamului nostru, dulceaţa graiului, conştiinţa naţioală, cre
dinţa religioasă, tradiţiile şi obiceiurile pământului strămoşilor lor. în
%
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acest sens, biserica este o punte de legătură spirituală cu neamul şi se
străduieşte să contribuie ca neuitatul pământ natal să nu rămână doar
o amintire nostalgică ci să ajungă o realitate vie şi răscolitoare a cul
turii si civilizaţiei româneşti.
De altfel, «Strana românească», buletinul trimestrial al parohiei,
în afară de reflectarea activităţii comunităţii ortodoxe române, prezintă,
în fiecare număr momente importante din istoria Bisericii şi Neamului
românesc, dar
si datini strămosesti si alte subiecte si teme de interes
spiritual, la care toţi românii sunt sensibili. Căci valorile cugetului şi
ale simţirii româneşti sunt singurele care, dăruindu-se, se înmulţesc.
*
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BUCURIE ŞI SPERANŢĂ

La 25 martie, anul acesta, Comunitatea şi Parohia Ortodoxă Română
din Bruxelles a împlinit 20 de ani de la constituire. 20 de ani de muncă
şi jertfă, de strădanii şi frământări, de bucurii şi necazuri, de biruinţe
şi speranţe neîmplinite. Dar toate la un loc dovedesc tocmai realitatea
existentei unei comunităti de credinţă a unui neam. Două decenii în
care biserica a fost alături de români, atât la bucuria botezului şi a
cununiei, dar
şi aducând mângâierea cuvenită celor întristaţi.
Pentru a binecuvânta festivităţile prilejuite de această aniversare
Î.P.S. Arhiepiscop Iosif POP — păstorul şi conducătorul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din Europa Occidentală şi Meridională, cu sediul la
Paris, a făcut o vizită pastorală în Belgia, între 10— 14 iunie, a.c. Vizita
I.P.S. Iosif a fost anuntată în diferite ziare locale. însotit de preotul
Vasile Palade, parohul bisericii din Brukelles, Î.P.S. Iosif a făcut o
vizită cardinalului Danneels, primatul Bisericii Catolice din Belgia,
ocazie cu care s-a evocat vizita Patriarhului Iustinian, de acum 26 de ani.
Cu acest prilej s-a discutat şi posibilitatea unei vizite de răspuns pe
care primatul Bisericii Catolice ar urma s-o facă, la invitaţia Bisericii
Ortodoxe Române.
De asemenea, Î.P.S. Iosif a vizitat binecunoscuta mânăstire Chevetogne, care întreţine bune relaţii cu mai multe mănăstiri din Pa
triarhia Română.
Pe lângă vizitele şi întâlnirile cu reprezentanţii celorlalte Biserici
Ortodoxe din Belgia, Î.P.S. Iosif a oficiat slujba ecumenică de sâmbătă
seara (vecernia), la care au participat şi înalţi prelaţi ortodocşi şi ca
tolici din Bruxelles.
Au onorat cu prezenţa lor, arătând, prin aceasta, un deosebit in
teres pentru ortodoxia românească :
Nunţiul apostolic, reprezentantul Vaticanului, Mgr. Giovanni Moretti, Arhiepiscop de Vartana ;
Pr. Jean-Mathieu Lochtens, reprezentând pe Mgr. Luk de Hovre,
responsabilul cu promovarea ecumenismului în Biserica Catolică din
Belgia ;
Pr. Daniel Alliet, reprezentantul comunităţii flamande ;
Pr. Jean Schobens, de la biserica St. Catherine din Bruxelles ;
»
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Pr. Rik Hut, reprezentând comunitatea St. Egidio, care va participa,
în lunile august-septembrie, a.c., la marea întâlnire de rugăciune şi
fraternitate a religiilor ce va avea loc în România ;
Mmme Marceline van Baerlem, reprezentând, în calitate de
echevine responsabil cu probleme de culte, primăria Bruxelles.
Un grup de călugări catolici benedictini de la mănăstirea
Chevtogne.
întreaga Ortodoxie din Belgia a fost prezentă şi reprezentată la
diferite nivele la această sărbătoare românească :
Arhiepiscopul-Mitropolit Panteleimon, reprezentantul Ortodoxiei pe
lângă autorităţile belgiene, prin vicarul sau Papa Stavros ;
Arhiepiscopul Simion, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse din
Benelux, însoţit de protodiaconul său devotat, Michel Gorodetzky ;
Pr. Velizar Rakic, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Sârbe.
Pr. Ignace Pekstad, de la parohia ortodoxă flamandă «St. Andre»
din Gând ;
Pr. Teophil Pelegrims şi *Pr. Barthelemy, preoţi ortodocşi belgieni
din Bruxelles sub omoforul Patriarhiei Ecumenice ;
Pr. Constantin Dutuc, de la Parohia Ortodoxă Română din Lu
xemburg, reprezentând pe Î.P.S. Mitropolitul Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi de INford ;
Pr. Daniel Nicolescu, de la Parohia Ortodoxă Română din Amiens
(Franţa).
Ca «eveniment în cadrul evenimentului», credincioşii au remarcat
prezenţa d-lui ambasador al •României în Belgia, dl. Virgil Constantinescu. Ghilimelele necesită o explicaţie : Pur şi simplu este pentru
prima dată, de la instalarea în funcţie, când domnul ambasador intră
în biserica neamului românesc de la Bruxelles. Bine ar fi ca politicienii
şi diplomaţii noştri să-şi aducă aminte că reprezintă un popor majoritar
ortodox (87 %). Căci la noi, românii, ţara şi biserica sunt una ; steagul
ţării este şi steagul bisericii... «Biserica şi poporul, la români, este o
formă de comuniune a sfinţilor» spunea părintele Stăniloae...
...Aşteptat cu nerăbdare, interes, dragoste şi curiozitate, Î.P.S. Arhi
episcop Iosif a fost întâmpinat, după datina românească şi tradiţia bisericască, cu pâine şi sare de către români îmbrăcaţi în costume na
ţionale maramureşene.
în cuvântul de bun-venit, pr. Paroh V. Palade a făcut, mai întâi,
o scurtă expunere a raporturilor istorice şi culturale, precum şi a
similitudinilor dintre Belgia — ţara adoptivă şi România — ţara de
origine. Remarcând ca toate compozantele societăţii româneşti sunt pre
zente în societatea belgiană, neobositul slujitor al bisericii din Bru
xelles, a reiterat că nu va înceta niciodată să îndemne credincioşii să
se dăruiască trup şi suflet ţării adoptive, fără, însă, a lipsi ţării de
origine.
Remarcând faptul că noul Arhiepiscop este, se pare, cel mai tânăr
episcop din lume, preotul V. Palade a precizat că, prin alegerea sa,
Colegiul Electoral n-a făcut altceva decât ceea ce toată diaspora orto
doxă doreşte : La timpuri noi, oameni noi.
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«A vorbi despre misiunea episcopului în biserică — a spus, în con
tinuare, pr. V. Palade — echivalează cu a încerca să scoatem grâul
din pâine. Nu se poate vorbi de biserică fără episcop şi nici de episcop
fără biserică. Mare, frumoasă, dar, totodată, plină de răspunderi este
misiunea episcopului şi a preotului în biserica lui Hristos. Cu atât mai
mari sunt răspunderile în cadrul unei comunităţi ortodoxe româneşti
din emigraţie. Pastorala exilului, emigraţiei sau diasporei este mult
mai complexă, decât se ştie, se vede şi se crede. Nimeni nu poate să
mai conteste legătura dintre identitatea religioasă şi cea emoţională.
Este vorba de o simbioză complexă, iar a trăi româneşte în Occident
înseamnă mai ales a conserva trăirea ortodoxă cu tot ce implică ea :
viaţa liturgică, afirmarea sensibilităţilor şi a valorilor răsăritene, fide
litate reînnoită faţă de biserica-mamă, adică biserica de acasă — su
premul izvor de legitimitate.
(...) Aşa cum susţine însuşi regele Mihai, ^noţiunea de Exil nu mai
are nici un înţeles ; de la exil la diasporă este actuala perioadă de tranzitie ce caracterizează comunităţile românsti din afara fruntariilor pa1
triei. Diaspora trebuie, însă, înţeleasă nu în accepţiunea grecească —
«împrăştiere-risipire» , ci •în cea evreiască, de «comunitate printre
neamuri». Problemele românismului, problemele diasporei sunt şi pro-*
blemele Bisericii. Iar, dacă un rolv deosebit în alegerea diferitelor ju
risdicţii de care au; aparţinut unităţile religioase româneşti din Europa
de Vest, l-au jucat preoţii, uneori, creând «războiul fratricid al paro
hiilor», (ne referim, bineînţeles, şi la uniaţi), tot lor le revine rolul de
a pregăti, acum, credincioşii pentru unitatea religioasă, azi, când ţara
şi Biserica au nevoie, mai mult ca oricând, de o perfectă armonie în
toate domeniile. Concordia (buna înţelegere) măreşte valoarea lucru
rilor mici, discordia năruie şi valoarea celor mari. Nimic nu se poate
face, însă, fără participarea tuturor. Să ne străduim să corectăm ima
ginea negativă a României, pe care unii sau alţii, atunci când nu faptele
însele, au difuzat-o în opinia publică occidentală. Le-am putea arăta
astfel catolicilor şi protestaţilor cu care convieţuim, un alt chip al Răsă
ritului Ortodox. Le-am putea dovedi că Ortodoxia nu se identifică cu
narcisismul confesional sau cu negarea modernităţii».
în încheiere, parohul de la Bruxelles l-a încredinţat pe I.P.S. Iosif
că credincioşii parohiei sunt pe deplin conştienţi că perfecţiunea bi
sericii din care fac parte depinde de conduita lor personală. «Aceste
dorinţe pioase nădăjduim să prindă formă şi conţinut impulsionate de
îndemnul, cuvântul si misiunea înalt-Prea Sfinţiei Voastre. Suntem
încredinţaţi, că prezenţa Pastorului celui Bun în mijlocul nostru va
deschide ochii şi inimile noastre» — a încheiat preotul-paroh, expri
mând, astfel, sentimentele tuturor enoriaşilor. La toate aceste frumoase
cuvinte şi angajamente ce i-au fost aduse la cunoştinţă, a răspuns
Î.P.S. Iosif, într-un discurs remarcabil, cu adânci înţelesuri şi sub
înţelesuri, împărtăşind bucuria de a fi împreună-lucrători în Biserica
lui Hristos. Tânărul arhiepiscop şi-a exprimat satisfacţia şi bucuria de
a fi, pentru prima dată în biserica neamului românesc de la Bruxelles,
găsind aici o comunitate matură şi responsabilă, o biserică slujitoare,
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cum e, de altfel, misiunea Bisericii. Constatând o atmosferă de profundă
înţelegere şi armonie, I.P.S. Iosif a insistat asupra rolului bisericii care
trebuie să unească, nu să despartă. Ortodoxia nu este doar o compo
nentă a românismului, ci însuşi temeiul, matca existenţei însăşi a acestui
românism, ce nu trebuie confundat cu naţionalismul. Nu partidele po
litice au creat cultura poporului român, ci geniul colectiv al acestui
neam, credinţa sa nestrămutată în Dumnezeu, în frumos, în bine, în
dreptate, iubire şi adevăr. Ţara aparţine celui ce o iubeşte mai mult.
De aceea, conştiinţa responsabilităţii, însoţită de dragoste jertfelnică
trebuie să fie mai mare ca oricând. Cu accente mistice, înaltul ierarh
a vorbit despre rolul sfinţilor în viaţa creştină, ca modele şi icoane de
urmat. După dreapta învăţătură, sfinţenia este împlinirea umanului.
Sfinţenia este umilinţa şi pocăinţa şi, mai târziu, puterea minunilor.
Smerirea şi pocăinţa uşurează conştiinţa, cultivă dragoste, alungă rău
tatea împotriva celorlalţi, nimicesc minciuna şi ideile înşelătoare, încât
să fim mai buni faţă de ceilalţi. înainte de toate trebuie să ne condu
cem pe noi înşine şi să vedem în ce măsură spiritul creştin din noi se
armonizează cu lumea noastră
interioară, cu smerenia, cu bunătatea
şi iubirea vieţii noastre. Exprimând în cuvinte alese, mulţumiri tuturor .
participanţilor la reuşita acestei sărbători şi manifestări româneşti,
Î.P.S. Iosif a apreciat prezenţa foştilor catolici ca pe o dorinţă şi bună
voinţă de a se simţi cât mai aproape de ortodocşi. După slujba de
sâmbătă seara, a urmat un program muzical susţinut de naistul Damian
Luca şi orchestra sa, precum şi de d-na Maria Nicolescu care i-au
încântat pe cei prezenţi cu câteva îndrăgite melodii româneşti. A
doua zi, 'duminica, a avut loc Sf. Liturghie, la care a participat un
mare număr de credincioşi, mulţi dintre ei primind Sfânta împărtă
şanie din mâinile Ierarhului. La momentul potrivit din Sfânta Liturghie,
a fost hirotonit preot, pe seama parohiei ortodoxe române din Amiens
(Franţa), diaconul Daniel Milea. După terminarea Sfintei Liturghii,
Î.P.S. Iosif a acordat distincţii bisericeşti ctitorilor parohiei, precum şi
altor membri care au dovedit, de-a lungul anilor râvnă deosebită şi
abnegaţie faţă de sfânta biserică. Printre cei distinşi, s-a menţionat
Lola Bobesca, binecunoscuta artistă de origine română. Apreciind acti
vitatea pastorală desfăşurată în cei 30 de ani de preoţie slujitoare,
dintre care 20 , în străinătate, precum şi calităţile misionare, contribuţi ■
la formarea altor parohii, respectul faţă de cele sfinte, seriozitatea şi
fidelitatea faţă de biserica naţională, conducătorul Arhiepiscopiei Orto
doxe Române, Î.P.S. Arhiepiscop Iosif a acordat preotului Vasile Palade distincţia şi rangul de protoiereu sau protopop, care se oferă,, po
trivit rânduielilor bisericeşti, prin hirotesie, preoţilor, «care-şi ţin bine
dregătoria», pentru a constitui exemplu şi pildă confraţilor săi, precum
si credincioşilor. Bucuria de la biserică s-a continuat cu o adevărată
sărbătoare românească la agapa pregătită cu acest prilej. Şi nu credem
că numai bucatele şi vinul românesc i-au determinat pe cei prezenţi
să-şi dorească ca asemenea evenimente să se producă cât mai des...
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CONSTANTIN TRANCA
Bruxelles, 15 iunie 1998

CRONICĂ
Joi, 1 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte \Patriarh Teoctist
a primit în sala de recepţii a Palatului Patriarhiei Române pe prea
cucernici preoţi din Capitală, profesori, colaboratori şi credincioşi, că
rora le-a adresat cuvânt de binecuvântare.
Duminică, 4 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală împreună
cu Î.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, P. S. Episcop Epifanie al
Buzăului, P. S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, P. S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, şi P.P.S.S. Episcopi-vicari Teofan Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul. La sfârşitul sluj
bei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit P. S. Episcop
Nifon şi tuturor celor de faţă pentru urările adresate cu ocazia prăznuirii Cuviosului Părinte Teoctist.
Marti, 13 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Excelenţa Sa Dl. C. M. Van Hanswijck de Jonge, ambasadorul
Olandei la Bucureşti în vizită de prezentare. Tot în această zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit pe Excelenţa Sa Dl. Valery
Keniaikin, ambasadorul Federaţiei Ruse în vizită de prezentare.
Vineri, 16 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. Cuv. Arhim. Jerome Newville din cadrul Arhiepiscopiei
ortodoxe române în America şi Canada, aflat în pelerinaj la sfintele
mânăstiri din tară.
Luni,* 19 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la deschiderea oficială a Casei de copii «Sfânta Macrina»
din Capitală, construită şi dotată de AIDROM pentru nevoile sociale
ale copiilor străzii şi a instalat pe noul preot pentru acest aşezământ.
Miercuri, 20 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh
Teoctist a primit delegaţia militară condusă de dl. Gheorghi
Ananiev,
ministrul Apărării din Bulgaria.
Joi, 21 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. prof. Fatih Goktas, directorul general al Liceului inter
naţional de informatică din Bucureşti.
Vineri, 23 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit un grup de 20 de studenţi români din Cernăuţi — Ucraina,
cărora le-a dăruit numeroase cărţi în limba română. Oaspeţii au fost
însoţiţi de dl. Romeo Moşoiu, consilier la Preşedinţia României.
Marti, 27 ianuarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat simpozionul Statutul religiei şi instrucţia şcolară, organizat
de Arhiepiscopia Bucureştilor, Ministerul Educaţiei Naţionale, şi Facul
tatea de teologie a Universităţii din Bucureşti, rostind alocuţiunea de
deschidere.
Vineri, 6 februarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Silvio Berlusconi, fost prim-ministru al Italiei, aflat în
‘ vizită în ţara noastră.
Sâmbătă, 7 februarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală împreună
9
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cu P.P.S.S. Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buzăului şi
P.P.S.S. Episcopi-vicari Teofan Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, şi a răspuns cuvântului de felicitare adresat cu
ocazia sărbătoririi zilei de n'aştere, rostit în numele ierarhilor, preoţilor
şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române de către P. S. Episcop Ghe
rasim al Râmnicului.
Luni, 9 febimarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Armând A. Scala, preşedinte şi secretar general al Con
gresului americanilor de origine română. A fost de faţă P. S. Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal.
Miercuri, 18 februarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat şedinţa de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.
Joi, 19 — vineri, 20 februarie 1998 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române.
Sâmbătă, 21 febimarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a primit pe Eminenţa Sa Marele Rabin Menahem Hacohen,
însoţit de Excelenţa Sa, dl. Avraham Millo, ambasadorul Statului Israel
la Bucureşti, dl. acad. Nicolae Cajal, preşedintele Federaţiei Comuni
tăţilor Evreieşti din România, dl. av. Iulian Sorin, secretar general
adjunct al F.C.E.R. La întâlnire a participat şi dl. prof. dr. Gheorghe
Anghelescu, secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru Culte.
Marţi, 24 februane 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa, dl. dr. Klaus Heine* mann, însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Republicii Fe
derale Germania la Bucureşti.
Joi, 26 februarie 1 9 9 8 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Excelenţa Sa, dl. Jose Augusto Tenerio, însărcinatul cu afa
ceri ad interim al Ambasadei Republicii Peru.
Vineri, 27 februarie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat interviuri pentru postul naţional de televiziune şi pentru
postul de televiziune «Antena I», evocând personalitatea Patriarhului
jNicodim Munteanu (1939— 1948), la 50 de ani de la 'trecerea sa la
Domnul.
Duminică, 1 martie 1998. — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie, în catedrala patriarhală, împreună
cu I.I.P.P.S.S. Nestor, Mitropolitul Olteniei, Vasile, Arhiepiscopul Târgoviştei, P.P.S.S. Epifanie al Buzăului, Calinic al Argeşului, Nifon al
Sloboziei şi Călăraşilor, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul.
La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a săvârşit slujba Parastasului pentru
fericitul întru pomenire Nicodim, Patriarhul României (1939— 1948), la
50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, după care Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a rostit cuvântul comemorativ.
Sâmbătă, 14 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a avut o convorbire cu membrii delegaţiei Sfântului Sinod, formată
din P.P.S.S. Andrei al Alba-Iuliei, Justinian al Maramureşului si Sătmărului şi Teofan Sinaitul, secretarul Sfântului Siod, în legătură cu
hirotonia în arhiereu a P. Cuv. Arhim. Iosif Pop şi instalarea sa ca
t
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Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa occi
dentală şi meridională.
Luni, 16 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei.
Marti. 17 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Nicolae Matcaş, fost ministru al învăţământului din
Republica Moldova.
Miercuri, 18 martie
1998 — Prea Fericitul
Părinte
Patriarh
Teoctist a primit pe maestra internaţională Maia Ciburdanidze, îm
preună cu duhovnicul ei, P. Cuv. Arhim. Rafail, însoţită şi de dl. Mugur
Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României şi preşedintele Fe
deraţiei române de şah şi de d-na Elisabeta Polihroniade, prim-vicepreşedinte al Federaţiei Române de Şah.
Vineri, 20 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit un grup de experţi guvernamentali de la Academia inter. naţională pentru libertatea conştiinţei, formată din Lee Boothby, pre
şedinte, W. Cole Durham, vicepreşedinte, Lauren B. Horner, Gloria
Moran 'Garcia, Jurgen Warnke. Grupul a fost însoţit şi prezentat de
dl. dr. Traian Radu Negrei, consilier prezidenţial.
Marţi, 24 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa, dl.James Rosapepe, ambasadorul
Statelor
Unite ale Americii la Bucureşti. In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte
Pati'iarh Teoctist a primit pe dl. Dwain Epps, coordonatorul Comisiei
Bisericilor pentru Relaţii Internaţionale a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor.
Miercuri, 25 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Jose Maria Gil Robles, preşedintele Parlamentului
European ;
In aceeaşi zi, Prea Fericitul •Părinte Patriai'h Teoctist a participat,
împreună, cu P.P.S.S. Episcopi Vincenţiu Ploieşteanul şi Damaschin
Severineanul, la recepţia oferită de Ambasada Republicii Elene la
Bucureşti, cu ocazia aniversării Zilei Naţionale a acestei tări.
Marti, 31 martie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Gianfranco Martini, membru al Consiliului Europei şi
preşedinte al Centrului internaţional de studii şi cercetări şi al Insti
tutului internaţional Jacques Maritain. Oaspetele a fost însoţit de
dl. Corneliu Leu.
Joi, 2 aprilie- 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit de dl. Radu Vasile, prim-ministru desemnat al României.
Marţi, 7 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Petru Grozavu, preşedintele Societăţii culturale «Dunărea
şi Marea» din Ismail, Ucraina.
Miercuri, 8 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. Cuv. Arhim. dr. Zareh Baronian, vicarul Eparhiei
Armene din România, însoţit de P. C. Diac. Radu Horea.
Joi, 9 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit un grup de creştini ortodocşi din Siria, aflaţi în România
la studii.
9
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Vineri, 10 aprilie 1998 — Prea Fericitul1 Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa dl. Rajiv Dogra, ambasadorul Indiei la Bucu
reşti, în legătură cu plantarea unui stejar în parcul Patriarhiei cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la dobândirea independenţei de către
India.
Duminică, 12, — luni, 13 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte
. Patriarh Teoctist a participat, însoţit de P. S. Episcop Vicar Teofan
Sinaitul, la funeraliile fericitului întru adormire Serafim, Arhiepiscop
al Atenei şi al întregii Elade, prezentând întristarea Bisericii Ortodoxe
Române şi preţuirea pentru Arhipăstorul acestei Biserici, ca şi pentru
poporul elen şi pentru Biserica Greciei.
Miercuri, 15 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa Dl. Giuseppe de Michelis Di Slonghello, am
basadorul Italiei la Bucureşti, la încheierea misiunii diplomatice în
România.
Duminică, 19 aprilie 1998 —- Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvârşit, la miezul nopţii, în faţa catedralei patriarhale,
Slujba Sfintei învieri şi Sfânta Liturghie, adresând credincioşilor orto
docşi români din ţară şi străinătate mesaj de bucurie sfântă, comuniune
şi nădejde ;
In aceeaşi zi, la ora 12, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de Prea Sfinţii Episcopi-Vicari Teofan Sinaitul, Vincenţiu
Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, a săvârşit, în catedrala patriarhală,
slujba celei de «a doua învieri» şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Luni, 20 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit la Palatul Patriarhiei pe P.P.C.C. Preoţi din Capitală şi din
comunele învecinate şi numeroşi credincioşi. După concertul pascal
oferit de corala Te Deum laudamus, Prea Fericirea Sa, a adresat celor
prezenţi cuvânt de binecuvântare.
Miercuri, 22 aprilie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Ricardo Arias Calderon, preşedintele internaţionalei
creştin-democrate din Europa. La primire a participat P. S. Episcopvicar Teofan Sinaitul.
Luni, 4 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a deschis lucrările seminarului «Regenerarea misiunii în noul context
urban din România», ce a avut loc în aula mare a Palatului Patriarhiei
Române, rostind cuvânt de binecuvântare ;
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
Excelenţa Sa, Dl. Anatol Butevici, ambasadorul Republicii Belarus la
Bucureşti ;
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe P. C. Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, director de studii în cadrul Con
ferinţei Bisericilor Europene — Geneva, Elveţia.
Miercuri, 6 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la închiderea lucrărilor seminarului «Regenerarea misiunii
în noul context urban . din România», rostind alocuţiunea ocazională.
•
Vineri, 8 — marţi 12 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a participat, însoţit de P.P.S.S. Episcopi Nifon al Sloboziei şi
A

/

t

9

9

V I A Ţ A BISERICEASCA

I

93

Călăraşilor şi Vincenţiu Ploieşteanul, la festivităţile prilejuite de întronizarea Prea Fericitului Părinte Hristodoul, noul arhiepiscop al Atenei
şi al întregii Elade, adresând mesajul de dragoste frăţească al Bisericii
Ortodoxe Române. Cu acestprilej, Prea Fericitul Părinte
Pati'iarh
Teoctist a vizitat unele mănăstiri şi biserici, precum şi oraşul Pireu,
reşedinţa înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Calinic.
Vineri, 15 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe dl. Karaghiorgou Ekaterini, guvernatorul Băncii Naţionale
a Greciei însoţit de alte personalităţi din Grecia şi România.
Luni, 18 mai
1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa Dl. Pierre Menat, ambasadorul Republicii
Franceze la Bucureşti. La primire a fost de faţă P. S. Episcop Teofan,
vicar patriarhal.
Miercuri, 20 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Shosiar Dazavi, secretar II al Ambasadei Republicii Irak
la Bucureşti ;
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
P. Cuv. Arhim. mitrofor Anastasios Dudeşcos de la Patriarhia Ierusali
mului. Oaspetele a fost însoţit de P. Cuv. Arhim. Ieronim Creţu, su
periorul Aşezămintelor ortodoxe române de la Ierusalim.
Joi, 21 mai — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sf. Liturghie la prăznuirea Sf. împăraţi Constantin şi Elena —
hramul catedralei patriarhale, împreună cu P.P.S.S. Episcopi-vicari
Teofan Sinaitul, şi Teodosie Snagoveanul. A hirotonit preot pe
P. C. Diac. Marian Mihai, pentru biserica Sf. Grigore Palama din ca
drul Universităţii Politehnice şi diacon pe dl. lect. univ. Liviu Stoin de la Facultatea de teologie din Bucureşti pentru biserica
parohiei
‘Sf. Vasile — Polonă şi a rostit cuvânt de învăţătură ;
' Prea Fericitul Părinte •Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
dl. Jean Fischer, fost secretar general al Conferinţei Bisericilor Euro
pene, însoţit de d-na Fischer.
Duminică, 24 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit slujba de târnosire şi Sf. Liturghie în biserica parohiei Zănoaga, protoieria Urlaţi, rostind cuvântul de învăţătură. A acordat cu
acest prilej P. C. Pr. paroh Nicolae Ionescu, precum şi P. C. Protoiereu
Ştefan Muşat, distincţia «Crucea patriarhală».
Luni, 25 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. C. Pr. Vicar Pavel Ardelean şi pe P. C. Pr. Petre Puşcaş
din cadrul Episcopiei ortodoxe române de la Gyula—Ungaria.. La pri
mire a fost de faţă P. S. Episcop Timotei al Aradului, Ienopolei şi
Hălmagiului.
Marti,
> 9 26 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit familia Maria şi Wilhelm Loy, membri ai Parohiei ortodoxe
române de la Baden-Baden, Germania.
Miercuri, 27 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit o delegaţie de credincioşi din Palestina : dl. Munther Bandak,
dl. Issa Nicholas Abuaitah şi dl. Basil Abu Aita. Oaspeţii au fost în
soţiţi de dl. Gabriel Costache, consilier în Ministerul Comerţului.
9

/

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

94

Joi, 28 mai 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de pomenire a Eroilor neamului în
catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de cinstire a memoriei lor ;
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oficiat
slujba de pomenire a Eroilor la Monumentul Eroului Necunoscut din
Parcul Carol şi a adresat cuvânt de cinstire a jertfelor acestora.
Marţi,
2 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat
şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Bucureştilor, pentru noul mandat de patru ani, desfăşurată la Palatul
Patriarhiei Române.
Joi, 4 — vineri, 5 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române.
Vineri, 5 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat, în aula Palatului Patriarhiei, adunarea de comemorare a
50 de ani de la întronizarea Prea Fericitului Părinte Justinian Marina
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Sâmbătă, 6 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la Sfânta Liturghie — săvârşită în biserica mănăstirii Radu
Vodă din Bucureşti de către I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului,
Feleacului şi ClujuluL şi de PP.SS. Episcopi Calinic al Argeşului, Casian
al Dunării de Jos, Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor şi P. S. Episcopvicar Visarion Răsinăreanul.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înconjurat de soborul de slujitori, a săvârşit slujba de pome
nire a Patriarhului Justinian, la mormântul acestuia, aflat în aceeaşi
biserică şi a rostit cuvânt de cinstire.
Marti, 16 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. Cuv. Protos. Ioachim Giosanu, stareţul mănăstirii orto
doxe române de la Rosiers, Franţa ; P. Cuv. monahia Gabriela, stareta
mănăstirii Dridu, jud. Ialomiţa ; P. Cuv. Arhim. Melchisedec, stareţul
mănăstirii Putna, însoţit de dl. col. Gh. Botnaru, comandantul unităţii
de grăniceri de la Rădăuţi.
Joi, 18 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat şedinţa de deschidere a lucrărilor Comisiei mixte inter
naţionale de dialog ortodox-anglican, desfăşurată în sala «N. Iorga» din
Palatul Patriarhiei.
Vineri, 19 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a adresat un apel televizat tuturor preoţilor şi credincioşilor ortodocşi
români, pentru ajutorarea sinistraţilor şi a celor ce au avut de suferit
în urma inundaţiilor din Moldova şi Transilvania.
Duminică, 21 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sf. Liturghie în biserica «Sf. Spiridon Nou», înconjurat de
înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Ioan de Pergam, Petru de Acksum, Gabriel de Palmyra, Chrysostom de Kition, Ambrozie de Oulu, Finlanda,
şi P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor. A fost hirotonit diacon
licenţiatul în teologie Dragoş Iordachi pentru biserica mănăstirii Plum
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buita. După cuvântul Prea Fericitului Teoctist a predicat înalt Prea
Sfinţitul Ioan al Pergamului. .
Joi, 25 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit o delegaţie militară din Brazilia însoţită de Excelenţa Sa,
Dl. Jeronimo Moscardo, ambasadorul acestei ţări la Bucureşti.
Vineri, 26 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Eminenţa Sa Monseniorul Vincenzo Paglia, preşedintele
Comunităţii Sant’Egidio din Roma, în legătură cu organizarea la Bucu
reşti a întâlnirii internaţionale «Oameni şi religii».
Sâmbătă, 27 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat «Seara de suflet», desfăşurată în aula Palatului Patriarhiei
şi organizată de membrii fundaţiei naţionale «Hennry Coandă» pentru
sprijinirea copiilor superdotaţi şi a rostit cuvânt de binecuvântare.
Duminică, 28 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit slujba de târnosire a bisericii mănăstirii Comana, jud. Giurgiu,
şi Sf. Liturghie, rostind cuvânt de binecuvântare.
Luni, 29 iunie 1998 — Prea Fericitul Părinte Patinarh Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa, Dl. Coristantin Grigorie, ambasadorul
României la Roma.

Pr. NICOLAE VLADU
SECRETARUL CABINETULUI PATRIARHAL' '
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JERTFĂ DE ÎNŢELEPCIUNE
SI FAPTĂ ÎNTEMEIETOARE
S-au împlinit, la începutul acestui an, cinci decenii de la trecerea
la cele veşnice a celui care a fost numit «stareţul munţilor» sau «sta
reţul Moldovei» — Nicodim Munteanu. A avut parte, într-o viaţă de
peste 80 de ani, de câteva momente binefăcătoare pentru înfăţişarea de
mai târziu a unuia dintre cei mai luminaţi conducători ai Bisericii Orto
doxe Române : înainte de toate, ziua naşterii, 6 decembrie 1864, a praz
nicului Sfântului ierarh Nicolae, şi chiar localitatea vestită pentru vred
nicia oamenilor şi credinţa în Dumnezeu. Apoi, este de subliniat me
nirea familiei : părinţi, oieri destoinici, care stăpâneau întinderi cât un
munte, au abandonat viaţa lumească şi au îmbrăcat haina monahală
(tatăl, la Mânăstirea-Neamţ, iar mama, la Agapia).
După absolvirea ciclului primar, la şcoala din satul Pipirig, a intrat
ca bursier la Seminarul Teologic «Veniamin Costache» din Iaşi. A cu
noscut, ca discipol, bucuriile cărţii şi s-a dedicat deplin studiului biseri
cesc. Aprecierea profesorilor a venit astfel de la sine, mitropolitul Iosif
Naniescu — viitorul său ocrotitor — propunând şefului de promoţie
Munteanu Nicolae să urmeze Academia Teologică de- la Kiev. O va
absolvi în 1895, ca «magistru». Cei cinci ani petrecuţi în aşezământul
de cultură şi spiritualitate ortodoxă întemeiat de mitropolitul Petru
Movilă i-au dat o viguroasă bază de cunoştinţe teologice şi culturale
în general. între timp, a îmbrăţişat monahismul la Mânăstirea-Neamţ,
sub numele de Nicodim, ceea ce îi va deschide o frumoasă carieră
ecleziastică.
#
După moartea lui Iosif Naniescu, în 1902, dorind să se ferească de
vrăjmăşiile vieţii ieşene, va pleca la Galaţi, chemat de episcopul Dunării
de Jos, Pimen Georgescu. Aici va fi numit vicar administrativ şi va
conduce, în paralel, cu pilduitoare râvnă, Seminarul Teologic «Sfântul
Andrei». Noul său ocrotitor va deveni, în 1909, mitropolit al Moldovei,
iar Nicodim Munteau îl va urma la Iaşi şi va fi hirotonisit arhiereu.
Va purta numele de «Băcăuanul» şi va fi vicar al Mitropoliei. După
numai trei ani, îl găsim episcop de Huşi, funcţie pe care a preferat-o
în locul celei de mitropolit primat la Bucureşti. La Huşi, între altele,
va reuşi să atragă preoţimea spre adevărata misiune de propovădui-
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toare a dreptei credinţe, introducând conferinţele populare şi atrăgând
astfel credincioşii .către izvorul mântuirii sufletului.
Când în 1918 Basarabia a revenit la patria-mamă, Nicodim Mun
teanu va înscrie încă un episod din biografia sa de arhipăstor : ca loc
ţiitor de arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, restructurează Biserica
de aici, iar după ocuparea scaunului eparhial, în 1919, de către arhi
mandritul Gurie Grosu, se va întoarce la Huşi pentru încă patru ani.
în 1923, îl găsim la Mânăstirea-Neamţ, unde va rămâne o vreme de
11 ani, ca stareţ. Cu bine cunoscuta-i vrednicie, *a rostuit lucrurile aşa
încât vechiul lăcaş de credinţă şi cultură care a fost Mânăstirea-Neamţ
a revenit la funcţiile sale de început : pentru a-i întări prestigiul, a
refăcut proprietăţile (vatra) mănăstirii, iar pentru a cultiva respectul
pentru marile modele, a întemeiat în 1925 Seminarul Monahal şi o
şcoală pentru truditorii din mănăstire. Totodată, pentru că aici se afla
cea mai veche tiparniţă din ţară, a revitalizat-o, punând-o să lucreze
în folosul obştii monahale şi al credincioşilor.
Al doilea patriarh al României, Nicodim Munteanu,
la 50 de ani de la trecerea în veşnicie

Următorul moment la traseul biografic înregistrat de Nicodim
Munteanu va fi cel din 1935, când este chemat în scaunul mitropolitan
de la Iaşi, în locul lui Pimen, trecut la cele veşnice. Cu o experienţă
de viaţă respectabilă (avea peste 70 de ani), dar mai ales cu bine ştiuta-i
osârdie, a pus umărul la propăşirea creştinismului, folosindu-se de pres
tigiul şi moralitatea sa. S-a întâmplat însă ca în 1939. să moară primul
patriarh al României, Miron Cristea, iar uzanţele bisericeşti l-au obligat
să preia prerogativele acestei funcţii, fără convingere (la boala de inimă
pe care o acuza se adăuga nesiguranţa unor vremuri care anunţau cel
de-al Doilea Război Mondial). De pildă, în timpul guvernării lui Ion
Antonescu, Ministerul Cultelor a acceptat, fără voia patriarhului, inge
rinţe în treburile sale, ceea ce l-a făcut pe Nicodim Munteanu să ceară
aprobarea pentru a se retrage din funcţie. A fost refuzat şi, prin urmare,
a ales calea înţelepciunii în a conduce destinele bisericii dintr-o ţară
răvăşită de incertitudini. I s-a recunoscut inegalabila chibzuinţă în
astfel de momente şi s-a afirmat, cu temei, că nimeni altul nu ar fi
reuşit să dea ţării atâta jertfă de înţelepciune şi faptă întemeietoare.
Ultimii ani îl găsesc la Mânăstirea-Neamţ, pentru o binemeritată
odihnă. Din păcate, o congestie pulmonară îl răpune la 27 februarie 1948.
Mormântul îi este la catedrala Patriarhală din Bucureşti, lângă Miron
Cristea, primul patriarh al României.
A fost mai mult decât un demnitar în lumea Bisericii : bun cu
noscător al limbii ruse, a tradus ori a prelucrat diverse cuvântări, pre
dici, tâlcuiri. în 1913, editează, în colaborare, Mica Biblie, iar începând
cu 1927, va traduce Psaltirea şi Noul Testament. A tălmăcit Vechiul
Testament (24 de cărţi, celelalte fiind traduse de Gala Galaction şi de
profesorul Vasile Radu). Această variantă de traducere a servit drept
bază pentru ediţiile din 1968, 1975 şi 1982. Ca semn al preţuirii sale,
B.O.R. — 7
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Academia Română îl alege la 15 octombrie 1918 membru de onoare,
iar Universitatea din Cernăuţi îi acordă titlul de Doctor honoris causa.
Mi s-a vorbit, în judeţele Neamţ, Suceava şi Bacău, deosebit de
favorabil despre vlădica Nicodim. Preoţii ori călugării care l-au cu
noscut şi-au spus în faţa microfonului opinii ce-1 aşază pe cel ivit pe
lume în Pipirig într-un decembrie 1864 printre cele mai luminoase
figuri ale culturii şi Bisericii române, Pipirigenii, pe care i-am vizitat
de mai multe ori, mi-au adus în faţă, prin amintiri şi imagini, un
Nicodim Munteanu viu', impunător, înţelept, integru.
IOAN DĂNILĂ

PATRIARHUL NICODIM MUNTEANU,
PILDĂ DE CREDINŢA ŞI SLUJIRE *

Iată, Dumnezeu, în adâncul milostivirii Sale, ne-a ajutat să trăim
şi
y anul acesta ziua intrării în Sfântul si Marele Post al Învierii
Domnului.
Este o zi deosebit de însemnată, pentru că viaţa omului, care evo
luează între lumină şi întuneric, între supărări şi bucurii, între adevăr
şi minciună, are permanent nevoie de împrospătare, de înviorare. Dacă
natura, creaţia lui Dumnezeu, renaşte mereu după legile stabilite de
Ziditorul ei, aducând rod bogat, spre hrana şi îndestularea noastră, cu
atât mai mult omul, cununa creaţiei dumnezeieşti, alcătuit din trup
material si suflet nemuritor, tinde către Părintele Ceresc si caută să
se reînnoiască neîncetat, prin iubire, milostenie şi celelalte virtuţi ale
vieţii creştine. De aceea am ascultat, astăzi, Sfânta Evanghelie de la
Matei (6 , 14— 21), negrăit de frumoasă^" pentru noi, cei care, de la Naş
terea Domnului şi până acum ne-am bucurat, într-o măsură mai mică
sau mai mare, de cele îndestulătoare vieţii şi începând de mâine, timp
de şase săptămâni, până la Patimile şi învierea Domnului, ne pregătim
să ne reînnoim viaţa, cu virtuţile şi credinţa noastră.
Sfaturile pe care ni le dă Sfânta Evanghelie de astăzi sunt deo
sebit de însemnate. Postul, rugăciunea, înfrânarea de rele, binefacerile,
cane se înmulţesc de acum înainte, nu trebuie să le facem ca să ne
laude oamenii, ci să fie ştiute numai de Dumnezeu şi de sufletul nostru
şi să servească la curăţirea şi înnobilarea fiinţei noastre. Pildă întru
aceasta avem la părinţii, bunicii şi strămoşii, noştri, la marii ierarhi,
la preoţii şi călugării Bisericii noastre, care au postit, s-au rugat şi s-au
nevoit, apărând credinţa, luminând semenii şi călăuzind viaţa credin
cioşilor pe drumul mântuirii. Iată pentru ce Sf. Apostol Pavel, încă
din vremea sa, îndemna pe credincioşi : «Aduceţi-vă aminte de mai___ ___
f
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Cuvânt rostit de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la slujba de
menire a Patriarhului Nicodim Munteanu, în cadrul Sfintei Liturghii, transmisă la
Radio, din Catedrala patriarhală, 1 martie 1998 — Duminica Izgonirii lui Adam din
Rai. Din soborul slujitorilor a făcut parte şi nepotul de frate al Patriarhului, P. C.
preot Paul Munteanu.
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marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu ; priviţi cu
luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7).
în aceste zile, ne aducem aminte cu evlavie de cel . de-al doilea
patriarh al Bisericii noastre Ortodoxe Române, vlădica Nicodim Mun
teanu, care a fost chemat de Dumnezeu, în lumina Sa cea veşnică,
acum 50 de ani, după o viaţă binecuvântată de 83 de ani, închinată
slujirii Bisericii şi neamului nostru, în vremuri de restrişte.
Patriarhul Nicodim Munteanu împodobeşte cu viaţa şi slujirea lui
cea de-a doua jumătate a secolului al X lX -lea şi prima jumătate a se
colului al XX-lea — şi rar se întâlneşte în şirul personalităţilor un
bărbat de statura sa. Odrăslit într-un sat modest din ţinutul Neamţului,
în Moldova de. sus, la Pipirig, nu departe de Humuleştii lui Ion Creangă
şi foarte aproape de Mănăstirea Neamţ, vlădica Nicodim s-a învrednicit
să aducă în câmpul literaturii noastre teologice, scrieri de mare valoare,
dar mai presus de toate, să sădească acea veşnică încredere în viaţă,
acea voie bună, specifică ţăranului român, mai ales din părţile nemţene,
unde proverbele şi zicătorile acoperă multe lipsuri şi suferinţe şi sunt
rostite cu tâlc adânc, spre învăţătura practică nu numai a tinerilor, ci
si a vârstnicilor,
Cunoştinţele teologice şi le-a îmbogăţit la cea mai înaltă şcoală de
teologie a vremii, Academia Teologică din Kiev, întemeiată de mi
tropolitul Petru Movilă, unde şi-au făcut studiile şi alţi mari bărbaţi
ai Bisericii şi culturii noastre. Acolo, pe lângă teologia ortodoxă înaltă,
a învăţat limba slavă veche şi de asemenea, limba rusă actuală, cu
bogăţia ei de tălmăciri, atât din operele Sfinţilor Părinţi cât şi din
scrierile de teologie occidentală, pe care avea să le facă cunoscute şi
la noi, prin traduceri. De altfel, vraful de cărţi nu se termină niciodată
în jurul său, cărturarul Nicodim traducând toată viaţa tratate întregi
de teologie şi volume de istoria creştinismului, unele cu largă circu
laţie. (Să amintim' de pildă, Viaţa stareţului Paisie de la Neamţ, prin
care ne-a dăruit valoroase pagini de lucrare duhovnicească, datorate
curentului paisian, care a rodit atât de înălţător în mănăstirile noastre
moldovene).
Datorită pregătirii şi activităţii sale, a fost episcop al Huşilor, mi
tropolit al Moldovei şi Sucevei, şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
cunoscând vremuri de transformări adânci în viaţa ţării şi neamului
nostru, mai ales ca patriarh, după anul 1939 şi până în 1948, când a
plecat la Domnul. Biserica noastră' a trecut, atunci, prin momente
nespus de grele. Cei tineri află astăzi din cărţi despre grozăviile anului
1940, când ţara noastră a fost sfârtecată, smulgându-i-se Basarabia şi
Bucovina de Nord, de bolşevicii ruşi şi nordul Transilvaniei, de către
hortyştii unguri.
' Nu poate fi durere mai mare pentru un părinte duhovnicesc decât
să-şi vadă fiii sufleteşti răpiţi, chiar şi vremelnic, de la sânul Bisericiimame. Atunci, ierarhi, preoţi şi credincioşi din aceste teritorii româ
neşti cotropite de vecinii hrăpăreţi şi-au căutat izbăvire în vatra stră
moşească, iar părintele patriarh Nicodim Munteanu, cu firea sa blajină
şi inima iubitoare, a căutat să-i ocrotească, intervenind pentru a li se
t
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da un loc \de exisjtenţă, ou atât mai mult cu cât pe unii dintre ei <
îi
ştia bine, pentru că Dumnezeu l-a purtat, în viaţa sa, pe un itinerariu
puţin cunoscut de mulţi dintre noi.
El a fost Ierarhul desemnat de Biserica noastră să .participe la Ma
rele Sobor al Bisericii Ortodoxe Ruse, din vara anului 1917, când s-a
reînfiinţat Patriarhatul ; Rus. Apoi, în 1918, după reîntregirea ţării, a
fost rânduit de Sfântul Sinod să păstorească Biserica din Basarabia,
unde a rămas până în 1919, cutreierând sate şi mănăstiri, la chemarea
clerului şi credincioşilor, dornici de mângâiere şi de întărire, ca unii
ce fuseseră înstrăinaţi şi veneau acum să asculte, prin el, cuvântul de
iubire şi de dragoste al Bisericii-mame. Mai târziu, în 1946, Dumnezeu
a rânduit ca tot el, în calitate de patriarh, să refacă legăturile Bisericii
noastre cu Biserica Ortodoxă Rusă, întrerupte după revoluţia bolşevică
din toamna anului 1917, făcând o călătorie obositoare la Moscova, îm
preună cu o delegaţie impunătoare, din care mai făceau parte episcopul
martir al Oradiei, Nicolae Popovici şi episcopul-vicar de atunci al Mi
tropoliei Moldovei şi Sucevei, Justinian Marina, cel ce avea să-i urmeze
la slujirea patriarhală, precum şi preotul profesor de Liturgică Petre
Vintilescu şi câţiva preoţi basarabeni şi bucovineni. Această călătorie
a fost de mare importanţă pentru noi, am putea chiar să o numim mi
sionară, căci Patriarhia Rusă şi credincioşii ei, aflaţi îm catacombele
comunismului, aveau nevoie de încurajare, de un cuvânt întăritor. Şi
de unde putea să-i vină încurajare mai cu folos decât din partea unei
Biserici-surori ? Biserica noastră, deşi, la rândul ei, martiră, a reuşit
sa pastrezq neştirbită, în ciuda urgiei vremurilor, învăţătura de credinţă
a Mântuitorului lisus Hristos, fixată în Sfintele Canoane, mai mult,.
avea legături strânse cu toate Bisericile ortodoxe şi chiar cu Bisericile
din Occident, cu Biserica Anglicană şi cu Biserica Romano-Catolică. De
aceea, prin călătoria sa, patriarhul Nicodim Munteanu a făcut atunci
o mediere sfântă, care pentru Biserica Ortodoxă Rusă a însemnat o
garanţie în ceea ce priveşte refacerea legăturilor ei cu întreaga Orto
doxie, dovedindu-se, astfel, un mare Ierarh şi un apărător al unităţii
de credinţă, dar şi un om de suflet.
Am prezentat aceste lucruri, pentru că în Biserică există un prin
cipiu sfânt, acela al continuităţii de credinţă şi de slujire. Patriarhul
Nicodim Munteanu a consfinţit, prin viaţa şi lucrarea sa, acest principiu,
făcând legătura între două lumi, dinainte şi de după 1948, când s-a
făcut trecerea de la libertate l a ‘dictatura care a adus martiriile şi sufe
rinţele închisorilor comuniste. Prin curajul său, el a străjuit Biserica,
a apărat clerul şi a păzit credinţa. Meritul lui istoric, este, deci, acela
de a fi făcut posibilă păstrarea dreptei mărturisiri întru Hristos, chiar
în condiţiile declanşării ofensivei ateismului comunist împotriva Bisericii,
care avea să se intensifice şi mai mult în deceniile următoare, cerând
jertfe şi suferinţe din partea ierarhilor, a preoţilor, a călugărilor şi cre
dincioşilor — jertfe şi suferinţe împlinite de ei până la capăt, cu con
ştiinţa răsplătirii veşnice din partea lui Dumnezeu.
De aceea îl pomenim acum, la 50 de ani de la trecerea la cele
veşnice, aici, în această catedrală, în faţa mormântului său, împodobit
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de vrednicul său urmaş, patriarhul Justinian Marina, ca, astfel să ne
simţim îndemnaţi să-i urmăm pilda de iubire a credinţei şi să înţelegem
că Biserica trebuie slujită şi cu jertfe de zi cu zi, dar şi cu jertfa vieţii.
Avem, aşadar, de învăţat de la înaintaşii noştri. Ei şi-au sfinţit
viaţa deopotrivă prin lucrare şi prin suferinţă. Cu toţii trebuie să înţe
legem că demnitatea de creştin cere efort, cere răbdarea încercărilor
dureroase şi nu arareori, cere jertfă, mai ales în zilele noastre, pentru
a păşi cu curaj pe drumul adevărului, al cinstei, al demnităţii şi al
virtuţii. La aceasta ne ajută însăşi credinţa noastră ortodoxă, care este
deschisă, tolerantă, ospitalieră şi iubitoare. Numai prii} rugăciune, prin
post, prin facere de bine şi întotdeauna având în inimi dragoste pentru
înaintaşii noştri, vom păşi către Sfânta înviere a Mântuitorului Hristos
şi prin aceasta, către învierea fiecăruia dintre noi.
Acum, la 50 de ani de la trecerea din viaţa pământească, sufletul
Patriarhului Nicodim Munteanu, aşezat de Dufnnezeu în corturile drep
ţilor, ascultă rugăciunile noastre şi îşi aduce aminte de toţi fiii săi
duhovniceşti care îi fac astăzi pomenire în toate bisericile din România.
Să ne învrednicim să-i urmăm pilda de credinţă şi de slujire, ca
astfel să ne bucurăm şi noi de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu şi
de odihna cea veşnică. Amin !».

«ADUCEŢI VĂ AMINTE DE ÎNAINTAŞII VOŞTRI» *
9

9

9

(Evrei 13, 7)
«Totul
moartea»

Iubiţi credincioşi,
>

*

e al vostru... fie viaţa,
(I Cor. 3,
21— 22).

lie

.

*
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Timpul necruţător a făcut ca cel care-a purtat toiagul păstoriei
în Biserica noastră ca preot, episcop, mitropolit şi patriarh, Justinian
Marina, să adauge vieţii sale din ceruri încă două decenii. În aşteptarea
învierii celei de obşte, cel ce a iubit Biserica Ortodoxă Română se află
în mormântul pregătit de el însuşi în această biserică, închinată Prea
Sfintei Treimi.
în tezaurul ei de învăţătură şi de practică ortodoxă, Biserica noastră
strămoşească trăieşte comuniunea sfinţilor la zilele cinstirii lor, dar
şi a slujitorilor şi credincioşilor Bisericii, precum şi a tuturor celor ce
din veac au apărat credinţa, în diferite chipuri, pomenindu-i în rugă
ciunile ei. Datorită acestei rânduieli, Biserica trăieşte până la sfârşitul
lumii împreună cu cei ce au trecut pragul acestei vieţi. Aceasta face
ca în Biserică succesiunea timpului să slujească şi să promoveze mi
siunea ei sfinţitoare într-un continuu prezent. Ca urmare, toţi cei ce
au trecut pragul vieţii rămân pururea în rugăciunile Bisericii, după
cum ei nu dispar nici din dragostea celor apropiaţi. Ei sunt, aşadar,
4

*
Cuvânt rostit de P. F. Părinte Patriarh Teoctist după slujba parastasului
de 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Justinian Marina
(1948— 1977), Biserica mănăstirii Radu Vodă, 22 martie, 1997.
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prezenţi în viaţa de familie şi în cea bisericească. Nu există Sfântă
Liturghie fără rugăciunile de pomenire a tuturor. Din tot ceea ce a
creat geniul omenesc pentru păstrarea valorilor trecutului — între care
şi memoria strămoşilor — , nimeni n-a reuşit să cinstească vrednicia
celor ce nu mai sunt, în felul în care Biserica a statornicit. Cei ce au
trecut pragul vieţii, credincioşi sau slujitorii Bisericii ca şi sfinţii,
martirii, eroii, toţi sunt readuşi în prezent, în lumina lui Hristos, în
lumina cea veşnică. Fiecare moment al Sfintei -Liturghii chezăşuieşte
veşnicia numelor fiilor Bisericii, a slujitorilor ei, ca şi a sfinţilor lui
Dumnezeu.
Iată pentru ce, memoria unui patriarh, care a călăuzit Biserica
noastră în vremuri nespus de grele, ca un adevărat păstor după pilda
Mântuitorului, merită cu prisosinţă din partea noastră cinstire şi re
cunoştinţă. Am putea zice chiar, că patriarhul Justinian ne-a adunat
astăzi în această biserică"; închinată Prea Sfintei Treimi, prin forţa lui
sufletească, prin cunoscuta lui energie, prin iubirea sa jertfelnică pentru
Biserica noastră strămoşească şi pentru fiii ei şi ai săi. Mănăstirea
aceasta îşi datorează existenţa patriarhului Justinian, ca şi alte ne
numărate şi mari împliniri ale Bisericii noastre din vremea păsto
ririi sale.
Pentru a putea vorbi despre o personalitate de o asemenea înzes
trare sufletească de care se bucura Patriarhul Justinian şi a fi înţe
leasă această vorbire, ar trebui cunoscută însăşi viaţa, părinţii, satul
şi problemele bisericeşti şi sociale cărora el a trebuit să le facă faţă,
să le pătrundă cu responsabilitate, să le înfrunte pe cele neprielnice,
şi să le afle dezlegările celor ce se iveau în calea slujirii Bisericii. Orice
crâmpei din viaţa şi strădania sa, orice fărâmă de scris, de iniţiativă
sau de fapte şi mai cu seama împlinirile sale bisericeşti ca Patriarh
al Bisericii noastre, rânduită să-şi împlinească misiunea ei sub un regim
totalitar ateu, numai cunoscute, ştiute şi cumpănite toate acestea, se va
putea zugrăvi chipul şi dăruirea sa faţă de Biserica lui Hristos, slujită
de el pe durata întregii sale vieţi. Ca cel rânduit să-i fiu colaborator,
decenii de-a rândul, — ca şi alţi ierarhi şi preoţi — şi ca martor şi
părtaş, cred că viaţa şi lucrarea Patriarhului Justinian au trecut ire
versibil din veacul acesta în cel veşnic. O astfel de viată si o astfel
de slujire «ziua şi noaptea în Biserica lui Dumnezeu» (Apoc. 7, 15),
viaţă plină de suferinţe, ştiute de Tatăl cel ceresc, dar creatoare de
valori, această slujire se prelungeşte şi dincolo de mormânt, în faţa
Prea Sfintei Treimi, unde «faptele celor vrednici vin după ei»
(Apoc. 14, 13).
Dacă iniţiativele sale, devenite fapte, îl defineau ca atare, ca om
al împlinirii şi al realităţii, statura sa spirituală de slujitor al Altaru
lui ca păstrător al Pravilei şi neîntrecut iubitor al monahismului,
această din urmă zestre personală n-a fost trecută cu vederea, nu numai
de către mari profesori şi teologi, ca părintele Dumitru Stăniloae, ci
şi de cei din aria Ortodoxiei europene. în plină luptă cu ateismul co
munist, cunoscutul teolog Paul Evdochimov de la Paris, pe Patriarhul
Justinian îl dădea exemplu de păstrător al isihasmului în Biserica Orto9
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doxă Română. Arătând experienţa şi roadele rugăciunii într-o lume
secularizată, Paul Evdochimov îl citează pe Patriarhul Justinian, dintr-un cuvânt, rostit către monahi în anul 1953 : «Rugaţi-vă pentru cei
ce nu ştiu, nu vor şi, în special, pentru cei ce nu s-au rugat niciodată».
N-am putea, într-o asemenea zi, să nu amintim, măcar în treacăt,
doar câteva din vredniciile, care l-au aşezat pe Patriarhul Justinian
Marina în catapeteasma cinstirilor noastre româneşti şi ortodoxe. De
aceea, mai mult decât a făcut Sfânta Liturghie şi rugăciunea de astăzi,
mai mult decât aţi făcut dumneavoastră, cei ce aţi venit să poposiţi o
clipă la mormântul pe care el însuşi l-a ales şi l'-a rânduit în cele mai
mici detalii, asa cum vedeţi, în locul acesta, mai mult si mai durabil
nu s-ar putea face.
Această minunată ctitorie voievodală, care este mănăstirea
Radu
Vodă, a fost salvată ca multe altele prin înţelepciunea şi străduinţa
Patriarhului Justinian, ca si clădirile de alături, unde a întemeiat seminarul mitropolitan despre care vorbim deseori, aşezând aici reşedinţa
episcopului vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. S-a asigurat în felul
acesta durabilitatea acestui aşezământ monahal, într-o vreme, când aceste
vetre de evlavie dispăreau uneie după altele, ca şi persoanele. Iată o
vrednicie despre care istoria va vorbi, atunci când se va scrie această
perioadă atât de grea, ce a însemnat o teribi-lă încleştare între forţele
5
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Vechiul Testament (Osea 12 , 4) găsim în viaţa patriarhilor în luptă cu
Satana, învins în cele din urmă şi ruiinat. Aşa s-a luptat părintele
nostru Justinian/ca preot, ca episcop şi mitropolit la Iaşi, apoi, patriarh
la Bucureşti, până în clipa trecerii pragului acestei vieţi.
Îndemnul lui, de dincolo de zările acestui veac, adresat nouă
tuturor, ierarhilor, dintre care numeroşi s-au bucurat direct de bine
cuvântarea, de grija şi dragostea sa, clerului, credincioşilor şi mona
hilor, care l-au purtat în sufletele lor şi iubiţi de el, este ca, acum, în
sfânta libertate, să continuăm slujirea Ortodoxiei şi a neamului româ
nesc cu mai multă râvnă. Sfinţiile voastre, preoţii tineri, mai ales,
elevii şi studenţii teologi, să luptaţi cu curaj., pentru că forţele diavo
lului nu au dispărut o dată cu proclamarea libertăţii de credinţă. Dia
volul nu se lasă şi, atunci când este biruit, cum spun Sfinţii Părinţi,
îşi .adună mai mulţi slujitori şi aduce ispite şi mai grele, de care nu
suntem scutiţi. De aceea, lupta trebuie dusă cu dârzenie' şi stăruinţă,
dar totdeauna cu credinţă puternică în Dumnezeu.
Patriarhul Justinian respira parcă, şi inspira celor din jur, cre
dinţa în Dumnezeu, revărsând-o necontenit prin cuvânt, prin muncă,
prin evlavie, stăruinţă şi dinamism. N-a existat nici o clipă din zi,
ca el să nu se fi gândit la rosturile Bisericii, cum s-o apere, cum s-o
slujească mai bine... Astăzi, nu mai sunt piedicile de atunci, din vremea
sa, cei mai grei ani — 1945— 1977 — dar au apărut altele, tot atât de
periculoase, pe care trebuie să le evităm şi să le depăşim cu ajutorul
lui Dumnezeu şi cu trezvia noastră de slujitori şi fii ai Bisericii. Suntem
cu toţii chemaţi de Duhul Sfânt lâ preoţia cea universală, cea împără
tească (I Petru 2, 5— 9) şi constituim noul popor al lui Dumnezeu.
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Primind acest «har de multe feluri al lui Dumnezeu» (I Petru 4, 10)
putem cuprinde dimensiunile misionare şi pastorale ale lucrării noas
tre, de care o clipă nu s-a îndepărtat Patriarhul Justinian, deşi con
diţiile acestor slujiri erau cu totul vitrege. Acestea figurează totuşi
în actualul Statut al Bisericii ca atribuţii ale clerului şi credincioşilor
la capitolul şi atribuţiile consiliului şi comitetului parohial. Trebuie să
acordăm mai multă atenţie rolului credincioşilor, al mirenilor în îm
plinirea cerinţelor parohiale : gospodăreşti, cele de vestire a Evangheliei,
a organizării activităţii de ajutorare a bolnavilor trupeşti şi sufleteşti.
După cum prezenţa credincioşilor la Sfânta Liturghie împlineşte ima
ginea Bisericii ca Trup al lui Hristos, tot astfel este necesar ca această
imagine să fie vie şi lucrătoare oricând şi oriunde se cere zidirea
Bisericii nevăzute dinlăuntrul nostru. De acest mod de pastoraţie, feri
citul de pomenire, Patriarhul Justinian era stăpânit în întreaga sa
viaţă şi activitate.
De aceea, pomenirea sa de astăzi trebuie să ne aducă aminte mai
mult de îndatoririle noastre, ale ierarhilor şi ale preoţilor, pentru păs
torirea credincioşilor, pentru călăuzirea lor pe calea cea sfântă a lui
Hristos, în înfruntarea cu atâtea grupări sectare, cu atâtea învăţături
şi tendinţe tulburătoare de suflet, unele tendinţe de secularizare în rân
durile noastre, care îngreunează viaţa şi slujirea Bisericii.
îndreptând astăzi acest cuvânt de recunoştinţă pentru părintele
Justinian, al Bisericii noastre din perioada 1948— 1977, rugăm pe Dum
nezeu să ne dea şi nouă curajul, statornicia şi voinţa lui de nezdrun
cinat, forţele sufleteşti, cu care şi-a împodobit viaţa şi educaţia dobân
dită încă din casa părinţilor săi din Suieştii Vâlcii, ca să slujim şi noi
Biserica şi neamul românesc cu credinţă şi cu roade îmbelşugate.
Tuturor celor ce aţi fost astăzi aici să vă răsplătească Dumnezeu
osteneala şi să vă ajute să slujiţi cu dăruire jertfelnică această Biserică
biruitoare în vremuri foarte grele.
Dumnezeu să-l ierte şi veşnică să-i fie pomenirea.

COM OARA DE DARURI SUFLETEŞTI *

f

«Apoi vă voi da păstori după inim.a
Mea, care vă vor păstori cu ştiinţă şi
pricepere» (Ieremia 3, 15).

Iubiţi părinţi, fraţi şi surori în Domnul,
Binecuvântata împrejurare a comemorării a cinci decenii, de când
patriarhul întru fericită aducere aminte Justinian Marina începea o
păstorire grea, după ce fusese ierarh şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei,
este o mărturie vie că Dumnezeu se află, prin lucrarea Duhului Sfânt,
*
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la comemorarea Patriar
hului Justinian Marina, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizare. 5 Iu
nie 1998 Aula Palatului Patriarhal, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod şi a unui
numeros public.
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în gândurile şi preocupările noastre, ale celor ce-i continuăm pilduitoarea sa strădanie. Acum 50 de ani, la 6 iunie 1948, părintele Justinian
' pornea la un drum anevoios, nebănuit poate nici de el însuşi, cunoscut
a fi un scrutător adânc al împrejurărilor vieţii, dar şi al rosturilor Bise
ricii noastre, care îl chema atunci, tot în această aulă, să preia o slujire
ce va fi bântuită, ca niciodată în istoria Bisericii Ortodoxe Române, de
cele mai cumplite şi neaşteptate furtuni.
Este o mărturie că Dumnezeu se află printre noi, am spus, pentru
că, iată; astăzi, Sfântul Sinod, care nu şi-a încheiat încă lucrările
acestei sesiuni, începute acum două zile, s-a întrunit în această aulă,
spre a comemora pe cel care a fost părintele şi patriarhul nostru timp
de aproape 30 de ani, 1948— 1977. Faptul de a-1 readuce în sufletele
noastre, ale credincioşilor şi ale clerului, la împlinirea a cincizeci de ani
de la întronizarea sa la 6 iunie 1948, ne oferă un*bun prilej, celor care
l-am cunoscut îndeaproape, de a mărturisi ceea ce am văzut şi am
auzit iniţiindu-se, elaborându-se şi întrupându-se,
ceas de ceas, din
comoara inimii sale arzânde pentru rosturile Bisericii, de cel ce a fost
părintele şi patriarhul nostru Justinian. Vremurile grele şi receptivi
tatea fiinţei lui spre semeni făceau ca în jurul său să se prezinte
mulţime de suflete zbuciumate. Preoţi, călugări şi călugăriţe, credin
cioşi, intelectuali, foşti demnitari, artişti de mare valoare, năvăleau
prin porţile deschise ale inimii de păstor şi bun samarinean. Era omul
slujirii semenilor în cel mai autentic înţeles şi în cea mai largă cuprin
dere a acestui cuvânt. Ca fiu duhovnicesc al mănăstirilor moldovene,
încă din vârstă fragedă, am întâlnit şi am aflat la părintele patriarh
Justinian, daruri sufleteşti de profunzime filocalică ce depăşeau mult
imaginaţia aşteptărilor de cum trebuie să fie un ierarh contemporan al
unor evenimente prevestitoare de suferinţă pentru Biserică şi cum va
izbuti să răspândească pretutindeni, bunătate, înţelepciune, iertare, înţe
legere, apropiere faţă de cei mici şi de cei mari, faţă de tineri şi faţă
de vârstnici, şi îndeosebi, faţă de slujitorii altarelor. In întâmpinarea
norilor negri, care au apărut pe bolta Ortodoxiei noastre româneşti,
după 1944, întrebările de mai sus stăruiau în cugetele tuturor fiilor
Bisericii noastre. în slujirea acestor aşteptări, episcopul Justinian Vas
luianul, hirotonit de către marele mitropolit şi cărturar Irineu Mihălcescu în catedrala Mitropoliei din Iaşi, în ziua de 13 august 1945, şi-a
dăruit viaţa, arzând ca o făclie, zilnic şi noapte de noapte. Nu a fost.
cred, noapte de odihnă în viaţa lui, în înţelesul comun al cuvântului,
ci numai zi de lucru, că la Biblie : «şi a fost seară şi a fost dimineaţă:
ziua întâi...» (Geneza cap. I, 1— 31). Totdeauna notând, totdeauna gândindu-se, totdeauna găsind soluţii la cele neaşteptate mai grele situaţii.
Şi astfel, cu darul lui Dumnezeu, acest fericit părinte a făcut din Bise
rica noastră, în acele condiţii de nespuse împotriviri, o Biserică consoli
dată pe temelia proorocilor şi apostolilor, cu legiuiri de funcţionare a
aşezămintelor ei de cultUră teologică la nivel universitar şi seminarial, in
clusiv cele pentru cinul monahal, organizarea parohiilor de peste hotare,
restaurări şi zidiri a sute de biserici din nou ,canonizări de sfinţi români,
manifestări bisericeşti cu participările Bisericilor din lume vizite şi legă
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turi cu forurile religioase mondiale. Privindu-le, în retrospectiva celor
cinci decenii, aceste piscuri ni se par de neatins acum. Ne dăm seama
mai bine câte eforturi şi spirit de dăruire ni se cere ca să le actualizăm
în condiţiile de libertate.
Filmul, pe care-1 veţi vedea, reflectă doar un strop din oceanul de
preocupări, de fapte şi de împliniri pe care permanent el le proiecta,
le gândea, le zidea. N-am văzut şi n-am auzit cât timp i-am fost
aproape, să fi pus vreun jug pe cineva, fără să-l fi încercat el mai
întâi, să oblige pe cineva la nevoinţe, la eforturi, înainte de a le fi
împlinit el însuşi. Fost preot de mir şi tată de copii şi, am putea spune,
şi mamă de copii, pentru că a rămas de tânăr fără soţie, nevoit a-şi
îngriji fiul şi fiica, crescându-i cu. demnitate, cu înţelepciune cu multă
vrednicie şi conştiinciozitate, din aceleaşi simţăminte paterne i-a socotit
pe toţi cei din jurul «ău, mai tineri sau mai vârstnici, drept copiii lui,
pe care îi îndruma şi le călăuzea paşii pe calea virtuţii şi a iubirii de
Biserică. Atât de mult a iubit patriarhul Justinian copiii, încât, ca
arhiereu vicar şi apoi locţiitor de mitropolit la Iaşi, între anii 1945—
1947, şi-a închinat toată puterea de muncă ajutorării zecilor de mii de
orfani rămaşi de pe urma războiului şi secetei cumplite, care a pârjolit
timp de doi ani ogoarele Moldovei. A străbătut atunci oraşele şi satele,
în condiţii nespus de grele ; s-a întâlnit cu preoţii, cu protopopii şi cu
credincioşii şi a găsit soluţii de asistenţă socială pentru aceşti copii
fără părinţi, încât a fost numit părintele orfanilor.
Şi noi, în aceste zile, am hotărât în Sfântul Sinod, pe lângă atâtea
probleme, unele mai complicate decât altele, şi asistenţa socială a
copiilor suferinzi şi a celor fără părinţi şi vă imaginaţi în ce stare
sufletească suntem că nu putem să ne arătăm la înălţimea îndatoririi
noastre de a mclngăia aceste fiinţe plăpânde. în ciuda repetatelor apeluri
la părinţii parohi şi la credincioşi, roadele sunt puţine. îi vom pierde
pe aceşti copilaşi, fii de români, de la sânul Bisericii noastre, pentru
că, aşa cum stau astăzi lucrurile în leagăne şi orfelinate, ei se vor trezi,
fără să-şi dea seama, trecuţi la alte credinţe. De aceea, am făcut din
nou apel la credincioşi, să primească în familiile lor, chiar şi tem
porar, copii din aceste orfelinate, pentru a le reda iubirea şi dragostea
părintească, dar şi căldura credinţei strămoşeşti.
Trăsăturile sufleteşti ale patriarhului Justinian sunt de o mare
complexitate. Ceea ce i-a definit personalitatea însă mai vădit au fost :
credinţa lucrătoare în iubire, voinţă şi împlinirea cu dârzenie a faptei.
Audienţele sale, de pildă, cum ştim cu toţii, cele dificile şi tainice,
aveau loc pe aleea din parcul reşedinţei spre a fi în legătură nemijlo
cită cu clerul şi credincioşii. Este deosebit de semnificativ că atunci,
când a primit toiagul păstoresc şi a urcat tronul patriarhal, în «biserica
Sfântul Spiridon-Nou, a spus, între altele : «Şi alte oi am, care nu sunt
din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc şi glasul Mi-l vor
auzi şi va fi o turmă şi un păstor» (Ioan X, 16), reluând cuvintele Mân
tuitorului Hristos.
In ciuda multor greutăţi, iată, acei credincioşi, către care zbura
gândul său atunci, la începutul păstoririi, cu vrerea lui Dumnezeu, cu
vegherea patriarhului Justinian, cu vrednicia ierarhilor şi a preoţilor
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din Transilvania, îndeosebi, a Bisericii întregi, se află acum la sânul
Bisericii-mame, de unde vremelnic au fost răpiţi.
Ne găsim astăzi, aici, şi în Sfântul Sinod, iubiţii mei, împreună cu
Mitropolia Basarabiei, reprezentată de I.P.S. Mitropolit Petru, cu fraţii
români din Europa Occidentală, prin ierarhul lor, I.P.S.
Arhiepiscop
Iosif de la Paris şi I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei
Centrale, cu românii păstoriţi de I.P.S. Arhiepiscop Victorin al Americii şi Canadei, precum şi P.S. Episcop Nathanael al românilor 'de la
Vatra Românească. Iată, iubiţii mei, gândul patriarhului Justinian a
prins viaţă prin înmulţirea eparhiilor, a mănăstirilor şi a bisericilor, la
.care el ţinea atât de mult, dar mai ales prin dăinuirea credinţei în sufle
tele credincioşilor.
Ierarhii, preoţii şi credincioşii, încă îşi mai aduc aminte, cât a
dăruit Bisericii patriarhul Justinian, cât suflet a pus el şi câtă energie
a cheltuit pentru zidirea şi restaurarea sfintelor lăcaşuri. Atunci, când
a fost chemat de Dumnezeu la Sine, in martie 1977, era în maşină,
venind de la spital, alături de fiul său, regretatul doctor Ovidiu Marina,
şi încă nu ştia ce se petrecuse în timpul cutremurului aceluia catastro
fic. Când a ajuns în Piaţa Victoriei şi a văzut rn bloc desfăcut şi dărâ
mat, a întors privirea, adânc. impresionat, spunând : «dar ce s-o fi
întâmplat cu bisericile mele ?». Şi cu acest cuvânt a plecat la cele veş
nice. Iată cât de îndatoraţi suntem patriarhului Justinian şi în primul
rând eu. Şi nu mă consider îndeajuns de vrednic să mulţumesc lui
Dumnezeu că am păşit pe urmele unui atât de mare ierarh al Bisericii
noastre Ortodoxe Române, că mă aflu în acest loc şi în reşedinţa de
alături. Deseori îl auzeam spunând, privind clădirea aceasta impună
toare, de lângă pridvorul catedralei : «Acest edificiu trebuie să revină
Bisericii». Precum vedeţi la 50 de ani de la întronizarea patriarhului
Justinian, ne găsim aici. Parcă şi de acolo, unde se găsesc marii noştri
înaintaşi, fie din Biserică, fie din istorie, fie din cultură, ei ne adună. Ori
unde, pe unde ne-am afla, ei parcă ne asistă atent, când împlinim cum
se cuvine îndatoririle noastre. Aici, între noi, se află şi.români din străi
nătate, care l-au cunoscut şi preţuit pe patriarhul Justinian şi au venit
acum, spre bucuria noastră, să participe la această comemorare. Sunt persosalităţi, care au suportat chinurile închisorilor comuniste şi care ştiu
că patriarhul Justinian avea în jurul său intelectuali de mare presti
giu, unii ieşiţi chiar din acele închisori, persoane cu care lucra şi
care au adus o contribuţie destul de importantă la promovarea vieţii
Bisericii noastre.
Pentru toate cele spuse şi pentru încă multe altele, pe agenda Sfân
tului Sinod a stat şi stă de-a pururi chipul patriarhului Justinian. în
această sesiune am încercat să-l readucem în sufletele noastre, cu ini
mile arzânde, ca să-i împlinim gândurile, pe care le găsim înscrise în
volumele «Apostolatului Social» dar mai ales în lucrarea sa de zi cu
zi pusă în slujba Bisericii noastre strămoşeşti.
Sunt recunoscător membrilor Sfântului Sinod, tinerilor si tuturor
participanţilor pentru participare la această comemorare. Mâine vom
încheia lucrările acestei sesiuni, pline de semnificaţii pentru Biserica
*
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noastră,, prin sfintele rugăciuni de pomenire, care constituie pentru noi
puntea spre viaţa cea nemuritoare şi veşnică, de care s-a- învrednicit
mult regretatul părintele nostru patriarh Justinian Marina.

APĂRĂTORUL PILDUITOR AL BISERICII *

Biserica Mănăstirii Radu Vodă. Sfânta Liturghie a fost săvârşită
de înalt Prea Sfinţitul Ârhiep.* Bartolomeu al Clujului, înconjurat de
membri ai Sfântului Sinod, Arhimandriţi, preoţi profesori şi diaconi.
Ne aflăm, astăzi, în această sfântă biserică a Mănăstirii Radu Vodă,'
să pomenim la mormântul său pe patriarhul Justinian Marina, chemat
de Dumnezeu să păstorească Biserica noastră strămoşească în deceniile
cele mai grele, cele mai viforoase din viaţa lumii şi îndeosebi, din viaţa
neamului nostru românesc.
Mormântul acesta, rânduit de însuşi gândul său cel dumnezeiesc
şi stabilit de sfinţitele sale mâini în acest loc, adună acum clerul şi
creştinii de acasă şi de peste hotare, să poposească o clipă aici, spre a
evoca chipul celui care a înfruntat multe vijelii îndreptate asupra fiilor
Bisericii Ortodoxe Române, iar aşezarea rămăşiţelor sale pământeşti aici
a asigurat dăinuirea acestui sf. lăcaş, ca noi să avem astăzi o catedrală
ca aceasta, biserica Mănăstirii Radu Vodă,, simbol de frumuseţe a arhi
tecturii bisericeşti din capitală şi din Ţară. Stăpânit de credinţa puter
nică în Dumnezeu, de acea forţă interioară, a sufletului său de slujitor
al Sf. Altar, patriarhul Justinian Marina s-a împotrivit unei dictaturi
necruţătoare şi a biruit piedici de tot felul pentru ca viaţa credincio
şilor, a tineretului, a mănăstirilor noastre ortodoxe să se desfăşoare cu
multă roadă duhovnicească, pe care noi o vom pomeni mereu, secol
după secol, ca pe o minune dumnezeiască. Cu astfel de gânduri come
morăm şi omagiem lucrarea şi vredniciile acestui mare părinte al
nostru, al tuturor fiilor neamului românesc.
Se împlinesc 50 de ani de când părintele Justinian Marina urca
treptele slujirii de arhipăstor al românilor de pretutindeni. Ca iubitori,
trăitori şi părtaşi ai celor sfinte nevoinţe, iniţiative şi înfăptuiri noi,
membri ai Sf. Sinod şi ucenici ai săi ne-am adunat cu prilejul acesta
să ne rugăm la mormântul său în ajun de Rusalii, Pogorârea Duhului
Sfânt, când moşii şi strămoşii din veci adormiţi, împreună cu cetele
sfinţilor, se bucură de lumina cea de dincolo de zare, de lumina cre
dinţei în Dumnezeu. în această lumină a trăit patriarhul Justinian
Marina ; această lumină a slujit-o cu preţul vieţii sale şi precum lumina
din mâinile noastre se consumă, dar nu se termină luminând, tot aşa
şi candela de la căpătâiul mormântului său continuă să lumineze şi să
străbată deceniile, chemând în actualitate numele şi opera sa, numele
Bisericii noastre Ortodoxe Române.
*
Cuvântare rostită de P.F.P.P. Teoctist, la slujba de pomenire a Patriarhului
Justinian Marina cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizarea Sa ca Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române — 6 iunie 1998.
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Cei 50 de ani, iată, ne adună la mormântul său, ca un paradox,
cum este, de altfel, întreaga viaţă omenească ; pe de o parte, pentru a
ne aminti cu evlavie de împlinirile arhipăstoririi sale, iar pe de altă
parte, pentru a vărsa o lacrimă în amintirea vredniciilor pline de stră
lucirea suferinţelor sufleteşti, îndurate de părintele Justinian Marina.
Multe am avut şi mai cu seamă avem de învăţat, iubiţii mei, din gândi
rea, din viaţa şi din slujirea sa, împodobite de-a lungul anilor, ca învă
ţător, preot, director de seminar, apoi episcop, mitropolit şi în cele din
urmă patriarh. A avut ca patriarh cea mai lungă păstorire din istoria
Bisericii noastre şi a lăsat străluciri de fapte, coloane de înfăptuiri în
toate domeniile vieţii bisericeşti. N-a scăpat din preocupările
sale
nimic din ceea ce el a apreciat că este frumos, bine, adevărat şi drept,
valori după care omenirea însetează şi va înseta în vecii vecilor. Şi
toate acestea în ciuda mu]tor şi feluritelor obstacole, lipsindu-1 deseori
de preţioşii săi colaboratori, arestaţi fără de veste.
Semnificaţiei comemorării de astăzi i se adaugă şi însemnătatea
locului acestuia, a mănăstirii cu rol deosebit în cultura noastră teologică. I se adaugă şi prezenţa noastră, dragi elevi ai Seminarului
Arhiepiscopiei Bucureştilor, ctitorit şi organizat aici de patriarhul Justi
nian, pe lângă multe alte înfăptuiri, folosind această biserică fru
moasă, adevărată catedrală a Capitalei noastre, împodobită cu pictură
proaspătă de părintele arhimandrit Sofian Boghiu, stareţul mănăstirii
Antim, talentat şi pasionat pictor bisericesc, mare artist al penelului,
din fragedă tinereţe, aflat alături de noi şi astăzi. Toate au fost rân
duite de Dumnezeu, pas cti pas, ceas cu ceas în viaţa şi lucrarea neobo
sitului patriarh Justinian.
Până ieri, am avut o sesiune a Sfântului 'Sinod, închinată omagierii
sale. în preocupările noastre de pe ordinea de zi, am reluat unele din
hotărâri pe care el însuşi le-a iniţiat şi s-a zbătut să le înfăptuiască. Ele
rămân o moştenire scumpă pentru noi, membrii Sfântului Sinod, şi
pentru voi dragi elevi seminarişti şi părinţi profesori. Păşiţi cu îndrăzrneală duhovnicească pe calea slujirii Bisericii, care va fi, după râvna
şi priceperea fiecăruia, urcuş spre viaţa cea veşnică, spre lim anul, cel
neînviforat, către care mereu a urcat, în cele trei decenii de păstorire
ca patriarh, părintele nostru Justinian Marina. Pentru aceasta, cu
multă evlavie, cu iubire şi smerenie în faţa mormântului şi chipului
său, a operei sale, ne-am adunat şi astăzi, ca să încheiem aici lucrările
Sfântului Sinod.
Să mulţumim lui Dumnezeu, că ne întâlnim aici si cu fraţii români'
din străinătate, cu ierarhii comunităţilor româneşti de peste hotare,
membri ai Sfântului Sinod, ale căror piefcre de temelie la rosturile în
slujirea românilor din Europa le-a pus, cu râvnă şi cu dragoste, de-a
lungul deceniilor cât a păstorit, tot patriarhul Justinian. Am săvârşit
astăzi împreună dumnezeiasca Liturghie, aducând cuvinte de mângâiere
Doamnei Silvia Stoian, fiica sa, crescută împreună cu fratele ei, Ovidiu,
de către tatăl lor ca mamă. în acelaşi timp, ne-a format şi pe mulţi
dintre noi, cei care purtăm acum toiagul păstoriei, tot ca pe nişte fii
ai săi, povăţuindu-ne şi călăuzindu-ne în toată vremea şi în tot locul,
'
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spre a sluji Biserica. L-am însoţit aici, venind la orele când nimeni nu
se aştepta, pentru a supraveghea şi îndruma restaurarea, consolidarea
şi pictura bisericii, asigurându-i dăinuirea, într-o vreme când alte
mănăstiri erau jertfite de dictatura ateistă.
Dând slavă Bunului Dumnezeu că ne-a adunat astăzi, în plenul
Sfântului Sinod, la mormântul său, învrednicindu-ne să-l pomenim cu
evlavie şi respect în rugăciunile noastre, să luăm putere şi îndemn din
râvna, dragostea şi devotamentul patriarhului Justinian dăruite Bise
ricii şi neamului românesc.
îngenunchind cu smerenie la mormântul său, să implorăm pe Dum
nezeu să-l păstreze în ceata drepţilor Săi şi să se roage pentru noi în
faţa Prea Sfintei Treimi.
«Veşnica lui pomenire !».
%

23. XI — 98

AMINTIRI DESPRE PATRIARHUL JUSTINIAN
t BARTOLOMEU AL CLUJULUI

Am fost rânduit să spun o seamă de cuvinte asupra Patriarhului
Justinian şi i-am rugat pe organizatori să-mi anunţe cuvântul drept
Amintiri despre Patriarhul Justinian pentru că nici pe departe nu
doresc să ţin o conferinţă, o. prelegere sau un discurs. Doresc ca vor
bele mele să se constituie şi în mărturie directă, iar pentru aceasta vă
cer iertare de pe acum dacă aceste cuvinte vor fi din când în când
înecate de emoţie. Există o vârstă a omului, când el este copleşit de
amintiri, iar acestea nu o dată se rostesc şi într-un strop de lacrimă.
Dacă ar fi în faţă un reporter, m-ar întreba : cum l-aţi cunoscut
pe Patriarhul Justinian ? Şi aş vrea să încep cu răspunsul la această
posibilă întrebare.
«

ÎNTÂLNIREA CU PATRIARHUL JUSTINIAN

/

în 1947 eram expulzat din Universitatea din Cluj în urma grevei
pe care o condusesem şi rătăceam fugar din loc în loc, urmărit de
poterele poliţiei politice. Căutam un sprijin ca să mă pot întoarce la
studii. Părintele Firmilian, viitorul Mitropolit al Olteniei, care-mi fusese
profesor şi director la Seminarul Central din Bucureşti, m-a sfătuit
să-l abordez pe Justinian Marina care era Mitropolit al Moldovei, se
afla în plină ascensiune şi se bucura de credit politic. Dar mi-a spus
un lucru pe care l-am reţinut : «E un om care spune verde dacă poate
sau nu poate ; nu face parte din categoria celor care promit şi nu se
ţin de cuvânt». L-am pândit pe Mitropolitul Justinian şi l-am găsit
pe unul din coridoarele Ministerului învăţământului, care pe atunci era
şi al Cultelor. N-am avut pe nimeni care să mă prezinte, să mă in
troducă. Am venit lângă el ca un necunoscut, în timp ce vorbea cu
altcineva, i-am spus repede păsul şi mi-am dat seama că Părintele
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Firmilian avusese dreptate. A ridicat puţin din umeri şi mi-a zis :
«Iartă-mă, am alte treburi, alte griji şi nu cred că sunt în situaţia de
a te ajuta». Şi am plecat, mi-am continuat rătăcirile, pentru ca, în 1948,
toamna, să mă aflu în mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, sub ocrotirea
mamei mele celei de a doua, care se numea Olga Gologan, stareţa şi
directoarea aşezămintelor din această mare mănăstire olteană. Aveam
o situaţie incertă ; nu aveam buletin de identitate, izbutisem să-mi
dau licenţa la Sibiu, şi mama Olga — aşa cum îi spuneam eu şi toţi
apropiaţii ei — mi-a propus să devin profesor de religie la una din
şcolile aşezămintelor din Bistriţa. Dar pentru că Bistriţa era mănăstire
stavropighială — ţinea direct de patriarh, care era acum chiar Justinian
Marina — , trebuia o aprobare din partea acestuia, iar pentru ca să
obţin aprobarea trebuia să-l convingă că o merit. In acest context, mă
găseam la Bistriţa, semiclandestin şi semiascuns, când în mănăstire,
nitam-nisam, a apărut maşina Patriarhului. Eram într-o cămăruţă din
dispensarul de lângă poarta mănăstirii şi faptele s-au întâmplat aşa :
Patriarhul mergea către Bucureşti, venind de undeva de la Herculane,
iar pe drum a simţit că o unghie care îi creşte în carne la un picior
îl supără din ce în ce mai mult Aducându-şi aminte că la Bistriţa
se găseşte o călugăriţă doctor în medicină, s-a abătut pentru ca să o
roage să-i opereze unghia nărăvaşă. Mergând la stăreţie, surorile
Gologan au profitat de ocazie pentru ca să îi spună că printre alte
trebuinţe o au şi pe aceea a unui profesor de religie la şcolile lor. Şi
i-au spus : «Iată, avem un călugăr tânăr, licenţiat» ; şi m-au lăudat
şi m-au poleit cum au ştiut mai bine, cum numai femeile, chiar dacă
sunt călugăriţe, sunt în stare să o facă. Patriarhul, în timp ce doctoriţa
îi opera unghia, asculta, pentru ca în cele din urmă să spună : «Dacă
este1aşa de bun, cum spuneţi voi, nu vi-1 las vouă ; îl iau la Bucureşti
pentru că sunt Patriarh tânăr şi am nevoie de colaboratori destoinici.
Prima calitate a unui conducător este aceea de a se înconjura de colabo
ratori buni. Unde este acum ?». Maicile au încercat să ocolească ade
vărul, dar doctoriţa, neprevenită, m-a dat de gol spunând că sunt în
dispensar. El a dat ordin să fiu adus acolo, şi mama Olga în anti
cameră, frângându-şi mâinile, mi-a spus întâmplarea.
La vremea aceea, opinia generală despre Patriarh nu era deloc
favorabilă. Nu comunist, dar colaborator al partidului comunist, în
cepuse deja să fie poreclit «patriarhul roşu», iar eu mă număram prin
tre cei ce credeau aceste lucruri. Datorită faptului că eram mai mult
fugar, toată viaţa politică se desfăşura în afara mea, eu fiind mai mult
în munţi. Şi despre alegerile din noiembrie 1946, cele uriaş falsificate
de comunişti, am aflat cu 2— 3 luni mai târziu, atunci când coboram
la poala muntelui şi reluam contactul cu lumea. Aşa încât şi despre
el credeam ceea ce auzeam de la alţii, şi când am auzit că vrea să mă
cheme colaborator la Bucureşti, m-am scuturat ca de un vis rău. Şi
am avut atunci o discuţie dramatică cu mama Olga, spunându-i că nu
mă duc : «Oare nu mă cunoaşte cine sunt şi ce sunt, cum aş putea
să mă duc lângă un asemenea om ?». Mama Olga îşi frângea mâinile,
pentru că Patriarhul era alături şi aştepta. Şi mi-a spus o vorbă :

112

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

«Poate o fi de la Dumnezeu ; noi îl ştim pe Părintele Marina din
tinereţe, pentru că a fost o vreme învăţător ca şi noi, şi nu-1 ştim nici
de comunist,- nici de om rău, ci de om cumsecade, nu credem noi să
se fi transformat chiar aşa de repede ; du-te, că poate e de la Dum
nezeu, pentru Biserică». Şi atunci am spus aşa : «Bine, mamă Olga,
am să mă duc şi am să-l cercetez, am să-l spionez, şi dacă mă voi
convinge că este omul Bisericii şi al neamului, am să rămân lângă el,
iar dacă nu voi constata acest lucru, mă voi întoarce la mănăstire,
pentru că eu sunt călugăr şi nu am nimic de pierdut». «Bine, mamă»,
a zis mama Olga, uşurată, «aşa să faci». A deschis uşa şi m-a introdus
la Patriarh, care între timp se încălţase şi se îmbrăca. Audienţa aceasta
la el a durat numai câteva minute. Mi-a spus : «Iată, maicile te-au
lăudat : te iau la mine, la Bucureşti. Nu ştiu în ce slujbă am să te pun,
dar am nevoie de călugări destoinici». La care eu m-am simţit obligat
să-i spun : «Aş vrea să aflaţi totuşi pe cine chemaţi lângă Înalt Prea §
Sfinţia Voastră, ca să nu auziţi din gura altora. Eu, printe altele,
sunt şi călugărul care a condus greva Universităţii din Cluj, în
iunie ’946, în urma căreia am fost exmatriculat şi apoi hăituit de
poliţia secretă». Atunci mi-a pus două întrebări scurte şi, după răs
punsurile mele tot atât de scurte, mi-a spus : «Vii la mine, sunt singur
în maşină ; ia-ţi rasa şi vino la Bucureşti». I-am cerut îngăduinţa să
mă prezint peste două zile.
M-am prezentat şi m-a numit intendent al palatului patriarhal. în
această calitate, am avut prilejul de a avea toate cheile asupra mea
şi de a-1 spiona ; l-am spionat seara, pe gaura cheii, ca să văd dacă
îşi face rugăciunile înainte de a se culca. Şi nu mi-a trebuit decât
câteva săptămâni pentru ca să mă conving că voi rămâne lângă el atât
cât va îngădui Dumnezeu. Şi am rămas peste un sfert de secol —1 in
clud în aceştia şi anii de puşcărie — , pentru că sufleteşte nu m-am
despărţit de el convins că, slujindu-1 pe el, slujesc Biserica. Şi nu m-am
înşelat. De aceea mărturia mea se vrea răspicată, adevărată şi din
inimă curată.
CAUZA ASCENDENŢEI MORALE
ASUPRA LUI GHEORGHIU DEJ
Şi acum mă voi întoarce cu patru ani înainte, asupra unor eve
nimente pe care le-am auzit mai târziu, atât din gura lui, cât şi din
gura altor martori. Se ştie acum, de către cei mai mulţi oameni de
bună-credinţă, că Justinian a fost un mare patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, prin care Biserica aceasta a străbătut cea mai grea perioadă
comunistă, aceea a lui Stalin şi Gheorghiu Dej. Şi oameni ca el se
nasc o dată la un secol, la două sau la trei ; pare un fel de miracol
de neexplicat de ce, totuşi, într-o perioadă atât de grea, el a izbutit
nu numai să facă Biserica să supravieţuiască, ci dimpotrivă, să o con
solideze.
Am să depun o mărturie — nu e pentru prima dată — , pentru ca
să vedeţi că totuşi Dumnezeu lucrează în istorie. Amintiţi-vă de Apos-
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tolii Mântuitorului Hristos, care nu pricepeau multe din cele spuse de
învăţătorul lor sau din cele întâmplate cu ei, iar Evanghelistul notează :
«iar pe acestea aveau să le priceapă după înviere». Cu alte cuvinte,
avem nevoie pe de o parte de perspectiva istorică, pentru ca să înţe
legem lucrurile pe dinlăuntrul lor, iar pe de altă parte avem -nevoie
si, de iluminarea Duhului Sfânt.
Vara anului 1944 : toate forţele din România puneau la cale mo
mentul «23 august», pentru încetarea războiului, pentru ieşirea României'
din război, pentru întoarcerea armelor şi deci pentru înlăturarea dic
taturii lui Ion Antonescu. Repet : toate forţele politice cunoscute atunci.
Nu este căderea mea — şi sunt aici specialişti în acest domeniu —
să analizeze : eu rostesc doar, complex, ansamblul evenimentelor. Lâ
acest eveniment de la 23 august trebuia să participe şi Gheorghe Gheorghiu Dej, care se afla în lagărul din Târgu Jiu. S-a pus la cale eva
darea acestuia şi transportarea lui, în clandestinitate, până la Bucureşti,
unde să facă joncţiunea cu ceilalţi lideri politici. Evadarea a fost pusă
la cale de ţărănişti. în Râmnicu Vâlcea locuia pe atunci şi preotul Ioan
Marina, născut în 1901 în Sueştii Cernei din judeţul Vâlcea, fost preot
de ţară, fost învăţător, fost preot de oraş, fost director al Seminarului
teologic din Râmnicu Vâlcea, un om practic, întreprinzător, specialist
în cooperaţie şi militant politic în Partidul Naţional Ţărănesc al lui
Maniu şi Mihalache. Repet : militant, cel care participa la campaniile
electorale. Evadarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost .pusă la cale
de un grup de ţărănişti, fără participarea preotului Marina. Gheorghiu
Dej, o dată evadat, trebuia să aibă câteva puncte de adăpost şi acestea
au fost trei : Târgu Jiu prin învăţătorul Ion Modoran ; Racoviţa prin
Ioniţă Bărbulescu şi Bărbăteşti prin Petrişor Iliescu. Aceste lucruri le
deţin nu numai din gura Patriarhului, ci şi din gura acestor trei oa
meni pe care i-am cunoscut, toţi ţărănişti. Ultima etapă ă fost în Băr
băteşti, de unde trebuia să fie transportat de către Petrişor Iliescu la
volan, într-o maşină — a lui personală, destul de veche, de abia scăpată
de la rechiziţiile armatei, şi de acolo trebuia să meargă non stop până
la Bucureşti, bineînţeles cu legitimaţii false şi cu tot ceea ce presupune
o conspirativitate. Planul era să nu treacă prin Râmnicu Vâlcea, pentru
ca să ocolească, bineînţeles, ariile aglomerate, ci pe lângă’ Govora şi
de acolo către Slatina, Piteşti, Bucureşti. în apropiere de Govora s-a
întâmplat o pană de cauciuc : acesta trebuia neapărat vulcanizat, vul
canizarea nu se putea face decât în Râmnic, în oraş, şi s-au sfătuit :
«Ce ne facem noi ? Unde îl punem pe fugar timp de două, trei ore
cât durează reparaţia cauciucului ? Unde ? La prietenul şi colegul nos
tru, popa Marina, pentru că el nu ne toarnă, asta e sigur». Şi aşa se
face că preotul Ioan Marina s-a pomenit la uşă cu prietenii săi şi cu
fugarul, cu evadatul. L-a primit, l-a ospătat, aceia au reparat cauciucul
şi au continuat drumul la Bucureşti.
e
Am citit în ziar despre o presupusă fantezistă prietenie conspirativă
dintre preotul Ioan Marina şi Gheorghiu Dej. Adevărul istoric acesta
este : l-a primit, pentru nu ştiu cât — o oră, o oră şi jumătate, două,
*
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nu 1-â denunţat şi şi-a propus să exploateze la sânge această ascendenţă
morală. Şi a exploatat-o.
Iubiţii mei, aceasta este cheia, dar o cheie pe care Dumnezeu a
aruncat-o din cer, pentru că în convingerea mea intimă, în faţa lui
Dumnezeu, sunt convins că nu întâmplător s-a stricat acel cauciuc de
automobil în apropiere de oraşul Râmnicu Vâlcea unde se găsea preotul
văduv prin deces Ioan Marina. Sunt absolut convins, în ceea ce mă
priveşte, păstrând proporţiile, distanţele, că nu întâmplător o unghie
de la picior l-a supărat pe Patriarh în maşină în timp ce trecea pe
lângă mănăstirea Bistriţa, unde mă aflam eu, fugarul şi neisprăvitul.
La vârsta mea pot depune aceste mărturii şi îmi pot mărturisi această
credinţă care este, puternică, de nezdruncinat. Aşadar, toată păstoria
de aproape 30 de ani a Patriarhului Justinian Marina stă sub semnul
Providenţei dumnezeieşti. De aceasta vă rog să nu vă îndoiţi : este un
adevăr în faţa căruia vor trebui să tacă toate gurile potrivnice.
Mai adaug un lucru : Patriarhul Justinian a avut un sprijin nu
atât în Gheorghiu Dej, care, repet, nu şi-a permis cel puţin să-l atingă,
cât în Petru Groza, care riu era membru al Partidului Comunist, care
era ceea ce numeau ei «un tovarăş de drum», «un intelectual» cu o
anumită priză politică, dar care era fiu de preot, toată viaţa a fost
membru în corporaţiile bisericeşti din Ardeal şi apoi membru în Adu
narea Bisericească Naţională din Bucureşti. A fost credincios : a lăsat
cu limbă de moarte să fie înmormântat cu preot, a fost înmormântat
chiar de Patriarhul Justinian cu sobor de preoţi, cu toată cinstirea, şi
atunci Patriarhul s-a întors acasă trist, abătut, şi a spus : «Am pierdut
un mare sprijin».
O STRATEGIE PE TERMEN LUNG
*

Este momentul să vă spun că m-am numărat printre foarte puţinii
faţă de care Patriarhul Justinian şi-a deschis gândurile cele mai intime,
cele mai ascunse. Vă rog să mă credeţi : 90 % din populaţia ţării nutrea
credinţa că vin americanii şi ne salvează, era problemă de o lună, de
două, de trei, maximum un an, se făceau calcule politice, erau oameni
care se autodenunţau la securitate pentru ca să fie închişi şi, atunci
când vin americanii, să-i găsească eroi ; se formau guverne în clan
destinitate care se autodenunţau. Am stat eu în închisoare cu foşti mi
niştri fictivi, fantomatici, din vremurile acelea. Nu zic că era o nebunie,
dar era aproape o psihoză, şi aceasta întreţinută, fireşte, de politica
atnericană şi de unele posturi de radio occidentale. Dar Patriarhul ne
spunea : «Voi sunteţi tineri, credeţi că vin americanii. Eu nu voi în
cerca să vă stingheresc credinţa voastră, credeţi. ce vreţi. Dar politica
Bisericii o fac eu, iar eu sunt convins că americanii nu vin, sau cel
puţin nu vin curând, că această stăpânire comunistă este de durată,
iar strategia Bisericii trebuie să fie o strategie pe termen lung. Stra
tegia pe termen scurt presupune confruntare, un duşman inegal "şi,
eventual, martiri. E posibil acest lucru. Sunt câteva exemple în Bulgaria
şi alte exemple în Rusia, dar eu ,vreau ca pe durata acestei stăpâniri •
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preoţii mei să nu fie în puşcărie, ci în bisericile lor, să facă Liturghie,
pe cât este posibil».
O strategie pe termen lung presupune găsirea unui inodus viven d i:
un dialog cu noua putere şi realizarea a ceea ce se numeşte un com
promis în orice politică şi în orice diplomaţie — dai şi primeşti. Şi
Patriarhul a propus şi a realizat acest compromis, acest modus vivendi.
Pe de o poarte a pretins libertatea Bisericii, libertatea de a se organiza
şi, mai cu seamă, libertatea credinciosului de a crede şi de a-şi ma
nifesta credinţa, iar pe de altă parte a oferit tot ceea ce se putea oferi,
până când dogma putea fi atinsă. Lupta pentru pace, lupta pentru însămânţări, lupta pentru recolte îmbelşugate, lupta pentru o viaţă mai
bună, laude la revistă : «Le place foarte mult să-i lăudăm, o să-i lău
dăm, nu asta este problema». Dar cei care sunteţi mai în vârstă ştiţi
că cea fnai crâncenă bătălie pe care au dus-o comuniştii, vreme de
două decenii, a fost ceea ce s-a numit «lupta de clasă», în care practic
a fost distrusă aristocraţia şi burghezia, ca şi mica burghezie. Pa
triarhul Justinian nu a angajat Biserica sub nici o formă în lupta de
clasă. Spunea că «aceasta contravine principiului iubirii creştine, Bi
serica este deschisă şi bogatului şi săracului şi fostului bogat şi fostului
sărac ; nu face discriminări» ; de aceea, cei care veţi răsfoi presa biseri
cească a vremii veţi găsi destule cursuri pe care să le imputaţi Bisericii.
Dar nu veţi găsi nici măcar un rând în sprijinul criminalei lupte de
clasă, care a fost o imensă crimă a partidului comunist. Ne gândim
doar la canalul Dunăre— Marea Neagră, în care practic a fost distrusă
toată clasa burgheză românească. Pentru aceasta, Patriarhul spunea :
«Statul trebuie să fie conştient că se găseşte în faţa unei Biserici nu
meroase, aşa cum am moştenit-o eu ; nu este simplu ca într-o ţara
de mărimea României să ai 9 000— 10 000 de biserici, peste 11 000 de
preoţi, foarte multe mănăstiri, cu foarte mulţi călugări şi călugăriţe».
Şi toată politica lui a fost de a-i convinge pe liderii comunişti să-şi
dea seama că Biserica, prin simpla ei existenţă, reprezintă o forţă şi,
în primul rând, o forţă morală. Şi nu ezita să le spună comuniştilor,
uneori : «Voi, pentru ca să vă ţineţi un miting, recurgeţi la mijloace
coercitive, îi ameninţaţi pe proprii voştri membri de partid, pentru ca
să-şi lase lucrul sau casa şi să vină la miting. Pe câtă vreme popa de
la biserică trage de o funie şi adună 2— 3 mii de oameni, atât îi trebuie.
Nu depune nici un efort, în afară de a trage clopotul. Iar voi, care
pretindeţi că sunteţi realişti, trebuie să vă daţi seama de această
realitate».
UNITATEA SINODULUI SI ECUMENISMUL INTERN
I

»

Pentru aceasta, Patriarhul şi-a dat seama că, în primul rând, nu
trebuie să fie singur : avea Sinodul şi s-a luptat ca nimeni altul să
asigure coeziunea Sinodului, să nu aibă fisuri în Sinod, şi a asigurat-o
pe multă vreme. Să vă daţi seama că pe vremea aceea erau marile
personalităţi : Nicolae Bălan la Sibiu, Nicolae Colan la Cluj, Nicolae
Popovici la Oradea, Vasile Lăzărescu la Timişoara, mai 'târziu a venit
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Firmilian Marin la Craiova şi cred că nu îmi vin în minte toţi. marii
ierarhi care făceau front comun cu Patriarhul Justinian.
O menţiune specială pentru Nicolae Bălan : după decesul Patriar
hului Nicodim şi vacantarea scaunului patriarhal, cel mai îndreptăţit
să-l ocupe era socotit marele Nicolae Bălan. Deţin din mărturii directe :
Nicolae Bălan a avut o , întrevedere cu tânărul Mitropolit al Moldovei,
Justinian Marina, şi i-a spus : «îţi împărtăşesc gândul că puterea co
munistă s-a înstăpânit pe termen lung. Pentru aceasta, Biserica trebuie
să aibă în fruntea ei un om care să comunice cu comuniştii, să aibă
un limbaj comun cu ei. Eu aparţin generaţiei vechi, a aşa-zişilor «reac
ţionari» şi nu pot dialoga cu aceşti oameni. Nu că nu vreau, nu pot :
sunt din altă generaţie. Pe câtă vreme d-ta eşti tânăr» — să nu uităm
că Justinian, Patriarh în devenire, avea numai 47 de ani — «eşti omul
vrednic şi mata trebuie să fii în fruntea Bisericii». Patriarhul Justinian,
şi pentru acest gest, i-a purtat Mitropolitului Nicolae Bălan o perma
nentă recunoştinţă. E de ajuns să vă spun amănuntul că atunci când
se merge în procesiune arhierească la Catedrală, arhiereii merg înainte
doi câte doi, iar Patriarhul, la doi paşi înapoi, singur, pe centru. Pa
triarhul Justinian nu-1 lăsa pe Bălan să meargă pereche şi-l poftea la
el, de-a dreapta, şi mergeau împreună, umăr lângă umăr. A întemeiat
căminul* arhieresc în Palatul Patriarhal. Regula era ca fiecare arhiereu,
când vine, după un sfert de oră, să-i facă Patriarhului o vizită de
«Bună ziua». Justinian era informat că a venit Bălan şi, după 10 mi
nute, mergea el şi îi bătea la uşă în camera acestuia, pentru ca să-i
spună «Bine aţi venit». Iar Bălan a fost sensibil şi a ţinut minte toate
acestea.
Aşadar, pe de o parte, nevoia de a nu li singur şi de a fi îm
preună cu Sinodul, şi ar trebui să ne amintim, Prea Fericite Părinte
Patriarh Teoctist, de momentul în care Nicolae Popovici s-a hotărât
să părăsească Sinodul : imensele eforturi făcute de Patriarhul Justinian,
unele chiar în faţa mea, de a-1 convinge totuşi să rămână în Sinod,
ca să nu se facă prima spărtură semnificativă. Nu l-a convins. Dar peste
câţiva ani, Nicolae Popovici, la mănăstirea Cheia, avea să mărturisească
acest gând : îi părea rău de ceea ce făcuse.
Pe de altă parte, a iniţiat ceea ce s-a numit «ecumenismul intern».
Tocmai pentru ca să nu aibă comuniştii impresia, la vremuri de nevoie,
că Patriarhul este singur. I-a convocat pe toţi şefii de culte sub semnul
luptei pentru pace, care era la foarte mare modă în vremea aceea. A
realizat acest consiliu al tuturor şefilor de culte, inclusiv cel mozaic
şi musulman, realizându-se ceea ce s-a numit, repet, «ecumenismul
intern». Acestea două : Sinodul şi şefii cultelor au fost stâlpii pe care
Patriarhul s-a rezemat în toate confruntările lui, pentru că nu au lipsit
confruntările cu sistemul comunist.
BAZA MATERIALĂ A BISERICII
%

Pentru aceasta însă, el fiind un om practic, şi-a dat seama că
Biserica avea nevoie de eeea ce se numea bază materială. A găsit o
Biserică foarte săracă, devastată de război — ca şi ţara, de altfel. Prima
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sa grijă a fost să reorganizeze fabrica de lumânări şi să-i determine
pe preoţi să cumpere lumânări produse de Biserică. De asemenea, a
smuls o aprobare de la stăpânire : Biserica să-şi creeze ceea ce s-a
numit «fonduri proprii», anume ca pe lângă puţinul pe care-1 plătea
Statul, Biserica să-şi poată realiza venituri prin mijloace proprii şi să
le administreze propriu. Aceste fonduri proprii se păstrează până astăzi
si sunt ctitoria Patriarhului Justinian. A dus o luptă şi /a folosit ereditul politic de care v-am vorbit pentru salarizarea preoţilor şi ne spu
nea : «nu banii mă interesează, pentru că aceştia vor fi foarte puţini :
50 de lei ; mă interesează statutul social al preotului şi securitatea lui
în societate». Pe vremea aceea, comuniştii împărţeau societatea în două
categorii de oameni : cei din câmpul muncii şi cei care nu lucrau nimic
şi care erau socotiţi paraziţi, catalogaţi ca paraziţi şi trimişi în lagăre
de muncă. Patriarhul, vrând ca preoţii săi să nu intre în categoria pa
raziţilor şi să fie oricând la cheremul autorităţilor, spunea : «Nu mă
interesează cât dă, foarte puţin — şi 20 de lei — , mă interesează ca
preotul să fie pe un «stat de plată» pentru ca şi şeful organizaţiei de
bază, primarul, şi preşedintele Sfatului popular să nu cuteze să se
atingă de el ca de un ins nefolositor societăţii».
t
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STATUTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL B.O.R.
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în 1948, toate cultele au fost invitate să-şi depună, pentru a fi
recunoscute legal, Statutul şi Mărturisirea de credinţă. Patriarhul —
care folosea orice prilej în sprijinul Bisericii şi se definea prin geniul
de a folosi momentul pe care i-1 oferea şansa, istoria : istoria pe care
nu el o făcea, dar la care participa — , de îndată ce s-a găsit o ase
menea invitaţie, a creat Statutul de Organizare şi Funcţionare, a Bi
sericii Ortodoxe Române, fireşte, ajutat de câţiva specialişti, printre care
şi profesorul Liviu Stan şi profesorul Iorgu Ivan, fiind el însuşi un
legiuitor de mare marcă. Este un Statut care stă în picioare până astăzi
şi, ca orice statut, după 50 de ani trebuie să fie îmbunătăţit, adus la zi,
dar a asigurat structurile de bază ale Bisericii Ortodoxe Române şi
aceasta, prin el, a fost în stare să străbată toată perioada comunistă.
In ceea ce priveşte Mărturisirea de credinţă, ar fi fost suficient să pre
zinte Crezul. Nu : i-a adunat pe toţi marii profesori de teologie din
vremea aceea — era generaţia de aur — şi i-a îndemnat să alcătuiască
o carte cât mai documentată şi cât mai dezvoltată. Aşa s-a născut Măr
turisirea de credinţă care stă în picioare şi astăzi, care este •reeditată
şi astăzi, încă nu avem bani suficienţi ca să o reedităm atât cât tre
buie, şi care de asemenea este opera Patriarhului Justinian.
ŞCOLILE TEOLOGICE. BIBLIA SI CAZANIA
>

i

Era conştient că trebuie să aibă un cler cât mai cultivat şi mai
luminat. în condiţiile de atunci, a izbutit să înfiinţeze şapte Seminarii
Teologice, şi să menţină două Institute Teologice, cel de la Bucureşti şi
cel de la Sibiu, cu un efectiv de 600 de studenţi în fiecare an. Pentru
aceasta, e momentul să vă spun că sunt în posesia unei fotocopii după
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testamentul Patriarhului Justinian, pe care l-a alcătuit cam pe perioada
unui an, pe care nu a apucat să-l bată la maşină : este manuscrisul
olograf, cu 20 de pagini scrise de mâna lui, care începuse să tremure,
*dar a cărui ultimă dată este 1976, cu un an înainte de a muri, în
martie. Şi am să citesc doar o frază : «Am iubit ştiinţa şi pe oamenii
devotaţi ei şi am luptat împotriva ignoranţei şi a apărătorilor ei,* am
crezut că numai ştiinta unită cu adevăratul sentiment religios va ridica
clerul şi Biserica noastră la înălţimea cuvenită si la constiinta datoriei,
am socotit că fără cultură clerul va continua să rămână stăpânit de
prejudecăţi, de vicii şi numai cu preocupări rituale». întemeierea
acestor seminarii şi facultăţi avea la bază o concepţie pe care am citat-o
din pagina 8 a testamentului său. A cultivat profesorii de teolgie, care,
4repet, erau cei mari, i-a încurajat, i-a sprijinit.
Tot pe linia reorganizării misionare şi materiale, a reorganizat
Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române. Tipografia şi-a mărit capacitatea şi a început tipărirea cărţilor
de cult, de ritual, dar şi a manualelor pentru seminariile şi institutele
teologice. A simţit Patriarhul nevoia diortosirii limbii, a îndreptării
limbii, a aducerii ei 'la zi, şi pentru aceasta a apelat la cei mai buni
cunoscători ai limbii române, ca si ai teologiei, clerici şi mireni, şi l-aş
cita pe Mitropolitul — pe atunci pensionar — Tit Simedrea, l-aş cita
pe profesorul Iustin Moisescu, l-aş cita pe Gheorghe Moisescu — pro
fesor şi elevul lui Popa Nae, pe Popa Nae însuşi, şi trebuie să mă
enumăr şi eu — eram foarte tânăr — , dar se socotea că mă pricep
puţin la limba română şi am făcut parte, prin urmare, din echipele care
diortoseau cărţile de cult : cât s-a putut pe vremea aceea şi cât am
putut cuprinde noi, o mână de oameni.
Patriarhul a făcut o vizită în Anglia, l-a primit regina Angliei, şi
cum se obişnuieşte la un asemenea nivel, a dorit să-i facă un cadou,
un cadou regesc, fireşte : un automobil Rols Royce. La care Patriarhul
i-a răspuns : «Majestate, vă mulţumesc, sunteţi foarte generoasă, dar
sunt informat că sunteţi Preşedinta Societăţii Biblice Britanice. Patriar
hii români de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie care le
poartă numele ; eu am mai mult de 10 ani şi nu am izbutit să am o
Biblie. Vă rog, în locul maşinii, daţi-mi hârtie şi materiale de legătorie ca să pot tipări şi eu Biblia». Şi regina i-a dăruit hârtie şi a apărut
Biblia din 1968, în 200.000 exemplare, ceea ce pe vremea aceea era
uriaş. Şi acesta a fost începutul colaborării dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Societăţile Biblice 'Unite, pentru că Societatea Britanică
s-a unit apoi cu celelalte, din Europa şi din lume. Noul Testament a
apărut în mai multe ediţii.
Şi, dacă am vorbit de diortosire, trebuie să vă spun că Patriarhul
Justinian, cu mâna lui, a diortosit Cazania, vechea Cazanie. De ce ?
Pentru că Securitatea era din ce în ce mai atentă la ceea ce vorbesc,
la ceea ce spun preoţii, căuta să intimideze, şi atunci preoţii uneori se
descurajau, se înfricoşau şi nu mai predicau. Vă spun din experienţă
personală : ieşeai la predică, nu te oprea nimeni, era liberă slujba,
predicai, însă vedeai că în biserică se aşază un ins în civil, scoate un
*
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carneţel şi un creion şi începe să însemneze ; chipurile, vrea să plece
acasă cu învăţătură ; omul îşi ia note. Dar o făcea pentru ca tu să-l
vezi şi să te inhibi şi să te fâstâceşti, să nu spui ce trebuie sau să spui
ce nu trebuie. Şi Patriarhul Justinian a diortosit Cazania, a tipărit-o
şi a pus-o în mâna preoţilor pentru ca ei, aceia care nu au curaj sufi
cient să predice, să poată citi fără nici un fel de teamă această Caza
nie, care era litera tipărită şi deci aprobată.
, Am fost martor la nenumărate ceasuri, dimineţi în care el venea
la birou cu încă o seamă de pagini pe care i le dădea să le bată la
maşină d-rei Eugenia Rădulescu, neobosita dactilografă de la Cabinetul
Patriarhal.
T
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REORGANIZAREA ATELIERELOR.
LUPTA PENTRU PĂSTRAREA
LOCAŞURILOR DE CULT
t
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De asemenea, a reorganizat atelierele Institutului Biblic care
produceau odăjdii la mănăstirea Ţigăneşti, cruciuliţe, iconiţe. Erau în
subsolul de la mănăstirea Antim, unde se găseşte astăzi Arhiva. La un
moment dat a socotit că spaţiul este insuficient şi insalubru şi a reor
ganizat, a reclădit Schitul Maicilor din apropiere, fost metoc al
mănăstirii Ţigăneşti, pe banii Patriarhiei, în stil brâncovenesc, cetate
splendidă, a restaurat biserica şi a hotărât ca atelierele să fie mutate
acolo. Ei bine, în preajma mutării a avut informaţia că Statul, în speţă
Securitatea, vrea să pună mâna pe clădire ; şi, o dată ocupată, să nu
o mai dea înapoi. Părintele Grigore Băbuş este aici şi, la fel, Părintele
Sofian : era mănăstirea Antim şi ei pot sp’ me acest adevăr. Patriarhul
a dat ordin ca, într-o singură noapte, toate atelierele, cu toate maşinile
şi utilajele, să fie mutate din subsolurile mănăstirii Antim în noile
clădiri la Schitul Maicilor.
A înfiinţat -apoi ateliere şi la mănăstirea Plumbuita şi pe strada
«Vânători», pentru icoane şi iconiţe. Pierduse Curtea de Argeş — luată
de către puterea. comunistă, moaştele Cuvioasei Filoteia — strămutate
la Râmnicu Vâlcea, fostul Palat Regal — încuiat, iar f6sta , clădire a
Episcopiei — transformată în cămin pentru muncitorii de la sindicate.
L-au durut foarte mult aceste pierderi. Intre timp : presiuni pentru
Radu Vodă, unde partidul voia să-şi facă . o şcoală. începuseră deja
confruntările, presiunile, creditul începea uşor-uşor să se subţieze, mi
se pare la acea dată Groza murise — nu mai ţin minte datele — , iar
Patriarhul se simţea mai neajutorat. A rezistat cât a putut să nu piardă
Radu Vodă şi, când a văzut că nu se .mai poate, le-a spus aşa : «Iată,
voi mi-aţi luat Curtea de Argeş ; daţi-mi-o înpaoi, că-i tot a mea. Vă
dau Radu Vodă, trebuie să vi-1 dau, dar nu degeaba : claţi-mi din ceea
ce este al meu». Şi aşa s-a ajuns la această înţelegere : puterea a
ocupat Radu Vodă, dar a eliberat Curtea de Argeş. Eram pe vremea
aceea asistent la Facultatea de Teologie. Patriarhul m-a chemat şi mi-a
spus : «Legea este ca imediat ce am o clădire — să o ocup, fiindcă dacă
a doua zi nu este ocupată, iar mi-o iau. Am hotărât ca acolo să fac a
doua secţie pentru cursurile preoţeşti de îndrumare misionară. Te rog
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să mergi decan, pentru că eşti singurul călugăr din corpul profesoral
şi am nevoie de tine». Şi am făcut ascultare şi m-am dus. Şi am ocupat
în numele Bisericii Curtea* de Argeş, iar moaştele Cuvioasei Filoteia au
fost readuse la Paraclisul de la Curtea de Argeş. Am redeschis biserica
unde se găseau mormintele regilor, unde la început se considera că
trebuie să aşternem nişte pânză de catifea deasupra, ca să nu se vadă
numele. N-a mai fost nevoie să aşternem aceste pânze. Am condus
cursurile două serii, atâta cât m-a suportat stăpânirea — pentru că
după două serii am fost practic destituit, mai precis Patriarhul a fost
presat să mă cheme la Bucureşti. Mai târziu a recucerit Radu Vodă.
MORMÂNTUL DE LA RADU VODA
r

Mai târziu a recucerit biserica Radu Vodă. Şi vă rog să mă credeţi
că întotdeauna când am mers la mănăstirea Putna am socotit că a fost
voia lui Dumnezeu, dar şi a marelui voievod să se îngroape acolo, nu
la Suceava sau în altă parte. Pentru că la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial, când ruşii sovietici au ocupat pământul ţării noastre,
au fost obligaţi să se oprească la 1 km de mormântul lui Ştefan cel
Mare : n-au cutezat să treacă peste el. Şi că Ştefan cel Mare şi-a apă
rat ţara chiar neviu, dar mai viu decât toţi vii, acolo, la hotar. L-am în
trebat mai târziu pe Patriarhul Justinian de ce şi-a pregătit mormântul
la Radu Vodă! Mi-a dat o explicaţie care m-a emoţionat : «în Catedrala
Patriarhiei sunt deja doi pattriarhi şi, dacă mai intră şi al treilea, nu
mai este loc pentru cei vii ca să intre să se închine. Şi am găsit o
firidă liberă în biserica de la Radu Vodă şi acolo am hotărât să îmi fac
mormântul» — era într-o conversaţie pe care am avut-o cu el la Dragoslavele, reşedinţa sa de vară. Dar simţeam că nu-mi spune tot. în
gândul său mai era ceva : prezenţa mormântului său acolo să nu mai
facă posibilă niciodată înstrăinarea mănăstirii Radu Vodă, înstrăinare
care pe el îl duruse atât de mult.
ÎN APĂRAREA -TRADIŢIEI ROMÂNEŞTI
;

Vreau să depun mărturie că Patriarhul Justinian în epoca co
munistă — care venea cu formula nouă şi care, practic, tăgăduia tradi
ţia —■ a fost un mare apărător al tradiţiei româneşti. Era omul de la
ţară, preotul de la ţară, învăţătorul de la ţară care purta în sângele lui
această tradiţie. Colindele au fost alungate de pe străzi şi de pe uliţe
şi s-au refugiat în Biserică ; el a spus : «Aici este spaţiul meu, al Bise
ricii : să se cânte colindele în biserici». Si cei mai vârstnici dintre noi
ne aducem aminte de concertele de colinde care se cântau — totuşi, în
plin regim comunist — la Patriarhie, la Sfântul Spiridon, la Domniţa
Bălaşa şi aproape în toate bisericile din ţară. în mediul bisericesc, Moş
Crăciun nu a devenit Mos Gerilă. La vremea când eram asistent
la
Teologie, împreună cu studenţii mei dădeam în fiecare an serbare de
Crăciun cu Irozii sau Vicleimul lui Victor Ioan Popa, autor interzis pe
vremea aceea, aflat
în catalogulindexului Partidului Comunist
şi,
totuşi, noi îl jucam la Institutul Teologic, precum şi colinzile pe un
1
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scenariu făcut de mine. Şi după ce am pregătit totul cu studenţii, m-am
dus la Patriarh să-i spun că am bătut la toate uşile să obţin aprobare
şi că toţi ne refuză : Cultele ne trimiteau la Cultură, Cultura la Culte ;
atunci Patriarhul spune : «O daţi pe barba mea !» ; şi pe barba lui am
făcut serbările de Crăciun, ani de zile, până în 1958, când eu am fost
arestat.
în cartea mea de amintiri literare Rotonda plopilor aprinşi am
două-trei pagini în care am evocat participarea Patriarhului la tradiţia
împărţirii cireşelor în ulcică nouă, în Sâmbăta Moşilor. Emoţia mea
este cu atât mai mare, cu cât mâine este Sâmbăta Moşilor, zi în care
el, an de an, nesilit, poruncea să se pregătească cireşe în ulcele, îşi
chema colaboratorii, şoferii, personalul de serviciu, pleca de la birou
şi cu mâna lui împărţea cireşe, pomenindu-şi morţii pe care îi avea în
familie. La unul din aceste momente a participat şi Tudor Arghezi, care
se găsea în biroul meu de bibliotecar ; Justinian, care avea intuiţii
extraordinare, când i-a pus în mână ulcica cu cireşe i-a spus : «Pentru
robul lui Dumnezeu Iosif Mitropolitul» şi pe Arghezi l-au podidit lacri
mile ; era vorba de Iosif Gheorghian — Părintele sufletesc al lui
Arghezi, căruia acesta i-a purtat o amintire scumpă. Ar fi foarte multe
de spus despre acest aprig apărător al tradiţei româneşti în toate ramu
rile ei : în cântec, în port, în limbă...
%

ORGANIZAREA VIEŢII MONAHALE
De mare mirare este aplecarea unui preot de mir pentru viaţa
monahală ; a iubit foarte mult mănăstirile. Noi, călugării, nu ne-am
explicat niciodată îndeajuns ace&stă aplecare. Nu vă imaginaţi cât a
iubit mănăstirile ! Le-a reorganizat, şi dacă prima mea ascultare după
cea de intendent a‘ fost aceea de inspector patriarhal pentru învăţământ
şi mănăstiri, am avut această misiune dată direct de el : de a merge din
mănăstire în mănăstire pentru ca să aleg pe toţi tinerii sau tinerele
calificaţi sau calificate pentru a merge la o şcoală sau un seminar
monahal. Aşa se face că, datorită lui, s-a înfiinţat Seminarul monahal
pentru călugări la mănăstirea Neamţu şi două seminarii monahale pen
tru călugăriţe : unul la mănăstirea Văratec, mutat apoi la Agapia, şi
altul la mănăstirea Plumbuita, mutat apoi la Horez. Dintre elevii care
au învăţat atunci sub.aripa Patriarhului Justinian sunt astăzi membri
ai Sfântului Sinod. Unde n-a' fost posibilă înfiinţarea unui seminar
monahal, a înfiinţat şcoli monahale. Şi gândiţi-vă : într-o vreme în care
trebuia programă analitică, în care nu era1! manuale, în care nu erau
cadre didactice suficiente, aceste şcoli au putut, totuşi, să ia fiinţă şi
sa fiinţeze.
în această ordine de idei, surprinzătoare a fost aplecarea lui Justi
nian, fost preot de mir, nu numai pentru viaţa monahală, ci şi pentru
marile curente duhovniceşti. Primul dintre acestea, ca amploare, a fost
cel creat de Părintele Arsenie Boca, pe atunci în mănăstirea Sâmbăta
de Sus, a cărui puternică influenţă spirituală cuprinsese, practic,
întreaga ţară. Ştiu cu siguranţă că Patriarhul se gândea să-l cheme la
v
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treapta arhieriei, dar, precum se cunoaşte, Arsenie a fost arestat, dus
în lagăre de muncă forţată şi apoi, practic, obligat să rămână inactiv.
De mare anvergură, cel puţin pentru Moldova, a fost fenomenul
monahal de la Vladimireşti, unde în spatele spectaculoasei Veronica
se afla duhovnicul Ioan Iovan, cu mare înrâurire asupra mulţimilor.
Justinian a încurajat-o pe Veronica, el a instalat-o ca stareţă, el i-a pus
crucea pe piept şi tot el, după ce a fost arestată, a stăruit să stea, sub
un fel de custodie bisericească, în mănăstirea Ţigăneşti, unde-i trimi
tea cele de trebuinţă ; aceasta, până când stăpânirea nu a mai tolerat
situaţia şi a dus-o la puşcărie (notez că tot aşa trebuie văzută şi înţe
leasă prezenţa episcopilor greco-catolici în Schitul Dragoslavele, în
mănăstirea Căldăruşani şi în alte câteva).
La îndemnul lui Justinian a plecat Părintele Cleopa, împreună cu
o ceată de călugări, la mănăstirea Slatina, aflată aproape în părăsire,
căreia i-a dat viaţă nouă şi din care a făcut un mare centru duhovni
cesc ; de acolo, ceva mai târziu, sub ameninţările Securităţii, a luat
cărările munţilor, împreună cu .celălalt mare duhovnic, Arsenie Papacioc.
Cât despre «Rugul aprins», mişcarea duhovnicească din mănăstirea
Antim, ea s-a dezvoltat sub ochii — să zic binevoitori —- ai Patriarhu
lui. Există şi o mărturie mai îndepărtată : prin 1957, în ziarul «La Re
forme» din Paris a apărut un articol al lui OlivierClement
în care,
pornind de la fenomenul Antimului, se făceau şi consideraţii de ordin
general (citez din memorie) : Monahismul din România, din filosofic
devine •filocalic şi se constituie într-o amplă mişcare de rezistenţă
anticomunistă, sub patronajul Patriarhului Justinian. Acest articol a
fost pretextul — nu ultimul, dar pretextul — arestărilor masive din
prima jumătate a anului 1958, când au fost arestaţi, practic, toţi mem
brii «Rugului aprins» (cu excepţia lui Andrei Scrima, care izbutise, cu
puţin timp înainte, să plece în străinătate).
Justinian a avut şi o mare' vocaţie de ctitor ; am scris cândva,
undeva, că, dacă ar fi trăit în vremea lui Brâncoveanu, l-ar fi întrecut
pe acesta în activitatea ctitoricească. A restaurat în întregime, scoţându-le din ruină şi din mizerie, mănăstirile Pasărea, Ţigăneşti, Ciorogârla, Ghighiu — lângă Ploieşti — , Sinaia, Dealu, Viforâta, Nămăieşti,
Zamfira, Suzana, şi poate că nu le-am pomenit pe toate. Noi, colabora
torii lui, •aproape că ne săturasem de atâta moloz şi de atâţia arhitecţi
.şi ingineri cu care lucra Patriarhul.
A fost înfloritoare viaţa monahală până în 1959 când a venit cele
brul decret care, practic, a golit mănăstirile de călugări şi călugăriţe ;
unele mănăstiri au rămas goale. Atunci a început prigoana chiar asupra
Patriarhului : el trebuia mai întâi slăbit în ceea ce construise până
atunci, ca să devină vulnerabil.
'

PREOŢII IN DETENTIE
f
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I-a vrut pe preoţi la altar, nu în puşcării ; cu toate acestea, preoţii,
cu miile, au fost arestaţi şi aruncaţi în închisori, cu condamnări grele.
A fost tributul pe care l-a plătit Biserica noastră şi una din suferin-
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ţele mari ale Patriarhului Justinian. S-a rugat penţru noi. Şi aici aş
vrea să vă spun că mă găseam în penitenciarul din Ploieşti, după ce
fusesem condamnat la 25 de ani muncă silnică. In cei 6 ani şi jumătate
pe care i-am petrecut în temniţă, am avut atunci dreptul la un singur
pachet, adus de cumnata mea, soţia fratelui meu, care era şi el în
închisoare. în pachet am găsit o cămaşă, care nu era a mea : era mai
bună, mai fină, şi, la un moment dat, la lumina unui bec, m-am uitat
mai lung la această cămaşă fină şi m-a trecut un fior de emoţie. Ca
unul care fusesem intendentul palatului patriarhal, ştiam că multe din
cămăşile Patriarhului aveau o monogramă scrisă cu mătase albă, aici,
pe piept : litera J5 de la Justinian. Ei bine, cămaşa pe care o aveam în
fata ochilor avea răritura literei J în tesătură : litera fusese tăiată cu
forfecuţa sau cu lama, dar urma cusăturii rămăsese imprimată în
pânză. Şi atunci am ştiut că este semnul săy, că nu m-a uitat, că se află
lângă mine şi că prin mine se află alături de preoţii lui, în închisoare.
Mai târziu, în . 1964, când. am fost eliberaţi, cu sutele, Patriarhul
Justinian a fost unul din cei doi, alături de Teofil Herineanu de laCluj, care ne-a primit necondiţionat, fără nici o aprobare din partea
«onoratului Departament al Cultelor», reaşezându-ne în posturi şi plătindu-ne din - fondurile proprii, pe care tot el le crease. Iarăşi, sunt
oameni care trăiesc şi pot fi martori.
t
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INTUITIILE POLITICE ALE PATRIARHULUI
9

V-am spus că avea intuiţii politice (el este cel ce ne spusese cândva
celor câţiva : «Om politic nu este acela "care face istoria, ci acela care
ştie s-o folosească»). La vremea aceea, Partidul Comunist, fiind în epoca
lui Gheorghr1 Dej (care nu avea ifosele lui Ceausescu), nu dărâma bise
rici ; eu vorbesc de primii ani, primii cinci-şase-şapte ani. Patriarhul
Justinian a căutat să folosească această linie politică, şi a folosit-o.
Exista căminul preoţesc de la Techirghiol, sanatoriu pentru preoţi şi
familiile lor, pe care tare mult îl râvnea Ministerul Sănătăţii: Statul,
nu avea pe atunci construcţii proprii. Şi, pentru ca să-l salveze, a adus
o bisericuţă de lemn, de undeva — dacă nu mă înşel, de la Stâna Re
gală ; nemaifiind regalitate, nvi mai era nici stâna'; nemaifiind stână,
biserica era singuratică — , a demontat-o. a dus-o la Techirghiol ■şi a
făcut acolo mănăstire de călugăriţe, aducând şi pe un călugăr bătrân
basarabean, ca să fie duhovnic, şi a spus : «Sanatoriul este anexa schi
tului şi face parte integrantă din schit ; cine se atinge de santoriu se
atinge de schit». Aşa se explică prezenţa unei biserici maramureşene pe
litoralul Mării Negre.
Era ameninţată, în acelaşi fel, reşedinţa de vară de la Dragoslavele, care exista de la Patriarhul Miron. A făcut la fel : a adus o altă
biserică? din altă parte, de lemn, a plantat-o acolo, a făcut schit de
călugări, care se păstrează până astăzi, şi a zis : «Cele două vile nu
sunt reşedinţe patriarhale, ci casele schitului».
Acelaşi lucru l-a făcut cu o altă biserică, zisă «a lui Horia», la
Olăneşti, pentru ca astfel să ocrotească sanatoriul Patriarhiei de acolo.
£
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Şi, în sfârşit, o altă biserică pe care a plantat-o în Sueşti, satul său
natal, de pe Valea Cernei.
Cu alte cuvinte, avea intuiţiile sale politice şi ştia să le folosească
la timp. Uneori' era sclipitor în rezoluţii. îmi aduc aminte că restaurase
mănăstirea Sinaia cu cele două incinte, dar, pe vremea aceea, între
cele două incinte, cea veche şi cea nouă, era drum public — se trecea
dintr-o parte într-alta — , iar Patriarhul a dat ordin ca unul din ziduri
să fie închis şi să nu mai existe drum public, iar dincolo poarta să fie,
ca la orice mănăstire, închisă la ora 10 seara, pentru ca monahii să aibă
linişte în timpul nopţii. Primăria s-a opus : intervenţii-opoziţie ; inter
venţii-opoziţie... Patriarhul, în toate aceste intervenţii, dădea raţiuni
bisericeşti, duhovniceşti : e mănăstire de călugări, este o incintă, este
curtea omului, care trebuie închisă cu poartă, ca la orice gospodărie.
Nu a prins nici un fel de argument, atunci s-a întâmplat să fiu de
faţă când consilierul i-a adus noul refuz al Sfatului popular din Sinaia :
i s-a umflat puţin vâna de deasupra nasului — aşa se întâmpla când
era uşor nervos — , a pus mâna pe toc şi a scris o rezoluţie foarte apă
sată : «întrucât acest drum a fost creat de prinţul Nicolae spre a scurta
drumul cu automobilul din şoseaua principală către castelul Peleş şi
dacă Sfatul popular din Sinaia înţelege să apere o creaţie a fostei
monarhii, atunci ne rezervăm dreptul de a ne plânge forurile supe
rioare». A doua zi aprobarea era dată, zidul închis şi incinta împrejmuită, aşa cum se poate vedea până în ziua de astăzi. A ştiut cu oe
să-i înspăimânte !
REÎNTREGIREA BISERICII
Patriarhul Justinian este autorul reîntregirii Bisericii strămoşeşti.
Acesta este un capitol gingaş pentru vremurile noastre, pentru că, în
timp ce greco-catolicii — câţi au mai rămas — îşi sărbătoresc jubi
lând 300 de ani de la unirea cu Roma, noi sărbătorim 50 de ani de la
înscăunarea Patriarhului Justinian, cel care a reîntregit Biserica Orto
doxă Română, negând actele din 1698— 1700. E bine să se ştie că
această reîntregire a făcut parte din programul său pastoral — pro
gram pe care şi l-a anunţat în chiar ziua instalării, la 6 iunie 1948 :
«Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea mi se
cade să le aduc» — In. 10 : la aceştia s-a gândit. Ar fi bine să înţe
leagă, mulţi că oricare patriarh în locul său, conştient de misiunea şi
răspunderile lui, ar fi făcut la fel. Biserica Greco-Catolică urma să fie
oricum desfiinţată de puterea comunistă, şi e de mirare cum fraţii
noştri, în tot ceea ce scriu şi vorbesc, se fac a nu şti că cu doi ani
înainte fuseseră desfiintate Bisericile Greco-Catolice din Polonia si din
Ucraina. Aşadar, trebuia să vină şi rândul României — nu putea fi
exceptată. Dar ei au preferat strategia pe termen scurt : confruntarea,
martiriul ; îi cinstim pentru aceasta — e o tărie de caracter — , încă
o dată : îi cinstim, dar acestea sunt consecinţele unui plan.
Şi mai este de ştiut ceva : .Atunci când îţi propui să duci o luptă,
făţişă sau nefăţişă, îţi asumi şi răspunderea, dar ţi-ai asumat şi sufe
rinţa care decurge din ea. Suferinţa asumată devine o suferinţă nobilă.
*
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Cei mai mulţi care am trecut prin temniţele comuniste am ştiut acest
lucru în clipa în care ne-am acceptat statutul de «reacţionari» anti
comunişti, am ştiut că oricând poate veni confruntarea şi oricând putem
intra pe porţile temniţei. Şi părerea mea este că — de îndată ce ţi-ai
asumat această suferinţă, ca să nu-i zic risc — nu ai dreptul să osân
deşti pe nimeni. De aci iertarea, de aci nobleţea de spirit, de aci recon
cilierea ; nu că eşti foarte iertător şi că vrei să închizi ochii sau să tragi
cu buretele ; ci, repet, suferinţa asumată nu cere sub nici o formă alte
răspunderi sau răzbunare.
«

*

«RAPORTURILE PATRIARHULUI
CU SECURITATEA»

JUSTINIAN

Şi acum, ceva despre «raporturile Patriarhului Justinian cu Securi
tatea». Atunci când a fost instalat, Patriarhul a găsit o structură în
palatul patriarhal. Patriarhul, chipurile, forjnal, era «demnitar de stat»
şi trebuia, să aibă drept la pază. In palatul patriarhal venea în fiecare
dimineaţă un ofiţer de Securitate,- un civil care îsi avea si o cămăruţă
unde îşi ţinea nişte hârţoage, şi care pleca spre seară. Patriarhul nu
avea voie să plece în nici o parte până nu-1 anunţa pe acesta, iar acesta
anunţa itinerarul. Nu era un secret, nici pentru Patriarh, nici pentru
noi, că acesta este de fapt supraveghetorul, nu apărătorul său. Mai
mult decât atât, ştiam că încearcă să-şi coopteze informatori, iar pri
mul dintre ei era unul căruia i se spunea Tomiţă, un băiat tânăr, moşte
nit de la Patriarhul Nicodim. La un moment dat, în primăvara anu
lui 1949, atunci când Patriarhul îi convocase prima oară pe şefii de
culte ca să realizeze ecumenismul intern, noul ofiţer de Securitate şi-a
permis o seamă de imixtiuni în activitatea personalului de serviciu,
menite să provoace dezordine în programul prânzului oficial. Atrăgându-i eu atenţia asupra acestui fapt şi invitându-1 la ordine, el mi-a dat
câteva replici arogante, ceea ce pe mine m-a
înfuriat, şi dsiputa a
degenerat repede într-o altercaţie puternică, aproape violentă, din care
Patriarhul, care trecea întâmplător pe alături, de-abia a izbutit să ne
despartă.
în seara aceleiaşi zile,' destul de târziu, cu puţin înainte de miezul
nopţii, insul mi-a apărut pe coridor surâzând, ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat nimic, şi, luându-mă de braţ, m-a anunţat că în faţă, la
intrarea principală, e cineva care vrea să mă vadă. Eu, de bună cre
dinţă, bănuind că nu poate fi .decât miliţianul din post, care ar vrea
şi el o porţie de mâncare, m-am dus aşa, de braţ, până în uşa deschisă,
unde am fost imediat încercuit de mai mulţi «băieţi», care mă aşteptau
şi care m-au împins într-o maşină. M-au dus la Ministerul de Interne,
unde am fost încarcerat. Ceea ce s-a întâmplat după aceea am reconsti
tuit a doua zi : După arestarea mea, «băieţii» s-au dus la mine în
cameră şi au făcut percheziţie. Maicile de la bucătărie, care încă mai
spălau vase, i-au văzut, pentru că drumul spre camera mea trecea prin
bucătărie. Atunci Maica Achilina — noi, cei mai în vârstă, ne-o adu
cem aminte : bătrâna călugăriţă care se' îngrijea de Patriarh — şi-a
luat curajul, i-a bătut la uşă şi a spus : «înalt Prea Sfinţite, Părintele
i
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Anania a dispărut; nu mai dăm de el în tot palatul. Acela de la Secu
ritate cu băieţii s-au dus în cameră ; camera este toată răvăşită si nu
dăm de el. Iar când l-am întrebat pe Tomiţă unde este Părintele Ana
nia, a răcnit la mine şi mi-a spus : «Taci din gură ! Sau vrei să te duci
după el ?».. Atunci Patriarhul şi-a luat bastonul, halatul, a plecat, s-a
întâlnit cu Tomiţă, l-a fugărit, acela a pierit yizavi, unde îi era «cul
cuşul», adică la securiştii din corpul de gardă al Marii Adunări Naţio
nale, de unde avea să apară numai a doua zi, dimineaţa.
Desigur, Patriarhul şi-a dat seama că fusesem arestat, şi tot atât
de bine şi-a dat seama ,că arestarea mea se petrecuse sub ochii miliţia
nului din postul fix de la intrare ; totul se contura ca o consipraţie
casnică : securist-Tomită-militian.
în aceeaşi noapte, la miezul nopţii, Patriarhul a pus mâna pe
telefon şi l-a sunat pe Petru Groza acasă. Groza era prim-minisru ;
a răspuns aghiotantul acestuia : «Prea Fericite, iertaţi-mă, nu pot să-l
trezesc la ora aceasta, dar vă asigur : Primul-Ministru este un tip
sportiv, se scoală foarte de dimineaţă ; la cinci cel mai târziu este în
picioare, şi imediat ce se scoală vă fac legătura». Aşa se face că la ora
cinci Patriarhul, care se pare că n-a dormit toată noaptea aceea, i-a
telefonat lui Groza, s-a urcat în maşină, şi s-a dus la acesta, i-a spus
tărăşenia, şi amândoi s-au dus la Teohari Georgescu, Ministrul de
Interne. Către orele 6— 6,30, când în celulele Ministerului de Interne
se dăduse deşteptarea, m-am pomenit chemat şi dus într-o cameră de
anchetă ; mi s-au dat lucruşoarele înapoi, mi s-au cerut scuze pentru
«eroarea» săvârşită asupra mea şi am fost condus până la staţia de
tramvai. întors la palat, l-am găsit pe Patriarh în picioare, vorbind cu
cineva la telefon şi protestând că : «Iată, e trecut de 7 şi Anania încă
n-a venit, aşa cum mi s-a promis». I-am sărutat mâna, m-a sărutat pe
amândoi obrajii şi a spus aşa : «Primul lucru pe care-1 faci : te duci
în camera lui Tomiţă ; în faţa ta îşi face bagajul şi îl dai pe uşă afară
— din clipa aceasta e concediat». M-am dus — Tomiţă locuia- la etaj,
deasupra bucătăriei — şi, în timp *ce asistam la facerea bagajului, îl
aud pe Patriarh răcnind — dar realmente răcnind (nu uitaţi că era
tânăr) ; când mă uit peste balustradă, îl văd pe ofiţerul de Securitate,
care venise, ca de obicei, la seriviciu,. şi pe Patriarh, cu bastonul în
mână ; răcnea la el, nu-1 scotea din «ticălos», şi i-a spus : «îţi iei ce
ai şi dispari din casa mea» ! Apoi a dat telefon la «Stăpânire» şi a
zis : «Din clipa aceasta nu mai am nevoie de paza voastră ; mă apără
Dumnezeu şi* călugării mei». Şi din clipa aceea, până în ziua de astăzi,
nu mai există post de securitate în palatul patriarhal. Tot atunci a
desfiinţat şi postul de miliţian.
' ■
Şi, pentru că am făgăduit nişte mărturii, aş vrea să vă spun că-i
datorez Patriarhului Justinian cel puţin 10 ani de libertate. Era prin
1949 : mişunau agenţi provocatori şi era foarte greu să-i distingi de
adevăraţii oameni. îţi venea agentul provocator, dulceag, şi îţi spunea
la ureche : «Sunt un luptător anticomunist, vin din munţi, din echipa
lui Arsenescu, avem nevoie de ajutor ; nişte bani, dacă se poate». Era
suficient să bagi mâna în buzunar pentru ca să înfunzi puşcăria, să nu
te mai întorci. Ei bine, Patriarhul Justinian, în biroul său, m-a între1
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bat odată dacă îl cunosc pe un anume ins. Nu-1 cunoşteam, dar a spus :
«Dacă cumva te întâlneşti cu el, fereşte-te ca de foc, pentru că este
foarte periculos, e provocator şi toarnă la Securitate, este agent cali
ficat». I-am mulţumit, au trecut câteva luni de zile şi am uitat. După
câteva luni însă provocatorul a venit, şi-a spus numele, le făceam o
cafea (că venise însoţit de un prieten de-al meu) şi mă dădeam deceasul morţii să-mi aduc aminte unde am auzit cu numele acesta. Şi,
în clipa în care cafeaua dădea în foc, mi-a străfulgerat memoria : este
numele pe care mi l-a spus Patriarhul Justinian ! Şi, în conversaţia cu
omul acela, m-am apărat cu îndârjire, aşa încât a fost peste putinţă,
având si un martor
de fată, să-mi facă vreun denunţ laSecuritate.
Eră vremea în care tinerii de vârsta mea nimereau teribilul infern de
la Piteşti. Repet, până la moarte şi dincolo de moarte îi voi fi recu
noscător Patriarhului pentru această informare, pentru această preve
nire părintească pe care mi-a făcut-o şi care a făcut ca puşcăria mea
să vină, dar să vină maitârziu decât
ar fi dorit-o alţii.
»

.

»

/
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PRIMA CANONIZARE A SFINŢILOR ROMÂNI
Trebuie să mai reamintesc printre marile fapte făcute de el, în
plin regim comunist : prima canonizare a unor sfinţi români, în 1955,
acţiune pregătită cu cinci-şase ani de zile înainte ; am fost membru
într-o subcomisie pentru pregătireaacestor canonizări,
împreună cu
Părintele Gala Galaction, şi, personal, am avut mandat din partea
Patriarhului Justinian să merg la mănăstirea Cernica şi, pentru că
făcusem doi ani de Medicină, să pun osemintele Sfântului Calinic în
rânduiala anatomică, legate între ele cu fir de argint, anume coman
dat în atelierele Institutului Biblic. Cu mâinile mele nevrednice le-am
aşezat în racla de lămâi făcută de celebrul sculptor Grigore Dumitrescu,
unde se găsesc şi astăzi. Ca să-i aduni pe toţi şefii Ortodoxiei la Bucu
reşti şi să faci, pentru trei sau patru zile, Bucureştiul unei ţări comu
niste capitala Ortodoxiei universale, cred că este o faptă demnă de
reţinut. Patriarhul n-a făcut-o din orgoliu, ci pentru că, spovedindu-se
la Părintele Cleopa, acesta, printre
alte întrebări, i-a pus-o şi pe
aceasta : «în calitate de şef de Biserică, te-ai îngrijit ca sfinţii din
-neamul tău' să capete cinstirea ce li se cuvine ?» ; «Nu m-am îngrijit» ;
«Să te îngrijeşti, a spus Părintele Ilie Cleopa, că asta face parte din
datoria unui ierarh». Şi, ascultându-şi duhovnicul, Patriarhul a pus la
cale şi a izbutit această extraordinară performanţă duhovnicească a
canonizării sfinţilor.
*
SCHIMBAREA DE ATITUDINE A PUTERII POLITICE
Dar creditul său politic de care v-am vorbit, pe care l-a exploatat
cel puţin 10— 12 ani, a început din
ce în ce să se subţie, pentru că
Puterea îşi dădea seama tot mai mult de adevărata faţă a Patriarhului.
Fără îndoială că la început Puterea crezuse că cest Patriarh tânăr, din
aripa stângă a lui Mihalache, a Partidului Ţărănist, va fi de partea lor,
pentru ca, în cele din urmă, prin faptele lui să le demonstreze că este
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omul Bisericii ; iar eu, în calitate de apropiat, care îi cunoşteam şi
gândurile pe care mi le dezvăluia, eram cu desăvârşire convins că
este omul Bisericii şi al poporului român. Mi-am dat seama târziu de
acest lucru şi îmi cer iertare dacă evoc un moment din anii mei de
detenţie, despre care nu vorbesc decât atunci când trebuie să de
monstrez ceva.
După 1958, când am fost arestat, am fost supus unei anchete
foarte lungi, de 11 luni, şi foarte severe ; de către peste 30 de ancheta
tori. La un moment dat m-am găsit în faţa Ministrului de Interne
Drăghici, iar acesta mi-a pus întrebări numai în. legătură cu Patriarhul
Justinian şi atunci mi-am dat seama că toate arestările noastre, ale
celor din preajma Patriarhului, urmăreau să-i facă Patriarhului Justi
nian un proces în faţa Puterii de sus, de la vârf. Nu era un secret
totuşi că Securitatea era o putere, un stat în Stat, o putere care nu
ţinea de Gheorghiu Dej sau de altcineva. Ştiam aceasta din 1949, când
fusese arestat fiul lui Arghezi, iar eu l-am rugat pe Gala Galaction, care
era membru în Adunarea Naţională, să facă ceva perltru vechiul şi
bunul său prieten, la care acesta a ridicat din umeri şi a spus : «Nu
se poate, Securitatea ţine de altă putere decât cea politică, de partid.
Uită-te la Sadoveanu, că este preşedintele Adunării Naţionale şi n a r e
puterea să-l scoată pe ginerele său din închisoare». Aceasta era o reali
tate. Aşadar, Securitatea căuta să-i facă. Patriarhului un proces. în ce
sens ? Că anume s-a înconjurat numai de reacţionari, şi dacă este
posibil, de legionari, sub a căror influenţă el s-a îndepărtat de Putere
şi i-a devenit adversar. Repet, mi-a fost foarte limpede în urma inte
rogatoriului pe care mi l-a luat Ministrul de
Interne.
Acesta s-a
completat (şi iar vă rog, iertaţi-mâ că vorbesc — şi sunt aici în sală
camarazi de-ai mei de închisoare — , iertaţi-mă că vorbesc) în sala
de tortură, pe care nu am putut-o evita. Ei bine, în timpul .torturilor,
vă dau cuvântul meu de onoare, singurele întrebări care mi s-au pus,
cruciale, au fost numai despre Patriarhul Justinian, până şi dacă are
bani depuşi în conturi secrete în străinătate ! Fireşte, nu era nimic
adevărat, nu s-a putut smulge nici o mărturie, dar mi-am dat seama
că atunci a fost efortul uriaş al Ministerului de Interne, în speţă ai
Securităţii, de a-i convinge pe cei de sus, de la Stăpânire, qă Patriarhul
Justinian este adversarul regimului şi că trebuie debarcat.
•
De altfel, în timpul absenţei noastre (zic «noastre» pentru că am
fost mai mulţi), el însuşi n-a fost scutit de un anume domiciliu forţat,
şi mi-am dat seama de aceasta mult mai târziu, când mă găseam în
închisoarea Jilava şi am avut o conversaţie cu câţiva gardieni. Şi
totuşi, a supravieţuit acestor momente ; i-a ajutat Dumnezeu să trăiască
până la adânci bătrâneţe, slujindu-şi Biserica şi Neamul.
MOARTEA PATRIARHULUI
Sfârşitul său a fost evocat de Prea Fericitul Patrirh Teoctist. A
fost dus înapoi la Spitalul Elias. împreună'cu familia sa — cu fiica sa
Silvia, cu fiul său Ovidiu şi cu soţul Silviei — , am fost la Elias ; era
ordin să nu pătrundă nimeni în spital, mai cu seamă nici un preot.
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Patrule împrejur ; pe o anumită circumferinţă din jurul spitalului, nici
o uniformă preoţească nu trebuia să fie văzută. Intrase în Putere un
fel de spaimă că evlavia poporul’ -i se va concentra în jurul Părin
telui duhovnicesc şi vor avea loc uriaşe demonstraţii religioase. Fami
lia m-a prezentat la poariă drept membru al familiei şi, îmbrăcat civil,
am pătruns în spital. L-am găsit în morgă, întins pe patul de ciment, .
încă nu se răcise ; câteva lumânări erau aprinse pe marginea patului ;
le aprinseseră câteva asistente medicale din spital. I-am făcut primele
rugăciuni ale mortului. Urma ca a doua zi să-l transportăm la Catedrala
Patriarhiei, spre a i se face cuvenitele slujbe. Am mers împreună cu
Prea Sfintitul Roman si l-am îmbrăcat în vesminte de arhiereu. Intre
timp, m-am întâlnit acolo cu un fost coleg de la Facultatea de Medicină
din Cluj, coleg de an ; nu ne revăzuserăm de decenii ; m-a recunoscut,
m-a îmbrăţişat şi 'mi-a spus că el este profesor de medicină legală — şi
şefiil Institutului de Medicină Legală — şi că îmbălsămarea Patriarhului
s-a făcut sub supravegherea sa directă şi că este foarte bine făcută.
Am reţinut acest lucru, pentru că l-am invocat a doua zi. Transpor
tarea Patriarhului a fost oprită, interzisă, şi a trebuit să aflu de la
Generalul Gheorghiu, directorul spitalului, că urmează să fie introdus
în frigider, congelat, până la noi ordine. Nu vă imaginaţi, iubiţii mei,
cum zbârnâiau telefoanele în toate părţile spitalului, cu fel de fel de
ordine care veneau de sus, care mai de care mai draconice, să împie
dice plecarea grabnică a Patriarhului către Biserica lui. Atunci m-am
dus la Generalul Gheorghiu şi l-arh invocat pe Profesorul Terbancea ;
era un nume *la vremea aceea, şi asigurarea pe care mi-a dat-o că
Patriarhul este perfect îmbălsămat ; ca atare, am adăugat =eu, nu e
nevoie să fie introdus în camera frigorifică, pentru că este îmbrăcat
în veşminte arhiereşti, cu rugăciuni, şi a-1 introduce "acolo înseamnă o
adevărată profanare. Şi astfel l-am convins pe general să-l lase pe mai
departe în morgă. De abia a treia zi am fost în stare să-l scoatem din
spital, cu carul mortuar, să-l ducem la Catedrala
Patriarhiei unde
aşteptau preoţi, călugări, călugăriţe.
împreună cu Prea Sfinţitul Roman am fost printre cei care l-au
adus ; l-am oprit în faţa bisericii patriarhale, de unde urma să fie dus
pe braţe de către preoţi. Şi am zis : «Staţi
câteva clipe, nu vă gră
biţi». în sicriu era pieptenele lui, pe care îl
ştiam încă din dormitorul
său ; i-am pieptănat încet, liniştit, barba mare şi mătăsoasă, după care
am băgat pieptenele în buzunar ; îl păstrez şi astăzi. Şi de acolo, după
slujbă, a fost dus cu mare alai şi cu mare cinstire la mănăstirea Radu
Vodă. Dar, pe drum, s-a făcut o oprire la biserica
Slobozia ; atunci
mi-am adus aminte de un moment pe care mi l-a povestit şi arhitectul
care se găsea pe atunci în serviciul de arhitectură al Primăriei Capita
lei, pe care mai târziu l-am cunoscut în America, unde îşi luase un
strălucit doctorat în arhitectură. Şi anume, se proiecta magistrala pe
care o cunoaştem astăzi. Arhitectul-şef s-a dus la Patriarh şi a *spus
că trebuie să demoleze biserica' Slobozia, pentru că intră în traseul
magistralei. Patriarhul a spus: «Cum se poate treaba aceasta?*! Cum
o să demolezi o biserică pentru că faci mata un drum ? !». «Nu !
Acesta este planul făcut, aprobat de forurile superioare, asta este solui
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ţia». L-a amânat o dată, de două ori, de trei ori, pînă când Patriarhul :
«Bine domnule, este foarte simplu : magistrala dvs. este pe hârtie, dar
biserica mea este pe temelie. Pentru d-ta este simplu să muţi magistrala
cu 4 metri mai încolo, şi să-mi laşi biserica unde este». A fost peste
putinţă ; atunci şi-a ieşit din fire, a urlat la arhitectul-şef şi a spus :
«Merg cu voi de gât până la Haga ; nu vă atingeţi de biserica mea !».
Şi nu s-au atins. Şi atunci, când cortegiul s-a oprit cu pomenire în faţa
acestei biserici, mi-am adus aminte de lupta lui crâncenă pentru sal
varea acestei biserici şi m-am rugat pentru, el. Se odihneşte la Radu
Vodă, în mormântul pe care şi l-a pregătit, gospodăreşte, aşa cum face
orice român.
V-am spus, iubiţii mei, că sunt în posesia unei fotocopii de pe
originalul testamentului său, original care se afla la Prea Sfinţitul
Roman, prin bunăvoinţa căruia eu am putut să-mi fac o copie într-o
noapte. Aş vrea ca, în final, să vă citesc o frază din acest testament
în care nu face altceva decât să enumere ce anume lasă el urmaşilor
lui ; fraza de încheiere este aceasta : «Păşind în al 28-lea an de păsto
rie şi aflându-mă spre sfârşitul celui de-al 75-lea an al vârstei mele,
am socotit că este bine să fac aceste însemnări, nu pentru laudă ome
nească, ştie Dumnezeu, pentru că totul se poate vedea, ci ca să pot
ruga cu toată căldura sufletului meu pe urmaşii mei ca cele neîmpli
nite în Biserica lui Dumnezeu din România să le împlinească şi să le
desăvârsească».
V-am vorbit despre Patriarhul Justinian, om ul.pe care Dumnezeu
l-a trimis în Biserica- Sa din România. Vă mulţumesc.
m

t

PATRIARHUL JUSTINIAN
UN VIZIONAR AL VEACULUI CE V A SĂ V IN Ă
50 DE ANI DE LA ÎNTRONIZARE
1948 — 6 iunie — 1998

Un astfel de moment, Semicentenarul venirii unui ierarh la cârma
Bisericii Ortodoxe Române, în timpul nostru, nu poate fi trecut cu
vederea, fiindcă Dumnezeu a trimis la vreme pe un Patriarh haric. Un
asemenea Arhiereu ne trebuia : blând, drept, destoinic, capabil să înveţe
şi pe alţii (Evrei VIII— IX).
Şi, într-adevăr, personalitatea sa s-a impus atunci, a dat roade la
vreme şi este cinstită astăzi.
Este adevărat că o parte din mass-media, preocupată de aspecte
politice, ideologice, justificări şi momente de răzbunare, a căutat să
umbrească «Figura» care a fost «Justinian-patriarhul», dar lumina nu
stă sub obroc, ci se pune în sfeşnic şi luminează pe toţi (şi buni, şi răi)
cei din casă şi de afară (Matei V, 15).
Este, aşadar, un fericit prilej de a zugrăvi personalitatea Patriarhu
lui «nu din struna, ci din carte, că e aşa departe»..., dând mai multe
mărturii fiindcă l-am cunoscut, ne-a fost părinte şi învăţător, slujitor
devotat, om adevărat şi neclintit patriot.
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Un pui de oltean cu har de pe Valea Cernei «în dureri şi în ne
cazuri m-a născut mama...» (Psalm 50,6).
Din stejar, stejar răsare. S-a născut în Zodia Peştilor (22 februa
rie 1901), în localitatea Sueşti-Cermegeşti-VSlcea, dintr-o familie de
ţărani. Părinţii, văzându-1 cu râvnă pentru biserică şi cu simţ muzical
— tatăl său cânta la strană — , l-au dat la seminar. Profesorii cu vo
caţie l-au sfătuit să-şi desăvârşească studiile. După ce s-a rostuit, căsătorindu-se cu fiica preotului din sat, Clement Popescu, a fost hiro
tonit. A continuat pregătirea la Facultatea de Teologie a Universităţii
Bucureşti, luând licenţa în Istoria Bisericii Naţionale.
»

7

»
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'Preot de ţară, tipograf, profesor,
. iu b ito r de artă

Dar oamenii mari sunt şi încercaţi. Când cei. doi copii — Ovidiu
şi Silvia — aveau doi, respectiv patru ani, tânărul preot rămâne văduv.
Nu disperă, ci, ca Iov, şi-a îndoit responsabilitatea pentru prunci, ca
tată dar şi ca mamă...
Profesorul Ioan Irineu Mihălcescu, fiind în aceeaşi situatie — văduv,
şi episcopul locului, Vartolomeu Ştănescu, îl transferă pe îndureratul
preot şi învăţător de la Băbeni la Biserica Sf. Gheorghe din Rm. Vâlcea.
Mai mult, pentru meritele sale, este numit profesor la Seminarul
Sf. Nicolae şi director al Tipografiei Episcopiei, dând dovadă de pri
cepere şi deosebită strădanie. A condus câtăva vreme şi seminarul,
unde a avut, printre alţii, pe tot atât de celebrii fraţi muzicieni Ion şi
Gheorghe Dumitrescu, Mir cea Buciu etc., desăvârşiţi artişti şi care nu
l-au uitat pe Părintele Ioniţă toată viaţa.
Nici politica nu i-a fost străină ! Precizăm că Pr. Ion Marina n-a
fost membru al vreunui partid, darva avut simpatie pentru toţi-aceia
care doreau binele ţării. N-a suportat legionarii violenţi. Ce — spunea
cu convingere — , Mântuitorul Hristos n-a fost şi cu fariseii şi i-a con
vertit, n-a ascultat pe saducheii nedumeriţi,'n-a avut ucenici ziloţi, n-a
primit pe cananeeni şi s^marineni, străini de neam, n-a poruncit să
dăm Cezarului ceea ce este al Cezarului şi — în acelaşi tirhp. — lui
Dumnezeu ceea ce este al Său... n-a tămăduit ostaşi romani şi şi-a as
cultat «neamurile»... ? !
,
Noi facem poliţie, adică apărăm obştea şi interesele ei!... Aşa se
face că Ion Mihalache — învăţătorul, era naşul său. Cu liberalii s-a
asociat în băncile săteşti şi cu dobânda acestora a ridicat vila «Cozia»
pentru odihna şi tratamentul familiilor preoţilor ; pe legionarii cinstiţi
şi iubitori de glie i-a bincuvântat. Era nelipsit la Mănăstirea Bistriţa —
era duhovnic al unor ofiţeri, profesori ai generalului Ion Antonescu...
Doamne ! Şi unul — dacă nu cel mai important — salvator al lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost Preotul Marina. Apoi a participat activ
la Frontul Plugarilor şi câte altele pentru a Patriei cinstire, slujirii şi
salvării Bisericii Neamului...
Şi, de ce să uităm, a organizat şi a susţinut la Rm. Vâlcea câteva
întruniri ecumenice locale şi mondiale, punând temelie l a ' ceea ce se
va realiza mai târziu.
J
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A organizat bănci populare şi cooperative de credit, aşa cum făcuse
Petrache Poenaru cu «CEC-ul» din Bucureşti (1864) şi cum s-a orga
nizat Banca Internaţională a Religiilor (1995), cu o sucursală puternică
chiar în Rm. Vâlcea, la biserica «Buna Vestire».
Arhiereu al lui Hristos. O spunea permanent şi răspicat : «cu harul
lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt» (Galateni 2, 20). Datorită orientării
sale în timp şi în spaţiu, având o intuiţie cu adevărat biblică, Pr. Ma
rina a fost chemat la rosturi înalte de cei care-1 cunoşteau şi garantau
destoinicia sa. Printre aceştia, Prof. univ. dr. Ion Irineu Mihăicescu,
ales Mitropolit al Moldovei. Aşa se face că, imediat după război — 1945 —
Pr. Ioan a fost călugărit la Mănăstirea Frăsinei, ales Episcop-vicar la
Iaşi prin Decretul regal semnat de Mihai I al României.
Sărăcia şi bolile, lipsa şi neîncrederea, au fost duşmanii pe care
episcopul Justinian i-a înfrânt cu o muncă şi răbdare rar întâlnite.
Unul dintre ascultători şi apropiaţi era şi Ieromonahul Teoctist, exarhul
mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, Patriarhul de astăzi al României.
%

«Numai Justinian poate face lumină
şi redresa Biserica străbună»

în 1947, pe lângă necazurile semnalate pentru Ţară, s-a instalat
şi o chinuitoare' secetă, urmată d e ' o foamete cumplită : Mitropolitul
Irineu se retrage şi oferă cârja lui Justinian, ales şi numit imediat
Mitropolit al Moldovei. Atunci, Justinian, cu jurământ, a rostit :
Doamne, dacă m-ai ales pe mine nevrednicul, să nu mă părăseşti
niciodată. Această conştiinţă a slujirii şi a responsabilităţii a convins
pe mulţi îndoielnici de atunci, ca de fapt şi pe cei necunoscători de
astăzi, că a fost şi a rămas un Ierarh Providenţial...
La stejarul lui Mamvri... De fapt, era un nuc, în Parcul Patriarhiei.
Aici, înainte de moarte (1948), Nicodim Patriarhul a rostit câteva cuvinte-testament : numai Justinian poate face lumină şi redresa Biserica
străbună... Aşteptăm să urce Dealul Mitropoliei.
După trecerea la cele veşnice a pâtriarhului-biblic Nicodim, pe
rioada regulamentară “de locţiitor de patriarh a fost încredinţată de
Sfântul Sinod Mitropolitului Justinian, deşi locotenenta era râvnită le
către Nicolae Bălan al Ardealului...
La alegerile democratice, -Justinian a obţinut majoritatea, iar. con
tracandidaţii nu l-au uitat, creându-i falsa aureolă de patriarh-roşu,
pus de comunişti, acuză preluată insistent de mass-media răzbunătoare,
după 1989.
Şi Justinian-patriarhul i-a iertat că n-au ştiut şi nu ştiu încă ce
fac... nu le-a «socotit păcatul» (Fapte 7, 60), însă i-a copleşit cu reali
zările sale ce l-au ‘ veşnicit. Să ne amintir* că Patriarhia era atât de
săracă încât Justinian a trebuit să apeleze la milă, la colectă, publică,
pentru înmormântarea lui N icodim ; instituţiile patriarhale erau para
lizate, mănăstirile ruinate, bisericile dărâmate, preoţii, unii apostaziaţi,
alţii arestaţi şi destui cu familii în mare necaz. în Palatul patriarhal'
ploua, Parlamentul fusese automat trecut în «patrimoniul comunist»...
I
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Faţă de perioada de glorie a Bisericii din anii 1937— 1938 când
Pr. Marina era director la seminar şi respectat de toţi într-o Românie
Mare, acum în 1948 avea un bilanţ sumbru : un cutremur care distruse
Patrimoniul istoric şi mănăstiresc (noiembrie 1940), două tratate cri
minale care ciuntiseră Ţara şi o împinseseră în război (Dictatul de la
Viena şi înţelegerea Ribbentrop-Molotov, 1939— 1940). Al doilea război
mondial, ciuntirea României până astăzi (Basarabia şi Bucovina, Cadrilaterul) prin draconica hotărâre a Convenţiei de la Yalta (1945), când,
cu ajutorul SUA şi al Angliei, Stalin şi-a impus bolşevismul ateu
peste Răsăritul Europei. Impunerea «democraţiei» în martie 1946 şi,
aşa cum am amintit, seceta cumplită (1946— 1948). Avea dreptate Ni
codim cel drept, numai un Justinian' putea face ceva...
. Dar, cui pe cui se scoate. După instalarea Patriarhului Justinian,
6 iunie 1948, au început reînnoirile.
Prima vizită a Patriarhului a fost efectuată în Biserica Rusă, de
unde, strategic, Justinian a căpătat întâia experienţă : poporul cre
dincios niciodată nu te părăseşte când îţi faci datoria şi când ai pe
Sfinţii sai rugători...
A doua mare acţiune : revenirea la Biserica-mamă a celor înşelaţi
(21 octombrie 1948), încununată cu o încercare reuşită pentru stabili
tatea creştină, apoi canonizarea (întâia în istorie) a sfinţilor români
(1950— 1956).
Bun chivernisitor în toaţe. Datorită spiritului său unic şi experienţei preoţeşti, Justinian a redresat sectoarele bisericeşti productive :
tipografia, atelierele, fabricile de lumânări. O fantastică operă de res
taurare şi recbstrucţie a bisericilor şi mănăstirilor s-a pornit prin Mo
numentele istorice (desfiinţate în 1977), odată cu trecerea spre veşnicie
a celui mai mare Ctitor al Ortodoxiei din perioada bolşevică. Sute de
mănăstiri şi schituri, biserici şi troiţe, refăcute după cutremurul din
1940 şi război, au amprenta Patriarhului Justinian. S-a asigurat o bază
financiară unică în lume. Fondul Central Misionar, s-a reorganizat
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu grijă
deosebită pentru arta bizantină (o Comisie de pictură), ceea ce nu a
avut nici o Biserică Ortodoxă. Mai mult (şi curios pentru neştiutori),
a reuşit salarizarea (adevărat, modică) pentru slujitorii Bisericii stră
bune, organizarea eparhiilor, protopopiatelor etc.
Porunca progresului şi culturii. Să nu uităm şcoala şi Cartea. Se
ştie că statul ateu a scos religia din şcoală (1948), amăgindu-se că va
dispărea credinţa.
Justinian-patriarhul a intuit crima. Repede a obţinut, prin oameni
de cultură, organizarea unor cursuri academice (Institut teologic), cu
profesori de vocaţie. Apoi, şi mai ales, după moartea lui Stalin (1954),
cu o abilitate greu de priceput de către cei vicleni, a reorganizat şcoli
tehnice de cântăreţi şi, în final, refacerea Seminariilor teologice (1955).
*
In conformitate cu tradiţia bizantină, «ora et labora», s-au re
deschis în mănăstiri ateliere...
într-o vreme greu de imaginat, s-au tipărit principalele manuale
pentru elevii seminarişti şi cursuri pentru studenţi.
P 9
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S-au reaşezat revistele de specialitate ale Patriarhiei, s-au im
primat, în zeci de ediţii, cărţile de cult, precum şi Biblia şi Tâlcuirea
ei. Fantastic... în plină epocă atee «de aur», s-au susţinut teze de doc
torat şi s-au oferit titluri de «doctor honoris causa» multor străini,
unicat în istoria culturii vremii noastre.
*
Tot Patriarhul a deschis porţile universităţilor apusene şi răsări
tene cu studenţi, magistranzi sau doctoranzi români, înainte de a se
trezi institutiile academice române adormite de bolşevici.
Şi pe străini i-a miluit. Justinian-patriarhul a continuat tradiţiile
străbune pentru grija faţă de diaspora românească, locurile sfinte, pen
tru Muntele Athos, ş.a. în vremea sa s-au organizat eparhii pe toate
continentele şi parohii aproape în fiecare capitală a lumii.
Justinian a vizitat şi a primit vizitele tuturor Bisericilor Ortodoxe,
întărind1Ortodoxia ecumenică şi punând baze dialogului trainic şi înal
tei diplomaţii patriotice şi internaţionale. Ambasadele Europei pentru
România s-au deschis şi pentru autoritatea şi intervenţia Patriarhului
Justinian.
Tot înaltul ierarh este iniţiatorul contactelor ecumenice mondiale.
A cunoscut la faţa locului pe toţi reprezentanţii Bisericilor creştine.
N-a uitat şi a creat o situaţie de apropiere unică între creştini :
Ecumenismul local al cultelor din România. Acest organism a devenit
exemplu de apropiere şi dorinţă de unitate în Mişcarea ecumenică şi
chiar în dialogul creştinilor cu adepţii religiilor necreştine neglijat,
după 1989.
Şi iarăşi politica n-a fost ocolită. Pentru orientarea clerului pentru
promovarea şi definitivarea pregătirii preoţilor s-au organizat Cursurile
de îndrumare misionară şi pastorală. Prin poliţie, Justinian nu a «co
laborat» cu bolşevicii, ci i-a determinat la respect, a câştigat con
vieţuirea Bisericii, respectându-i-se rolul ei spiritual aşa cum l-a avut
două mii de ani. Teribilă diplomaţie ecleziastică ! Numai în acest sens
se poate vorbi de respect reciproc, nu de umilitoare aservire... Justinian
se tonsulta cu puternicii zilei, aşa i-a câştigat : Dej, Groza, Bodnăraş,
Voitec sau fraţii Dumitrescu, Buciu, Goangă, Paul Constantinescu, Chirescu, care erau oaspeţii săi. '
Profesorii universitari, academicieni erau nelipsiţi de la cina sa :
Parhon, C. Giurescu, Miron Nicolescu, Ilie Murgulescu, Caius Iacob etc.
Aşa se explică intervenţiile categorice ale Patriarhului pentru deţinuţii
politici şi împotriva planului diabolic de a demola biserici.
Justinian a obţinut graţierea multor condamnaţi politic, şi tot Pa
triarhul a contribuit la punerea în aplicare a Hotărârii O.N.U. (Decretul
149/1964).
Mulţi oameni de valoare au fost ajutaţi cu pâine de către Patriarh
şi tot mai mulţi au fost angajaţi în Patriarhie când nimeni nu se uita
la ei, printre aceştia C. C. Giurescu, fraţii Lahovari, Pr. D. Stăniloae,
T. M. Popescu, N. Stoicescu, Gabriel Ţepelea ş.m.a. şi ierarhii grecouniţi : Iuliu Hossu şi cu cei trei prelaţi, şi Pr. dr. I. Leluţiu, Pr. prof.
dr. I. Vesa, Teofil Herineanu, Vasile Aşteleanu ajunşi membri ai
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Acestea nu le «cunosc» ziarele
»
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antinaţionale, iar «Memorialul durerii» a rămas în fişa redactorului
T. V. Lucia Hossu-Longhin. Nu trebuie uitate niciodată câteva mo
mente : 1) După canonizarea sfinţilor români, Justinian-patriarhul a
dat de gândit «bolşevicilor» autohtoni. Se pune.a problema unei «de
barcări» şi înlocuirii cu altul (1957). 2) O atitudine fermă a avut-o îm
potriva sinodalilor care au pregătit decretul 410/1959 şi emis de gu
vern. Mai mult, a strâns mulţime de călugări în mănăstirile Eparhiei
sale, asigurându-le traiul şi apoi i-a reîmbrăcat. 3) Cutremurătoare au
fost cele scrise lui Emil Bodnăraş, când s-a pus problema dărâmării
bisericii Slobozia : «...când buldozerul va intra în biserică, prima că
rămidă în capul meu va cădea... sau al preoţilor mei». La fel a procedat
şi cu biserica Sf. Gheorghe — Piteşti. 4) In i968, când «aliaţii» au intrat
în Praga, Justinian-patriarhul a luat atitudine fermă de condamnare,
participând la toate adunările preoţeşti din Capitală.
Arta, o vocaţie şi o pasiune. Justinian-patriarhul era un liturgist
desăvârşit, cu o disciplină aleasă în viaţa liturgică şi gesturi controlate,
un iubitor al muzicii, al picturii, al arhitecturii şi al construcţiilor de
toate nuanţele, fiind înzestrat cu simţ artistic diversificat pe care ştia
să-l cultive. Concertele religioase din palat sau din biserici erau pentru
români cu adevărat o speranţă, o întărire... Colindele, Postul, învierea,
mai întâi le-a trăit Patriarhul şi apoi preoţii şi credincioşii l-au urmat...
în. formaţii alese erau nelipsiţi maeştrii artei, artişti ai poporului, ar
tişti emeriţi, mai ales în Catedrala patriarhiei, Sf. Spiridon, Elefterie,
Domnita Bălasa si în toate centrele eparhiale. Să reamintim că la concerte (mai ales colinde) erau invitaţi, pe lângă oficialităţi locale, per
sonalităţi culturale, miniştri şi mai ales ambasadori şi consuli ai diplo
maţiei mondiale.
f
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Cinstit a fost, smerit a răma?, venerat va fi

Justinian-patriarhul a obţinut pentru prestaţia sa localul Şcolii
normale din str. Sf. Ecaterina 2, pentru învăţământul teologic academic,
a amenajat Seminarul teologic la -Argeş şi apoi la Bucureşti, câştigând
Internatul teologic «Radu Vodă» şi mutând aici Seminarul. A organizat
tot la Argeş, un seminar special pentru Eparhiile Transilvaniei. în
schimb, Patriarhul a cedat loc, a binecuvântat şi a contribuit la ridi
carea clădirii Liceului «Ion Creangă», iar pentru Academia Română,
Justinian a aprobat ridicarea impunătoarei clădiri din Griviţei, «Insti
tutul de matematică».
Mulţi n-au auzit, puţini cunosc că s-a obţinut salarizarea de către
stat a profesorilor de teologie de toate gradele, iar studenţilor, prin
Departamentul Cultelor, li se ofereau burse de la stat (simple şi de
merit), donaţii, ajutoare, transport etc. ...
' <
Interesant, Patriarhul n-a făcut parte din Parlament, dar era apro
piat de M. Sadoveanu. în schimb, erau în legislatură, reprezentanţi ai
cultelor din România. Până în 1989, B.O.R. avea în Parlament doi
ierarhi şi doi preoţi. Pe vremea Patriarhului Justinian : II.PP.SS. Mitropoliţi Iustin al Moldovei şi Teoctist al Olteniei, nelipsitul Pr. Al. Io-
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nescu, erau activi. Cercul de aur pe lângă sfera statului, în afara celor
amintiţi, era format din Pr. I. Gagiu, Directorul Administraţiei Pa
triarhale, apropiat şi fidel al Marelui ierarh Pr. Traian Ghica, Directorul
Casei de Pensii a Bisericii — creată tot de venerabilul ierarh — fost
coleg cu Chivu Stoica, Al. Rădulescu, specialist-ziarist, consilieri încer
caţi şi oameni de valoare. Apoi prof. dr. Gh. Popescu-Vâlcea (fost
ministru) şi, în sfârşit, din generaţia mai tânără, Pr. C. Pârvu ş.a. i-au
fost colaboratori destoinici.
In ierarhia statului, în afara celor amintiţi, Prof. Constantinescu-Iaşi,
Prof. Parhon, Prof. Iordan, Prof. Dogaru, învăţătorul emerit Ioniţă Bărbulescu, Gheorghe Neciu şi alţii, erau pârghiile neînfricatului slujitor.
In ceea ce priveşte asistenţa socială, Justinian-patriarhul a asigurat
ocrotirea sănătăţii slujitorilor şi salariaţilor prin cabinete medicale, prin
staţiuni balneoclimaterice şi de odihnă, precum şi, tot unicat, aziie
pentru bătrâni şi bătrâne (mănăstirile Dealu, Viforâta, Techirghiol, Olăneşti, Cozia, Herculane, Cheia, Felix - Oradea) etc. Astfel, la trecerea
sa spre cele veşnice, Biserica Neamului avea asigurată cea mai solidă
stare economică din întreaga ortodoxie, cel mai puternic potenţial in
telectual, cea mai selectă diplomaţie ecleziastică şi o stabilitate de culme
ecumenică locală şi mondială.
Şi «vremea este ca omul să moară şi să fie judecat după faptele
sale» (Evrei 9, 27).
Justinian, £iind chinuit de un neiertător diabet, de peste 40 de ani,
se aştepta la obştescul sfârşit. Şi, cu seninătate, şi-a făcut sieşi locaş
pentru veşnicie, aici, la Radu Vodă, în biserica ce a fost în ruină aproape
50 de ani; distrusă în 1917, dărâmată de cutremur în 1940, pustie până
in 1958. A fost refăcut sfântul locaş, unde va fi slujit ca mitropolit
Sf. Nifon, fost Patriarh al Constantinopolului, şi pictat de către părintele
Arhim. Sofian, stareţul Mănăstirii Antim din Bucureşti. N-a mai apucat
providenţialul-patriarh să o mai târnosească, trecând spre cele veşnice
în 27 martie 1977, fiind înmormântat aici, după smerita sa dorinţă...
Mormântul său simplu, dar dătător de încredere, este împrejmuit
de sculpturi preferate şi pe care sunt incrustate cuvinte-lumină : «cre
dinţa am păzit... dreptatea am săvârşit, de acum mi se cuvine cununa...»
(II Timotei 4, 8).
Şi aşa este ! Cununa arhierească şi cârja pastorală, Justinian le-a
desăvârşit în vremuri tulburi şi de încrâncenare. «Aniversarea celor
50 de ani de la întronizare» este un nou prilej de a nu uita faptele
înaintaşilor şi să fim convinşi că nici un păr de pe capul omului nu
creşte fără ştirea lui Dumnezeu (Matei 10, 30).
Justinian-patriarhul, pe lângă responsabilitatea vocaţiei arhiereşti,
a simţit duhul strămoşilor şi l-a invocat în toate acţiunile sale. A fost *
omul potrivit la locul potrivit în vremuri de cumpănă, cum spunea,
cu prilejul «Centenarului întronizării», I.P.S. Bartolomeu Anania, unul
dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi.
Cununa vredniciei sale străluceşte şi astăzi şi pomenirea sa va fi
în veci.
m

Diac. Prof. PETRU DAVID

PERSONALITATEA ŞI ACTIVITATEA
PATRIARHULUI JUSTINIAN (1948— 1977)
OMUL PROVIDENŢIAL TRIMIS
DE DUMNEZEU BISERICII SALE
LA 50 DE ANI DE LA ÎNTRONIZARE
(1948 — iunie — 1998)

1, PRELIMINARII
Despre Patriarhul Justinian s-a scris mult şi la diferite ocazii.
Anul 1998 marchează o jumătate de centenar de la întronizarea Pa
triarhului Justinian Marina. Ca orice jubileu şi cu atât mai mult cel
de faţă, a fost marcat de o serie de rememorări, precum şi de apariţia
unor articole cu privire la momentul
şi persoana în, cauză
De re
marcat faptul că în majoritate, cei ceau'scris şi
omagiat pe Justinian
Patriarhul au fost oameni şi personalităţi, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, care l-au cunoscut direct pe Patriarh sau i-au fost ucenici şi
colaboratori apropiaţi.
De aceea când actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Teoctist, mi-a sugerat să scriu un articol despre
■
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1. Amintim aici câteva din articolele şi medalioanele care s-au scris şi rostit
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de Ja întronizarea Patriarhului Justinian. în primul
rând amintim cele trei cuvântări omagiale ale Prea Fericitului Patriarh T eoctist:
1. Apărătorul pilduitor al Bisericii, Cuvântare rostită
la slujba
de pomenire
a
Patriarhului Justinian Marina cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizarea
sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române — 6 iunie 1998 ; 2. Comoara de daruri
sufleteşti, Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist
la, comemorarea
Patriarhului Justinian Marina, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întroni
zare — 5 iunie 1998, Aula Palatului Patriarhal, în prezenţa membrilor Sfântului
Sino'd şi a unui numeros p u b lic ; 3. «Aduceţi-vă aminte de înaintaşii
voştri»
(Evrei 13, 7), Cuvânt rostit după slujba parastasului de 20 de ani de la trecerea
la cele veşnice a Patriarhului Justinian Marina (1948— 1977) — 22 martie 1997;
Urmează apoi articolul înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, Amintiri despre Patriarhul
Justinian, în : Renaşterea ,10— 11/1998 precum şi articolul Diac. Prof. P. I. David,
Patriarhul Justinian. Un ierarh ecumenist şi vizionar al veacului nostru. 50 de ani
de la întronizare 1948 — 6 iunie — 1998, în : rev. «Armonia», anul VI, nr. 5— 6
(1998). Redăm mai jos şi unele dintre cele mai importante dintre studiile şi arti
colele dedicate anterior Patriarhului Justinian : Mai întâi se cuvine să amintim
aici, studiul preoţilor
Constantin Nonea şi Ştefan Gheorghiu, «Omagiu Prea Sfin
ţitului Arhiereu-Vicar Justinian Vasluianul», Iaşi, 1947, 106 p. ; «Alegerea, înmânarea cârjei şi Instalarea înalt Prea Sfinţitului Justinian», în B.O.R., nr. 5—8/1948;
«Douăzeci de ani de la întronizarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian»,
î n : B.O.R., nr. 6/1968; «Douăzeci de ani din viaţa Bisericii Ortodoxe Române. La
a XX-a aniversare a înscăunării Prea Fericitului Patriarh Justinian», Bucureşti, 1968,
642 p. (în continuare vom cita «Douăzeci de ani din viaţa B.O.R.») ; «25 de ani
de la întronizarea Prea Fericitului Patriarh Justinian», î n : B.O.R., n r.7 6/1973;
încetarea din viaţă a Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române», în B.O.R., nr. 4/1977; Decernarea titlului de «doctor honoris causa» Prea
Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române», în S.T.,
nr. 3— 4/1977 ; Dr. Antonie Plămădeală, Cei patru mari Patriarhi ai celor 60 de ani
de patriarhat ortodox românesc, în : M.A., nr. 9— 10/1985; Justinian, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, Apostolat social, 12 volume, Bucureşti, 1948— 1976;
Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, Bucureşti, 1995; P. I. David, Ecumenismul —
factor de stabilitate în lumea de astăzi, Bucureşti, 1998.
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Justinian Patriarhul m-am simţit copleşit de povara ei, bineştiind că
nu va fi uşor, şi aceasta cu atât mai mult cu cât alţii ar fi fost îndrituiţi
să scrie despre Justinian Patriarhul, persoane care, aşa cum am amintit,
l-au cunoscut sau care i-au fost colaboratori direcţi. Pe de altă parte
suntem conştienţi că un studiu obiectiv despre activitatea bisericească,
în anii dictaturii comuniste şi mai ales în cei de început, necesită ac
cesul şi la alte documente, decât cele folosite de noi, pentru a nu mai
da loc la fel de fel de interpretări din partea unor răuvoitori şi străini
de viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române în perioada negurei
comuniste. De aceea pentru mulţi cititori expunerea de faţă va fi numai
o rememorare a unor lucruri mai mult sau mai puţin cunoscute, dar
fie şi numai o rememorare, la ani jubiliari, se •dovedeşte
' necesară şi
utilă, căci prin aceasta nu facem altceva decât să ne mărturisim res
pectul şi recunoştinţa faţă de cel aniversat; şi aceasta cu aţâţ mai mult
atunci când e voiţba de Justinian Marina, Patriarhul.
Se ştie „că după revoluţia din decembrie 1989 o parte din massmedia, preocupată mai mult de aspecte politice şi de partizanat politic,
precum şi din motive obscure, nu de puţine ori şi din dorinţa evidentă
de a lovi în Biserica neamului, dar adesea, pur şi simplu din ignoranţă,
a căutat să umbrească personalitatea Patriarhului Justinian2. Pentru
oricine ar încerca, de acum încolo, să cunoască mai îndeaproape per
sonalitatea Patriarhului Justinian, va trebui, cu necesitate, să ia în
considerare sincera şî cutremurătoarea ^mărturisire» a înalt Prea Sfin
ţitului Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului «Amintiri despre Patriarhul
Justinian»,„apărută în revista «Renaşterea», anul VIII, nr. 10 şi, 11/1998.
Şi aceasta,, nu numai graţie autorităţii morale a autorului ei, cât mai
ales profunzimii şi sincerităţii ei, prin valoarea ei de mărturie vie, au
tentică, altfel spus prin valoarea ei de document şi izvor direct3. Citi
torul, ca şi omul de ştiinţă, istoricul, va găsi aici, nu numai informaţii
valoroase, unice în felul lor, care lămuresc şi luminează, în acelaşi
timp, anumite episoade, mai delicate sau mai puţin cunoscute, ţinute
sub Obroc pâriă acum, ale vieţii şi personalităţii Patriarhului Justinian,
ci şi o emoţionantă, spontană şi vibrantă mărturisire a celui ce a fost
cel mai apropiat colaborator al''Patriarhului Justinian.
Vor fi dezamăgiţi cei care, până acum, puţini e adevărat, din mo
tive obscure ori din neştiinţă, obişnuiau să-l detracteze pe «omul provi
denţial», trimis de Dumnezeu Bisericii Sale şi poporului Său, în vreme
de grea cumpănă, să constate că de fapt Patriarhul Justinian n-a fost
«omul comuniştilor» şi nici «patriarhul roşu», cum l-au numit adversarii
săi, ci «omul şi slujitorul Bisericii sale», pe care a iubit-o şi apârat-o
ca nimeni altul4. E adevărat, după cum scrie Profesorul P. I. David,
•

2. Diac. Prof. P. I. David, Patriarhul Justinian, î n : rev. «Armonia», anul VI,
nr. 5— 6 (1998), p. 13.
3. «Doresc ca vorbele mele să se constituie şi în mărturie directă, iar pentru
aceasta vă cer iertare de pe acum dacă aceste cuvinte vor fi din când în când
înecate în emoţie», precizează însuşi autorul; cf. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri
despre Justinian, în : Renaşterea VIII, nr. 10 (1998), p. 1.
4. P. I. David, op. cit., p. 13; Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în: Renaşterea
10/1998, p. 6.'
>
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că preotul Ioan Marina, deşi n-a fost membru al nici unui partid politic,
a avut simpatie pentru toţi : «... Aşa se face că Mihalache — învăţăt<prul
era naşul său. Cu liberalii s-a asociat în băncile săteşti şi cu dobânda
acestora a ridicat vila «Cozia pentru odihna familiilor preoţilor ; pe
legionarii cinstiţi şi neviolenţi i-a binecuvântat, era nelipsit de la
Mănăstirea Bistriţa — era duhovnic al ofiţerilor lui Ion Antonescu... şi
unul din salvatorii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej...» \
Î.P.S. Bartolomeu mărturiseşte, de asemenea, că Patriarhul Justi
nian era «...specialist în cooperaţie şi militant politic (cel care participa
la campaniile electorale)6‘ în Partidul Naţional Ţărănesc âl lui Maniu
şi Mihalache»7. După cum afirma tot Î.P.S. Bartolomeu, Patriarhul
Justinian a avut o ascendenţă morală asupra lui Gheorghiu Dej, da
torită în exclusivitate providenţei divine, iar nu — aşa cum se vehicu
lează — datorită vreunei afinităti între Patriarh si D e i8. Mai târziu
a ştiut să se folosească de această ascendenţă morală asupra lui Dej.
De altfel trebuie menţionat aici că, deşi preotul Ioan Marina n-a fost
membra, al nici unui partid politic a ştiut totuşi, totdeauna să~şi folo
sească relaţiile şi cunoştinţele din interiorul diferitelor partide pentru
a ajuta Biserica din care făcea parte şi pe care a slujit-o cu devotament,
apostolesc.
9

t

O

2. CÂTEVA DATE BIOGRAFICE
Patriarhul Justinian s-a născut la 22 februarie 1901 în comuna
Cermegeşti, satul Suieşti, judeţul Vâlcea9. A frecventat cursul primar
în satul de naştere, după care, în anul 1915, a intrat prin concurs la
Seminarul «Sf. Nicolae» din Râmnicu-Vâlcea, pe care l-a absolvit
în 1923. Tot în acest an şi-a luat şi diploma de învăţător. în toamna
anului 1923 a fost numit învăţător la şcoala primară din satul OlteancaVâlcea, urde a funcţionat timp de un an. În anul 1924 a fost transferat
la şcoala primară din satul Băbeni-Vâlcea. La 14 octombrie 1924 a
5. Ibidem, p. 13.
6. I.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 10/1998, p. 6.
7. Ibidem, p. 6.
8. Ibidem, p. 6.
• 9. Pentru datele biografice vezi volumul «Autocefalie, Patriarhie, Slujire
Sfântă», 1995, p. 2 7 7 ; cf. Decernarea titlului de «doctor honoris causa» Prea Feri
citului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în : S.T. 3— 4/1977,
p. 307— 318. Pentru o biografie mai detaliată vezi Pr. C. Nonea şi Pr. Şt. Gheorghiu,
Omogiu..., p. 8 ş.u. Cei doi preoţi amintiţi au făcut o biografie aproape legendară
preotului Ioan Marina. Dacă, după cei doi, tatăl viitorului episcop şi patriarh era
ţăran din comuna Cermegeşti, se pare că mama lui era descendentă dintr-o veche
familie preoţească cu rădăcini ce se pierd în negura timpurilor. De numele familiei
Dumitraşcn, din care descindea mama viitorului patriarh, sunt legate o serie de
evenimente importante din istoria Judeţului Vâlcea şi în special a oraşului Râm
nicu-Vâlcea. «... vlăstar al vrednicului ‘plugar Marina, şi odrăslire după mamă dintr-o
familie de preoţi, cu adâncime de trei veacuri în trecutul frământat al Bisericii
oltene, înalt’ Prea Sfinţitul Justinian este strănepot al protopopului Dumitraşcu,
ctitorul bisericii Sf. Gheorghe din Râmnicu-Vâloea .... Coborâtor din spiţă de neam
mult încercat, cu strămoşi care au făcut parte din ceata pandurilor lui Tudor Vladimirescu...» (vezi B.O.R. nr. 5— 8/1948, p. 209—210; cf. Pr. C. Nonea şi Şt. Gheor
ghiu, Omagiu, p. 9— 10).
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fost hirotonit preot pe seama bisericii din acest sat. Ca învăţător şi
preot a activat aici până în anul 1930, când a demisionat din învăţă
m ân t; după aceea a activat ca preot până la 1 noiembrie 1932. în
toamna anului 1925 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Bucureşti
şi apoi, în anul 1929, şi-a trecut examenul de licenţă cu o teză în care
a înfăţişat «Istoria Mănăstirii Govora din Vâlcea».
. ,In cursul anului 1932 a fost transferat ca preot slujitor la Catedrala
episcopală din Râmnicu-Vâlcea, de unde, la 1 noiembrie 1932 a fost
numit Director al Seminarului Teologic «Sf. Nicolae» din acest oraş.
La 1 septembrie 1933 a fost transferat ca preot la biserica «Sf. Gheor
ghe» din Râmnic. Preotul Ioan Marina a desfăşurat până în anul 1945
în cadrul episcopiei Râmnicului o activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească de excepţie. Mărturie stau rapoartele făcute de
inspectorii eparhiali, precum şi raportul de evaluare făcut de preotul
Ioan Marina la numirea sa ca vicar la Mitropolia Moldovei 10.
Mitropolitul Irineu Mihălcescu ( f 1948) al Moldovei, cunoscând
personal activitatea «osârdnicului preot» Ioan Marina în Eparhia Râm
nicului, care între timp rămăsese văduv, ţinând cCnt şi de grelele în
cercări prin care trecea Mitropolia Moldovei după anii grei de război,
a solicitat Ministerului Cultelor să înfiinţeze un al doilea post de vicar
la Iaşi, indicând, la 15 martie 1945, pentru ocuparea lui, pe preotul
Ioan Marina. La 29 martie 1945 Mitropolitul a cerut, pentru
acelaşi
lucru, şi încuviinţarea Sf. Sinod al B.O.R. In urma adreselor sale, Mi
nisterul a aprobat, la 1 aprilie 1945, şi confirmat pe preotul Ioan Marina
în postul de vicar arhiereu la Mitropolia Moldovei. La 21 aprilie 1945,
Sfântul Sinod i-a acordat rangul de arhiereu vicar cu titlul de «Vas
luianul». Abia la 30 iulie 1945 Sf. Sinod l-a ales vicar la Iaşi şi apoi,
la 3 august 1945, Regele Mihai, prin decret regal, a aprobat această
alegere şi num ire11.
S-a călugărit, cu numele de Justinian, la Mănăstirea Cetăţuia de
lângă Iaşi, în ziua de 11 august 1945 ; a doua zi, pe 12 augugst 1945,
a fost hirotonit arhiereu de către Mitropolitul Irineu al Moldovei şi
arhiereii Valerie Botoseneanul si Antim Nioa. La 16 iulie 1947, Mitropolitul Moldovei Irineu Mihălcescu se retrăgea din scaun, fiind su
ferind ; în acelaşi an, în luna 'august, vicarului mitropolitan, arhiereului
Justinian Vasluianul'i se încredinţa locotenenţa Mitropoliei Moldovei.
La 17 noiembrie 19‘47, Marele Colegiu Electoral Bisericesc a ales la
conducerea Mitropoliei Moldovei, aproape în unanimitate, pe Justinian
Vasluianul. La 28 decembrie a fost înscăunat la Iaşi, după ce la 22 de
cembrie 1947 fusese învestit de Regele Mihai I al României,• «săvârşind
ultimul său act regal de acest fel, pe care l-a mai putut face ca monarh
al tuturor românilor» i2.
»

*

7

10. Vezi B.O.R., nr. 5— 8/1948; cf. Pr. C. Nonea şi Pr. Şt. Gheorghiu, Omagiu,
p. 13 ş.u.
11. Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, Patriarhia Română la 70 de ani (1925— 1995),
în : Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 278.
12. Ibidem, p. 278.
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Activitatea sa ca mitropolit la Iaşi a fost de scurtă durată, căci
după 27 februarie 1948, când a murit Patriarhul Nicodim Munteanu,
Vlădica Justinian a devenit canonic locţiitor de patriarh. La 24 mai 1948
a fost ales de Marele Coligiu Electoral Bisericesc ca al treilea Patriarh
al României. A fost întronizat cu un fast deosebit în ziua de 6 iu
nie 1948 I3, luând în mâini conducerea Bisericii Ortodoxe Române, pe
care a păstorit-o timp de aproape 30 de ani, până la adormirea sa întru
Domnul, întâmplată la 26 martie 1977. A fost înmormântat în biserica
mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti, pe care o rectitorise.
3. ACTIVITATEA COMPLEXA A PATRIARHULUI JUSTINIAN
3.1.
Consolidarea Bisericii. Patriarhul Justinian venea la conduce
rea Bisericii într-o vreme tulbure şi grea. Intuind că puterea comunistă
se instalase, cu sprijin străin de interesele României, pentru o perioadă
mai îndelungată, Patriarhul spunea celor mai tineri, care sperau în ve
nirea americanilor si în izbăvirea tării de bolşevici : «Voi sunteti tineri,
credeţi că vin americanii. Eu nu voi încerca să vă stingheresc credinţa
voastră, credeţi ce vreţi. Dar politica Bisericii o fac eu, iar eu sunt con
vins că americanii nu vin, sau cel puţin nu vin curând, că această stăpâ
nire comunistă este de durată, iar strategia Bisericii trebuie să fie o
strategie pe termen lung. Strategia pe termen scurt presupune confrun
tare, un duşman inegal şi, eventual, martiri. E posibil acest lucru. Sunt
câteva exemple în Bulgaria şi alte exemple în Rusia, dar eu vreau ca
pe durata acestei stăpâniri preoţii mei să nu fie în puşcărie, ci în bise
ricile lor, să facă Liturghie, pe cât este posibil» J/‘. Biserica avea, aşadar,
nevoie de o strategie pe termen lung. Patriarhul intuise bine şi a lu
crat în sensul acesta.' Faptele şi rezultatele lor o dovedesc cu pri
sosinţă.
Odată cu instaurarea regimului comunist, impus României cu forţa,
de la Moscova, se punea, prin urmare, acut problema supravieţuirii
Bisericii în România, având .în vedere situaţia dezastruoasă a Bisericii
Ruse, în special în perioada stalinistă. «înainte de orice — afirma într-o
cuvântare omagială, comemorativă, ÎP.S. Mitropolit Antonie Plămă
deală — Justinian Marina a fost arhitectul reorientării depline, precise
şi sigure a preoţimii noastre şi a Bisericii, sub toate aspectele, în anii
în care s-a dovedit imperios necesară şi vitală această reorientare. El
este acela care, s-ar putea zice, a negociat în termeni de respect re
ciproc şi de comportare civilizată, urbană ... raporturile dintre Biserică
şi Stat, stabilind realist dreptul la existenţă al credinciosului-cetăţean,
căruia i-a asigurat toate libertăţile de a se implica în viaţa socială şi
politică, fără teama de anateme — cum s-a întâmplat prin alte părţi,
cu alte confesiuni — şi, în acelaşi timp, asigurându-şi înţelegerea Sta
tului pentru cetăţeanul-credincios, căruia i-a dat deplina libertate, prin
constituţie, să-şi exercite pornirile conştiinţei aşa cum crede de cuviinţă,
exclusiv sub autocontrolul instrumentelor personale de apreciere şi eva
»
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13. Vezi B.O.R., nr. 5— 8/1948.
14. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 10/1998, p. 6.
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luare» lo. Rolul Patriarhului Justinian Marina la conducerea Bisericii
Ortodoxe Române nu va putea fi înţeles şi apreciat la justa lui valoare
dacă nu vom încerca să privim contextul mai larg, internaţional, în
special contextul est-european, în care Justinian preia conducerea Bi
sericii Ortodoxe Române.
De aceea putem spune, fără a greşi, că Patriarhul- Justinian a fost
«arhitectul» reorientării «depline, precise şi sigure a preoţimii şi a Bi
sericii», sub toate aspectele, în anii în care s-a dovedit imperios necesară
şi am putea spune vitală această reorientare. Printre cele dintâi opere
ale Patriarhului Justinian a fost, cum spunea Mitropolitul Olteniei Firmilian, realizarea unei sinodalităţi «selective, reprezentative şi compe
tente» 16. Cu alte cuvinte s-a ocupat de calitatea membrilor Sfântului
Sinod, realizând un Sinod cu calităţile de mai sus, bineştiind că în
activitatea ce va urma trebuia să se sprijine pe Sinod. După această
pregătire a desfăşurat o asiduă activitate de reorganizare şi revigorare
a vieţii bisericeşti după cum urmează : Legiuirile cu Statutul şi Regu
lamentele’ de funcţionare a B.O.R. ; aducerea învăţământului teologic
sub îndrumarea Bisericii ; organizarea cursurilor preoţeşti de re
împrospătare a cunoştinţelor teologice, la cele două Institute, Bucureşti
şi Sibiu ; organizarea conferinţelor preoţeşti pe protopopiate ; organi
zarea Casei de Pensii şi Ajutor Reciproc ; organizarea caselor de odihnă ;
reorganizarea Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă ; reorganizarea
atelierelor Patriarhiei, ca si a unor ateliere mânăstiresti : Canonizarea
unor Sfinţi români ; şi generalizarea cultului altora; editarea Sfintei
Scripturi, a Noului Testament şi a cărţilor de cult, tipărirea , de manuale
pentru Seminariile* şi Institutele teologice ; trimiterea de tineri teologi
la studii peste hotare ; reînfiinţarea Episcopiei de Alba Iulia şi a unui
vicariat cu episcop rezident la Constanţa ; ctitor şi restaurator de biserici
şi mănăstiri ; organizarea Fondului Central Misionar ; iniţiatorul şi pro
motorul ecumenismului local si internaţional.
*

•
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3.2.
Organizarea bisericească. Legislaţia bisericească. Anii 1944— 1948
au adus schimbări profunde în viaţa ţârii şi a Bisericii Ortodoxe
Române, fapt care a determinat noi orientări, noi căi şi metode de des
făşurare a activităţii pastoral-misionare, într-o societate marcată profund
de presiunea ideologiei materialist atee, instaurată de regimul totalitar
comunist. Venirea la cârma Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1948,
a Patriarhului Justinian Marina — cum afirma un alt colaborator
apropiat al Patriarhului — un adevărat vizionar, înzestrat cu un deo
sebit simţ practic şi politic bisericesc, cu experienţă de viaţă în mediul
rural, a salvat Biserica noastră* de la o posibilă catastrofă, trăită de
marea Biserică Ortodoxă de la răsărit17.
Prima mare realizare a noului Patriarh a fost elaborarea — îm
preună cu Sf. Sinod — a unui Cod de legi al Bisericii Ortodoxe Române,
15. Dr. Antonie Plămădeală, Cei patru mari Patriarhi ai celor 60 de ani de
patriarhat ortodox românesc, în: M.A., nr. 9— 10/1985, p. 561.
16. Douăzeci de ani din viata B.O.R., p. 12.
17. Pr. Constantin Pârvu, Organizarea şi dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române
astăzi, în : Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 22.
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format din Statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe
Române şi alte regulamente bisericeşti18. Patriarhul a fost ajutat la
aceasta de mari canonişti precum profesorii Li viu Stan şi Iorgu Ivan.
Această legislaţie fundamentată pe spiritul sfintelor canoane, pe învă
ţătura dogmatică şi pe tradiţiile liturgice ortodoxe a asigurat pe de o
parte autonomia Bisericii în raporturile sale cu Statul ateu, iar pe de
altă parte a dus la întărirea Bisericii în interior, impulsionând-o să
reziste la toate atacurile, restricţiile şi opresiunile dictaturii
ateiste,
timp de patru decenii l9.
Partea cea mai însemnată din această legislaţie se cuprinde în
colecţia «Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române», publicată în anul 1953.
Legiuirile ulterioare au fost publicate în revista «B.O.R.»., Această legis
laţie este cuprinsă în special în Statutul din 1948— 1949 şi în Regu
lamentele adoptate începând cu anul 1949, care sunt î-n număr de 12 20.
După revoluţia din decembrie 1989 s-a subliniat în repetate rân
duri, ca dintre toate instituţiile societăţii civile, Biserica s-a dovedit cea
mai rezistentă în lupta cu dictatura comunistă. Această forţă îi venea,
desigur în primul rând, din fiinţa sa de instituţie teandrieă, dar şi din
organizarea sa structural canonic-juridică, aşezată pe bazele puse in
1948 de către Sfântul Sinod, prin legislaţia mai sus amintită. De re
marcat este faptul că viaţa noastră bisericească se desfăşoară şi astăzi
în conformitate cu legislaţia realizată în timpul Patriarhului Justinian.
Viabilitatea acestor legiuiri constă în forţa canonică a principiilor care
au stat şi stau lâ baza organizării noastre bisericeşti : sinodalitatea
— reprezentarea autonomiei şi democraţiei. Potrivit principiului sinodalităţii, conducerea noastră bisericească este sinodală, duhovnicească, manifestându-se colegial şi nu singular, ceea ce aduce viabilitatea hotă
rârilor sale. Potrivit principiului reprezentării în organele bisericeşti
centrale şi locale, membrii acestora sunt aleşi, ei exprimând voinţa
celor pe care îi reprezintă în organele respective, prin aceasta respectându-se şi un alt principiu, anume acela al democraţiei bisericeşti, adică
al exprimării voinţei clerului şi credincioşilor, principiu de care sunt
străbătute toate legiuirile noastre bisericeşti 21.
Pe aceste baze putem afirma, cu marele nostru canonist şi vrednic
de amintire Pr. Prof. Liviu Stan, că Patriarhul Justinian «a îmbrăţişat
cu largă inimă cauza unei bune întocmiri a vieţii bisericeşti şi a în
făptuit într-un riguros orizont pravilnic, o trainică operă de legislaţie
bisericească, încă din primii ani de arhipăstorire» 22.
Nu putem să nu amintim aici că legiuirile bisericeşti amintite, fiind
statornicite în timpul dictaturii comuniste, au suferit ingerinţele puterii
,de stat, prin care s-a urmărit îngrădirea autonomiei Bisericii, limitarea
18. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri,- în : JRenaşterea 10/1998, p. 6.
19. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 22.
20. Pentru profilul canonic-dogmatic şi juridic al acestor legiuiri a se vedea :
Pr. Prof. Liviu Stan, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi
Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, î n : Douăzeci de ani din viaţa B.O.R.,
p. 171 ş.u.
21. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 26.
22. Pr. Prof. Liviu Stan, op. cit., p: 172.
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sferei ei de influenţă spirituală in societate precum şi limitarea mij
loacelor ei materiale, fapt ce a dus la reducerea forţei ei materiale
de existenţă şi dezvoltare, cu grave repercusiuni în planul activităţii
caritative a Bisericii şi nu num ai23. De aceea, după evenimentele^ din
anul 1989, Sfântul Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, unul din colaboratorii apropiaţi ai Patriarhului Justinian, a
procedat cu prioritate la eliminarea din legiuirile bisericeşti a tuturor
prevederilor care contraveneau principiilor de libertate şi autonomie
bisericească, modificând şi reformulând 24 de articole din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, 16 articole
din Regulamentul pentru Organele centrale bisericeşti şi alte articole
ale Regulamentului pentru funcţionarea organelor deliberative şi exe
cutive din Patriarhia Română, precum şi a altor Regulamente 2/|.
3.3.
Restaurarea lăcaşurilor de cult. Poporul român dreptcredincios,
dotat cu un rafinat simţ pentru toate categoriile frumosului, a mani
festat faţă de lăcaşul de cult, încă de când istoriceşte îi putem urmări
existenţa şi evoluţia, un deosebit respect şi i-a purtat o permanentă
grijă. în această profundă tradiţie ortodox-românească a crescut şi s-a
format şi Patriarhul Justinian, fapt confirmat cu prisosinţă de faptele
sale. încă din timpul preoţiei s-a dovedit un destoinic gospodar în ogorul
Domnului. Mărturie stau bisericile restaurate de el, după cum urmează :
în localitatea Băbeni, din comuna natală, un număr de trei biserici şi
catedrala din Râmnicu-Vâlcea. Ca vicar la Iaşi şi *apoi ca Mitropolit
a reuşit într-un timp relativ scurt să impună un program de restaurare
impresionant. Numai în anul 1947, de exemplu, fuseseră renovate şi
sfinţite un număr de 22 de biserici, şapte biserici erau începute din
temelie, iar 22 se găseau încă în reparaţie 25.
Un aspect de seamă din activitatea Patriarhului Justinian a fost,
având în vedere experienţa sa în acest domeniu câştigată anterior, grija
neobosită şi ajutoarele pe care le-a dat pentru conservarea, construirea,
restaurarea şi înfrumuseţarea bisericilor din cuprinsul Patriarhiei. Lu
crul acesta era necesar, având în vedere starea jalnică a lăcaşurilor de
cult după cutremurul din 1940 şi după cel de-al doilea Război Mondial.
Ajungând la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Justi
nian întocmeşte un adevărat program de restaurare şi conservare a
bisericilor, în special a bisericilor monumente istorice din Arhiepiscopia
23. Deşi Biserica Ortodoxă Română a fost permanent preocupată de îmbună
tăţirea cadrului său organizatoric şi administrativ, regimul totalitarist şi ateu a
făcut tot ce era posibil să împiedice acest lucru. în această ordine se înscrie şi
dispariţia unor eparhii de pe harta administrativ-teritorială a Patriarhiei R om ân e:
Episcopia Maramureşului, Episcopia Huşilor, Episcopia Constanţei, Episcopia Caran
sebeşului. în unele cazuri Biserica a reuşit să-şi impună punctul de vedere, a stfe l:
Episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie
(Hotărârea A.N.B. nr. 8576 din 11 iunie 1973); Episcopia Dunării de Jos a fost, de
asemenea, ridicată la rangul de arhiepiscopie (Hot. A.N.B. r>r. 14994 din
16 oct. 1975); Episcopia Alba Iulia a fost reînfiinţată (Hot. A.N.B. nr. 15098 din
16 oct. 1975); v. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 43.
24. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 27.
25. Arhim.‘ Timotei Seviciu, op. cit., p. 602.
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Bucureştilor, degradate fie de trecerea vremii, fie de războiul de curând
încheiat.
Fără a ştirbi în vreun fel vrednicia ierarhilor din eparhiile de pe
întreg cuprinsul ţării care la vremea respectivă, după posibilităţi, au
purtat de grija lăcaşurilor de cult de sub jurisdicţia lor, trebuie spus că
Patriarhul Justinian este acela care a întocmit nu numai un program
local de salvare a bisericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, ci el este
ctitorul unui adevărat program naţional de salvare, în primul rând a
bisericilor monumente istorice, a tuturor lăcaşurilor de cult aflate în
dificultate, precum şi a unui program de zidire de noi lăcaşuri de cult,
acolo unde împrejurarea o cerea. Numai aşa pot fi interpretate o serie
întreagă de măsuri luate de el încă de la începutul arhipăstoririi sale.
Printre acestea se numără : 1. Înfiinţarea Fondului Central Misionar
din care se alocau sume importante tocmai în scopul restaurării, reno
vării sau construcţiei din nou de biserici, în special parohiilor defavori
zate ; 2. În anul 1951 lua fiinţă Comisia de pictură bisericească cu
scopul ca aceste lucrări să fie1 executate potrivit erminiei ortodoxbizantine şi tradiţionăl-româneşti ; 3. La Centrul Patriarhal s-a orga
nizat un Serviciu Tehnic (după modelul acesta s-au organizat asemenea
servicii şi la centrele eparhiale) care se ocupă de întocmirea documentaţiilor necesare, obţinerea autorizaţiilor, executarea lucrărilor ; la pro
punerea Patriarhului Justinian, spre a*’ se veni în ajutorul parohiilor cu
resurse modeste, dar care doreau să-şi construiască o biserică, Serviciul
Tehnic a întocmit o serie de proiecte de planuri de biserici, pe provincii,
cu caracterele specifice ale acestora, din care se putea alege în mod
liber modelul preferat (parohiile erau astfel scutite de alergătură, bani
şi timp pentru obţinerea documentaţiei şi aprobărilor respective)26.
Cu toate dificultăţile şi restricţiile, în obţinerea autorizaţiilor de
construcţii, anual se terminau şi se sfinţeau în ţară zeci de biserici noi
şi erau restaurate sute de lăcaşuri de cu lt27. Considerăm oportună în
contextul unei comemorări jubiliare evidenţierea activităţii Patriarhului
Justinian în acest domeniu şi după datele statistice pentru perioada
________________
9
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26. Ibidem, p: 602; cf. Pr. Prof. Al. I. Ciurea, Strădanii şi înfăptuiri în do
meniul artei religioase, în : Douăzeci de ani din viaţa B.O.R., p. 205; cf. Auto
cefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 59.
27. Pentru realizările în domeniul artei religioase -în timpul Patriarhului
Justinian să se v a d ă : Justinian, Patriarhul României, Apostolat social, voi. IV,
V, IX, X ; Pr. Prof. Al. I. Ciurea, Strădanii şi înfăptuiri în domeniul artei reli
gioase, în : Douăzeci de ani din viaţa B.O.R., p. 200—213 ; Coman Vasile, Episcopul
Gradei, Grija pentru lăcaşurile de cult, în : B.O.R. 6/1973, 601— 615 ; M. Păcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, Bucureşti, 1981, p. 488—493 ; Prof. Teodor
M. Popescu, Respectul şi grija pentru casa Domnului, în : G.B. 12/1955, p. 721— 727 ;
Arhim. Irineu Crăciunaş, Acţiunea de reparaţie şi restaurare a monumentelor isto
rice bisericeşti, în : M.M.S. 1— 3/1964, p. 345—365; Idem, Purtarea de grijă faţă
de mănăstiri în ultimele două decenii, î n : B.O.R. 6/1968, p. 751— 761 ; Gabriel
Popescu, Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice în ţara noastră în anii
puterii populare, în : B.O.R. 11— 12/1969, p. 1160— 1162; Pr. Prof. Ene Branişte,
Liturgica generală, cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură şi pictură creştină,
Bucureşti, 1993.
B. O. R. — 10
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1948— 1977, datle oferite de Cancelaria Sf. Sinod 2^. Astfel o medie
făcută după statistica amintită ne indică faptul că în timpul Patriarhului
Justinian se construiau în jur de 20 de biserici noi pe an şi se restaurau
cam 30 biserici monumente istorice. Este interesant de observat că,
dacă în anul 1957 numărul preoţilor era de 10.063, după anii 1957— 1958
numărul lor a început să scadă, în timp ce numărul lăcaşurilor de cult
a continuat să crească. Astfel că în anul' 1966 aveam un număr de
11.908 de lăcaşuri de cult cu 9.828 de preoţi, pentru ca în 1977, de
exemplu, să avem 12.223 de lăcaşuri de cult cu numai 8.320 de preoţi,
în aceasta se reflectă clar politica regimului comunist, care dacă nu
putea împiedica pe credincioşi să-şi construiască biserici, pirn arestările
din anii 1950— 1958 din rândul preoţilor şi prin politica dusă în pri
vinţa învăţământului teologic, a reuşit, în parte, să diminueze capaci
tatea de misiune a bisericii prin reducerea v drastică a numărului de
preoţi. E adevărat că începând, cu anul 1977 numărul pjreoţilor, ca de
altfel şi cel al lăcaşurilor de cult, începe şi el să crească. O creştere
semnificativă se observă însă după 1990, astfel că, în anul 1997 la un
număr de 13.449 de biserici, corespunde un număr de 9.745 de preoţi.
Semnificativ poate fi şi faptul că din cele 1.200 de biserici construite
între 1948 şi 1994 29, 557 au fost construite în timpul Patriarhului Jus
tinian. Sigur, limbajul cifrelor este şi el relevant în ceea ce priveşte
dinamica vieţii bisericeşti, dar ţie vom opri aici cu datele statistice
spunând că spre sfârşitul patriarhatului lui Justinian se poate observa
o intensificare a activităţii bisericeşti în toate planurile 30.
%

3.4.
Şcoala de pictură bisericească. înzestrat cu un deosebit simţ
de observaţie şi de apreciere a frumosului, Patriarhul Justinian a căutat
nu numai să zidească, să renoveze şi să consolideze lăcaşurile de cult,
ci şi să le împodobească cu o pictură tradiţional-ortodoxă, după ca
noanele şi erminiile bisericeşti. Aşa că în anul 1950 s-a constituit un
organism special al Bisericii şi anume Comisia de pictură bisericească
de pe lângă Patriarhie (de menţionat că această comisie funcţionează
şi astăzi, ca de altfel multe din ctitoriile Patriarhului Justinian), care
se ocupă, în primul rând, cu recrutarea, formarea şi promovarea pic
torilor şi zugravilor bisericeşti, precum şi de toate lucrările de pictură
din bisericile ortodoxe, inclusiv lucrările de restaurare şi spălare a
*
t

28. La centralizarea acestor date au fost folosite următoarele surse : 1. dările
de seamă anuale ale Sectoarelor Administraţiei Patriarhale existente la Cancelaria
Sf. Sinod •, 2. Sumarele şedinţelor Adunării Naţionale Bisericeşti publicate în rev.
B.OJR. j 3. Cuvântări ale întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române rostite cu
diferite prilejuri. Datele au fost culese de Pr. Augustin Rusu, secretar şi Pr. Marin
Bruno Eugen, inspector (cancelaria Sf. Sinod).
29. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 60.
30. Trebuie menţionat ca orice statistică cu referire la numărul bisericilor con
struite, restaurate sau repictate pentru perioada 1948— 1989 nu poate fi desăvârşită,
având în vedere că mulţi preoţi şi credincioşi mai curajoşi, când nu puteau obţine
autorizaţia construirii unei biserifci noi, porneau la lucru fără această autorizaţie,
suportând amenzile şi rigorile legii, uneori privarea de libertate; cf. Autocefalie,
Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 60.
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picturii, de întocmirea documentaţiei respective31. Această comisie a
fost de la început şi este până astăzi prezidară de unul din episcopii
vicari ai Patriarhiei, aflându-se sub directa îndrumare a Patriarhului.
Prin grija acestei comisii de pictură bisericească au fost calificaţi
până acum sute de pictori, care au pictat, repictat şi restaurat mii de
biserici, capele, mănăstiri, multe dintre ele monumente istorice şi de
artă bisericească32. Credem că şi în acest domeniu câteva date sta
tistice vor lumina oarecum importanţa creării acestei comisii’. Astfel,
în anul 1968 existau, în activitate, 192 de pictori, 'din care : 17 pictori
restauratori ; 36 de pictori cu calificativul «foarte bine» ; 65 de pictori
cu calificativul «bine» ; 65 de pictori cu calificativul «suficient». Pe
lângă pictori existau de asemenea şi 113 zugravi bisericeşti, din care :
56 definitivi ; 57 provizorii, precum şi 12 pictori de icoane, 17 zugravi de
icoane şi 2 mozaicari. La sfârşitul patriarhatului lui Justinian existau
peste 300 de pictori şi zugravi bisericeşti în activitate, pentru ca în 1985
numărul lor să ajungă la 400, iar în 1995 chiar la cifra de 600 33.
în ceea ce priveşte mănăstirile şi bisericile restaurate şi pictate în
această perioadă de timp, având în vedere că nu putem aduce nimic
nou în afară de ceea ce s-a scris până acum şi pentru a nu repeta doar
ceea ce s-a mai scris vom menţiona numai lucrările care vor putea fi
consultate cu privire la aceasta, în care cei interesaţi vor găsi infor
maţii detaliate : M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3,
p. 488 ş.u. ; Arhim. Timotei Seviciu, Grija pentru lăcaşurile de cult,
în : B.'O.R. 6/1973, p. 602 ş.u. ; Pr. Prof. A. I. Ciurea, Strădanii şi în
făptuiri în domeniul artei religioase, în : Douăzeci de ani din viaţa
B.O.R., p. 200 ş.u.
â

3.5.
Reorganizarea învăţământului teologic. Edificator în ceea ce
priveşte modul de a gândi şi profunda înţelegere a rolului învăţămân
tului teologic în formarea viitorilor preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române,
precum şi a cadrelor din învăţământul teologic, este un fragment din
testamentul Patriarhului Justinian : «Am iubit ştiinţa şi pe oamenii
devotaţi ei şi am luptat împotriva ignoranţei şi a apărătorilor ei, am
crezut că numai ştiinţa unită cu adevăratul sentiment religios va ridica
clerul şi Biserica noastră la înălţimea cuvenită şi la conştiinţa datoriei,
'am socotit că fără acestea clerul va continua să rămână stăpânit de pre
judecăţi, de vicii şi numai cu preocupări rituale»34. Cu alte cuvinte,
Patriarhul era conştient de necesitatea formării unui cler cât mai cul
tivat şi luminat. Şi a reuşit, atât cât era posibil atunci. Aşa se explică
faptul că în plină dezlănţuire a propagandei materialist-ateiste a reuşit,
31. Trebuie remarcat aici că întemeietorul de drept al şcolii de pictură sub
titulatura «Şcoala superioară de pictură bisericească a Arhiepiscopiei Bucureştilor»
este Patriarhul Nicodim Munteanu (1939— 1948); cf. Dr. Antonie Plămădeală, Cei
patru mari patriarhi, în : M.A., 9— 10/1985, p. 559.
32. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 23.
v
33. Douăzeci de ani din viaţa B.O.R., p. 208 ; cf. Dr. Antonie Plămădeală, Cei
patru mari patriarhi, î n : M.A., 9— 10/1985, p. 559; M. Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, voi. 3, p. 491 ; Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 60.
34. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 10/1998, p. 7.
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în condiţiile grele de atunci, să înfiinţeze şase Seminarii Teologice .şi
două Institute Teologice, la Sibiu şi Bucureşti.
Se cunoaşte faptul că înainte de cel de-al doilea Război Mondial
şcolile de teologie făceau parte din Ministerul învăţământului. Instau
rarea la putere a regimului ateist în România a adus după sine, în 1948,
şi reforma învăţământului. Prin Legea pentru regimul general al cul
telor din 4 august 1948 şcolile teologice de toate gradele au fost scoase
din cadrul învăţământului public de stat. Astfel, biserica s-a văzut
nevoită să-şi organizeze singură' un sistem propriu de învăţământ30.
Credem că pentru perioada respectivă scoaterea învăţământului din uni
versitate, cu alte cuvinte scoaterea învăţământului teologic de sub in
fluenţa învăţământului secularizat şi, în acelaşi timp secularizant şi
ateu, nu putea fi decât o acţiune benefică pentru Biserică. Un astfel de
învăţământ, cu institute şi seminarii teologice aşezate direct sub grija
Bisericii, cu un cler pregătit în aceste şcoli, pătruns de spiritul misiunii
şi dedicat slujirii, a contribuit şi el la .rezistenţa împotriva dictaturii
atee, diminuând efectele secularismului şi ateismului. Cu prilejul de
cernării titlului de «doctor honoris causa» Patriarhului Justinian, recto
rul de atunci al Institutului Teologic din Bucureşti remarca : «în
acţiunea generală de integrare a Bisericii în actualizarea vieţii contem
porane se încadrează şi opera de restaurare spirituală şi de promovare
a teologiei româneşti, în primul rând prin reorganizarea învăţământului
teologic». Prin ctitoria acestei reorganizări, Prea fericirea Sa a înţeles
să aducă şcolile teologice de orice grad sub directa îndrumare şi supra
veghere a Bisericii, a Sfântului Sinod, imprimând întregului învăţă
mânt teologic, pe lângă caracterul de însuşire şi sporirea cunoştinţelor
teologice-doctrinare, şi aspectul practic, liturgic-pastoral şi de orientare
a învăţăturii către viaţă, sau ceea ce însuşi a denumit o «teologie a
vieţii». Spre o teologie întemeiată pe adevărul din Sfânta Scriptură şi
Tradiţia patristică din care răzbat «lumini şi. orientări în contempora
neitate». A statornicit desfăşurarea întregului proces de învăţământ teo
logic în atmosfera de rugăciune, de trăire duhovnicească şi de viaţă
integrală a Bisericii promovând o teologie ortodoxă 3(i.
Patriarhul Justinian s-a îngrijit, pe de altă parte, şi de continuarea
pregătirii preoţilor. Aşa se face că el este şi iniţiatorul «Cursurilor
de îndrumare misionară şi pastorală», prin care întregului cler al
B.O.R. i s-a dat posibilitatea de a-şi reîmprospăta cunoştinţele teologice
şi de a deprinde noi metode şi mijloace de pastoraţie*. După anul 1990
aceste cursuri au continuat sub denumirea de «cursuri pastorale şi de
metodologie didactică», în conformitate cu noile cerinţe de predare a
religiei în şcoli. Aceste cursuri au fost absolvite până astăzi de peste
80 de serii ?yi.
35. Pr.> Asist. Dumitru Popescu, Învăţământul teologic, î n : B.O.R.
6/1973,
p.
624 ş.u .; cf. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 37 ş.u.
36. Decernarea titlului de «doctor honoris causa», Prea Fericitului Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în : S.T. 3— 4/1977, p. 310— 311.
37 Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 39.
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O altă formă de pregătire şi informare teologică a clerului o re
prezintă «Conferinţele preoţeşti trimestriale» (după 1990 «Conferinţele
preoţeşti semestriale»). Aceste conferinţe au urmărit şi urmăresc în
continuare perfecţionarea preoţilor ca slujitori, predicatori şi duhovnici,
pregătirea lor pentru activitatea pastoral parohială ; o altă coordonată
a acestor conferinţe
* este aceea că se are în vedere dezbaterea şi
f lămurirea problemelor' de actualitate teologică şi ecumenică ; problemele
ridicate de valuruile de prozelitism sunt şi ele dezbătute în cadrul
acestor conferinţe, căutându-se soluţii viabile de stopare a fenomenului
prozelitist.
3.6.
Reorganizarea vieţii monahale::8. Se cunoaşte de către toată
lumea rolul mănăstirilor în viaţa spiritual-duhovnicească şi culturală
a Bisericii Ortodoxe Române, încât socotim că nu mai este nevoie să
insistăm aici asupra acestui aspect. Pentru mulţi, se. pare, că aplecarea
şi grija Patriarhului Justinian, ca preot de mir, faţă de viaţa monahală
şi mănăstirile româneşti, a fost o mare mirare. «... Noi, călugării, nu
ne-am explicat niciodată îndeajuns această aplecare. Nu vă imaginaţi
cât a iubit mănăstirile ...» 39. Aceste afirmaţii sunt susţinute de trans
parenţa realizărilor în încercarea reuşită de â da noi impulsuri mona
hismului românesc. «O mănăstire — afirma Patriarhul însuşi — e ca
o cetate zidită pe vârf de munte spre care privesc ochii călătorilor, de
aceea şi grija noastră se îndreaptă îh primul rând spre mănăstiri, spre
aceste lăcaşuri, spre aceste cetăţi de pe munţii credinţei noastre ; spre
aceste faruri luminoase de pe marea acestei vieţi când liniştită, când
înfuriată, de pe marea credinţei Bisericii Ortodoxe Române... Acest lu
cru trebuie să-l ştiţi şi, în acelaşi timp, trebuie să vă stăpânească per
manent grija aceasta, ca cetatea de pe vârf de munte sau farul din
mijlocul mării să fie mereu o lumină şi nu un întuneric...» /,°. Aceasta
înseamnă că Patriarhul era conştient de rolul monahismului în viaţa
Bisericii si a societătii. Pentru- ca mănăstirile să devină vetre de lumină
şi de viaţă duhovnicească este nevoie, în orice timp, de un monahism
luminat, în special, prin cultura teologică. De aceea şi gândul Patriar
hului «vreau un monahism luminat şi nu ignorant», arată făgaşul pe
care dorea să orienteze viaţa monahală din România
Reorganizarea vieţii monahale se concretizează în prevederile Sta
tutului Bisericii Ortodoxe Române din anul 1949 (art. 74— 86), în Regu
lamentul pentru organizarea vieţii monahale, din 1953, precum şi
dintr-un al doilea Regulament pentru organizarea şi funcţionarea mă
năstirilor, din anul 1959 /|2. Trebuie menţionat că în anul 1959 puterea
comunistă, prin aberantul decret nr. 410 a dat cea mai grea lovitură
9

I

w

38. Pentm detalii în ceea ce priveşte principiile care au stat la baza reorga
nizării monahismului şi a modului cum înţelegea Patriarhul Justinian monahismul
românesc a se vedea : Arhim. Irineu Crăciunaş, Purtarea de grijă faţă de Mănăstiri
în ultimele două decenii, în : Douăzeci de ani din viaţa B.O.R., p. 215—225 ; Arhim.
Timotei Seviciu, Reorganizarea vieţii monahale, în B.O.R. 6/1973, p. 630—640.
39. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 11/1998, p. 1.
40. Apostolat social, IV, 99— 100.
41. Apostolat social, III, p. 182.
42. I.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 11/1998, p. 6.
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monahismului românesc, prin care a depopulat, practic, mănăstirile
româneşti. Acest lucru făcea1parte dintr-un plan diabolic, pornit de
dictatura comunistă, împotriva Bisericii ; se ştie că arestările masive
în rândul preoţilor începuseră cu un an înainte, în 1958. Cu toate
acestea, afirmaţia că Patriarhul Justinian s-a preocupat intens de bunul
mers al mănăstirilor, îşi găseşte susţinerea în realitatea că spre sfârşitul
patriarhatului său, din punct de vedere statistic, viaţa monahală în
România se prezenta astfel : la începutul anilor *70 ai sec. X X , în mă
năstirile din Biserica Ortodoxă Română trăiau 2068 de vieţuitori, dintre
care 575 călugări şi 1493 călugăriţe locuind în 114 aşezăminte monahale,
adică 57 de mănăstiri (30 de monahi şi 27 de monahii), 37 schituri şi
20 m etocuri/l3.
Grija deosebită a Patriarhului Justinian faţă de zestrea monahală
românească s-a făcut remarcată şi printr-o serie de lucrări de conser
vare şi restaurare de care s-au bucurat nenumărate mănăstiri. Lucrările
au fost executate şi cu sprijinul Direcţiei Monumentelor Istorice. între
mănăstirile mai importante, care s-au bucurat de această atenţie, enu
merăm : Antim, Plumbuita, Cernica, Căldăruşani, Pasărea, Cheia, Zam
fira, Ciorogârla, Ţigăneşti, Ghighiu, Sinaia, Dealu, Viforâta (în
Mitropolia Munteniei şi Dobrogei) ; Neamţ, Moldoviţa, Suceviţa, Dragomirna, Slatina, Putna, Agapia, Văratec, Sihăstria (în Mitropolia Mol
dovei şi Bucovinei) ; Tismana, Cozia, Hurezi, Strehaia, Cornet (în Mi
tropolia Olteniei) ; Sâmbăta de Sus, Rohia (în Mitropolia Ardealului) ;
Hodoş-Bodrog, Săraca (în Mitropolia Banatului)/,/l. Patriarhul Justinian
este şi ctitorul schitului Sfânta Maria de la Techirghiol şi al schitului
Dragoslavele45.
,
3.7.
Iniţiatorul canonizaţii sfinţilor români. Un eveniment deosebit
din istoria Bisericii Ortodoxe Române la constituit şi canonizarea unor
sfinţi români şi generalizarea cultului unor sfinţi ale căror moaşte se
găsesc în ţara noastră /l6. Trebuie precizat că problema canonizării unor
sfinţi români nu era; în anii 50 ai veacului nostru, un lucru nou. Dis
cuţii privind o posibilă canonizare se iviseră odată cu zorii veacului 20 47.
In acest scop încă din 28 februarie 1950 pe temeiul unui referat pre
zentat de Mitropolitul Nicolae Bălan, Sfântul Sinod a hotărât să în
tocmească toate lucrările necesare canonizării solemne a unor sfinţi
români, rânduielile tipiconale şi slujbele respective, precum şi înscrierea
lor în calendarul Bisericii noastre. Canonizarea solemnă a avut loc în
43. Romanian Orthodox Church News, 1/1972, p. 19; cf. Arhim. Timotei
Seviciu, Reorganizarea vieţii monahale, î n : B.O.R. 6/1973, p. 631.
44. M. Păcurariu, op. cit., .voi. 3, p. 489 ; cf. Arhim. Timotei Seviciu, op. cit.,
p, 637 ; cf. Arhim. Irineu Crăciunaş, op. cit., p. 221— 222.
45. Apostolat social, IV, p. 382 şi 385.
46. Pentru canonizarea unor sfinţi români vezi Pr. Prof. Liviu Stan, Canoni
zarea Sfinţilor Români, în : Douăzeci de ani din viata B.O.R., p. 189— 199 j Pr. Prof.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, Bucureşti, 1981, p. 478 ;
Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 52— 56.
47. Vezi C. Erbiceanu, Modul consacrării sfinţilor în Biserica Ortodoxă, î n :
B.O.R. 1901— 1902, p. 527 ş.u. ; N. Popescu— Prahova, Canonizarea în Biserica Orto
doxă, î n : Candela /1 9 4 2 ; cf. Pr. Prof. Liviu Stan, Canonizarea, p. 189.
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zilele de 10— 23 octombrie 1955, cu prilejul aniversării a 70 de ani de
autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române, după cum urmează : Sfinţii
Ierarhi Iosif cel Nou de la Partoş (15 septembrie) şi Calinic de la Cernica
(11 aprilie) ; a Sfinţilor Ierarhi şi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici (24 aprilie) şi Sfinţii Cuvioşi şi Mărturisitori Visarion, Sofronie
de la Cioara şi Sfântul Mucenic Oprea (21 octombrie).
Tot la acea dată a fost generalizat cultul unor sfinţi cu moaşte,
la noi în ţară, în toată Biserica Românească : Sfânta .Muceniţă Filofteia,
Cuviosul Nioodim cel Sfinţit, Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Su
ceava, Cuviosul Grigorie Decapolitul, Cuvioasa Parascheva şi Cuviosul
Dimitrie cel Nou din Basarabi. Lucrarea de canonizare şi cinstire a
sfinţilor pe care i-a dat neamul românesc începută de Patriarhul Jus
tinian a fost continuată, de data aceasta în libertate, de către actualul
Patriarh. Prin aceasta Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, nu face
decât să continue şi să desăvârşească opera înaintaşului său, căruia
— cum am mai spus — i-a fost apropiat colaborator. Aşa se face că
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din
20 iunie 1992, canonizarea următorilor sfinţi români şi generalizarea
cultului lor în toată ţara : Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie), Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (27 septembrie), Sfinţii
Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel (21 oc
tombrie), Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru-Vâlcea (23 noiembrie),
Sfântul Cuvios Danii 1 Sihastru (18 decembrie), Sfântul Cuvios Gherman
din Dobrogea (29 februarie), Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râm'eţ
(30 iunie), Sfântul Ierarh Leon»tie de la Rădăuţi (1 iulie), Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (2 iulie), Sfântul Cuvios Ioan
Iacob Hozevitul (5 august)^ Sfânta Cuvioasa Teodora de la Sihla
(7 august) şi Sfinţii Martiri Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru
fii, Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi Sfetnicul Ianache (16 august)48.
i

3.7. Institutii anexe ale Bisericii Ortodoxe Române. Pentru toate
înfăptuirile arătate mai sus era nevoie de bani. Patriarhul Justinian a
găsit, la venirea sa în scaunul patriarhal, o Biserică săracă, devastată
de război. Fiind un om practic, s-a luptat să asigure Bisericii o bază
materială. Pentru aceasta a înfiinţat o serie de instituţii care să vină
în sprijinul Bisericii, precum : Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă ;
Fondul de Asigurare a Bunurilor Bisericii Ortodoxe Române ; Casa de
Ajutor Reciproc a Clerului Bisericii Ortodoxe Române ; Fondul Central
Misionar.
O atentie deosebită trebuie acordată activitătii editoriale din cadrul
Institutului Biblic. Astfel, pe linia organizării misionare şi materiale,
Patriarhul Justinian a reorganizat Institutul Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române. Tipografia şi-a mărit capacitatea şi ' a
început tipărirea cărţilor de cult, de ritual, dar şi a manualelor pentru
Seminariile şi Institutele Teologice. Patriarhul a intuit nevoia îndrep>

I
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♦

48.
în aceeaşi şedinţă a Sfântului Sinod s-a hotărât şi generalizarea cultului
sfinţilor români canonizaţi în anul 1950 j v. Pr. Prof. Ene Branişte, Liturgica gene
rală, Bucureşti, 1993, p. 235—241 ; cf. Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 54.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

152

tării limbii, a aducerii la zi a cărţilor de cult, şi pentru aceasta a apelat
la unii din cei mai buni cunoscători ai limbii române. Dintre aceştia
amintim pe Tit Simedrea (pe atunci Mitropolit pensionar), profesorul
Iustin Moisescu, profesorul Gheorghe Moisescu, prof. Tudor Popescu,
Popa Nae şi Valeriu Anania/i9. Activitatea editorială a Institutului Bi
blic şi de Misiune Ortodoxă este, după anul 1948, atât de complexă şi
bogată, încât suntem nevoiţi să amintim aici numai câteva dintre lucră
rile cele mai importante, care au apărut în perioada de arhipăstorire
a Patriarhului Justinian (pentru detalii vezi : M. Păcurarii;, Istoria Bi
sericii Ortodoxe Române, voi. 3, p. 483 ş.u.). în primul rând se cuvine
să amintim aici cele 12 volume de studii, predici şi cuvântări ocazionale
ale Patriarhului Justinian, tipărite sub titlul «Apostolat Social» (Bucu
reşti, 1948— 1976). în anul 1968 apărea o nouă ediţie a Bibliei, în
200 de mii de exemplare, pentru ca în anul 1975 să apară şi a doua
ediţie în timpul Patriarhului Justinian. Patriarhul a diortosit cu mâna
lui vechea Cazanie, care a cunioscut în timpul său două ediţii : 1960
şi 1973. Au fost reeditate, tot acum, aproape toate cărţile de cult, pre
cum şi o serie întreagă de manuale pentru Seminariile
şi Institutele
Teologice.
4. PROMOTORUL ECUMENISMULUI LOCAL
SI INTERNATIONAL
>

9

t

Activitatea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române în perioada
patriarhatului lui Justinian a fost una fructuoasă şi bogată şi necesită
un studiu mai aprofundat 50. Aici însă ne vom limita la indicarea câtorva
repere din bogata activitate în domeniul ecumenismului în vremea
aceasta. Putem afirma că Patriarhul Justini-an s-a preocupat, în mod
constant, de statornicirea "bunelor relaţii între cultele din ţara noastră
şi a contribuit decisiv la asigurarea climatului de respect reciproc şi
înţelegere între acestea. Sigur că nu trebuie trecut sub tăcere faptul
că în această perioadă se observă o încercare, din partea statului, de
instrumentalizare a acţiunii ecumeniste, dar această realitate nu a putut
prejudicia întru totul strădaniile ecumeniste depuse de Bisericile parti
cipante la această mişcare.
Patriarhul Justinian este, de altfel, iniţiatorul «ecumenismului lo
cal» sau «ecumenismului practic» în România. Ecumenismul intern s-a
concretizat în special în două direcţii : 1. în primul rând, prin «Con
sfătuiri ale cultelor din ţară» (începând cu anii 1949); 2. în al doilea
49. Î.P.S. Bartolomeu, Amintiri, în : Renaşterea 10/1998, p. 7.
50. Pentru activitatea ecumenică în această perioadă vezi,: Prof. N. Chiţescu,
Relaţiile interortodoxe ale Bisericii Ortodoxe Române, î n : Ortodoxia 2^1968,
p. 195— 208; Pr. prof. D. Stăniloae, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biseri
cile Vechi Orientale, cu Biserica Romano-Catolică şi cu Protestantismul, în : Orto
doxia 2/1968, p. 209—224; Pr. Isidor Todoran, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române
cu Biserica Anglicană şi cu Biserica Veche-Catolică,
în :
Ortodoxia
2/1968,
p. 225— 234; Pr. I. G. Coman, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu organizaţiile
ecumenice, în : Ortodoxia 2/1968, p. 135— 250 ; Prof. Constantin C. Pavel, Colaborarea
între Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte din ţară, în : Ortodoxia 2/1968,
p. 265— 275.
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rând, prin «întruniri şi Conferinţe interconfesionale» (începând cu
anul 1964) 5l.
Pe planul relaţiilor ecumenice externe, Biserica Ortodoxă Română
s-a aflat în relaţii frăţeşti cu toate Bisericile Ortodoxe, cu Bisericile
Ortodoxe Orientale, cu Biserica Romano-Catolică şi cu celelalte Biserici
creştine din lume. Trebuie remarcat aici că datorită conjuncturii politice
de atunci Biserica Ortodoxă Română nu a putut participa la Adunarea
Ecumenică de la Amsterdam în anul 1948, când a luat fiinţă Consiliul
Ecumenic al Bisericilor~)2. După această dată, Biserica noastră a fost
reprezentată la o serie de acţiuni ecumenice de anvergură : în anul 1959
este membru fondator a «Conferinţei Bisericilor Europene» (încă înainte
de a intra în Consiliul Ecumenic al Bisericilor) ; în anul 1961. în «Con
siliul Ecumenic al Bisericilor», alături de alte Biserici Ortodoxe surori ;
tot aici ar trebui amintite şi o serie de relaţii ecumenice, pe care Bi
serica Ortodoxă Română le-a întreţinut cu Bisericile şi organizaţiile
protestante locale sau mondiale, precum : Alianţa Reformată Mondială,
Federaţia Mondială Luterană, Biserica Evanghelică Luterană din Ger
mania (pe atunci R. F. Germania) ; Biserica Evanghelică Luterană din
Danemarca, Biserica Luterană din Suedia, Federaţia Protestantă din
Franţa etc. 53.
5. CONCLUZII
Numai cine ignoră, cu bunăştiinţă, conjunctura istorică şi constelaţia
politică a anilor în care a activat Justinian Marina ca Patriarh al Bi
sericii Ortodoxe Române, nu va înţelege anumite măsuri pe care Pa
triarhul Justinian a trebuit să le întreprindă şi va continua să micşoreze,
să calomnieze şi să denigreze personalitatea celui care a salvat şi a
condus corabia Bisericii în vremuri atât de zbuciumate şi învolburate.
Aceia ar trebui numai să privească şi să constate ce se întâmpla în
jurul României în acei ani (de ex. în Rusia, unde bisericile şi mănăs
tirile erau închise, transformate în grajduri, depozite, restaurante . sau
locuinţe ; în Albania, unde religia era pur şi simplu interzisă, statul
declarându-se ateu sau în Germania de est, unde propaganda comunistateistă a făcut ravagii în sufletele oamenilor şi unde numai un procent
de 30 % din populaţie se mai declară astăzi religioasă şi doar 3 % dintre
creştini mai sunt activi, participând la viaţa Bisericii), pentru ca să
51. Pentru conferinţele teologice interconfesionale vezi : Pr. Prof. D. Radu, .
Privire de ansamblu asupra conferinţelor teologice interconfesionale din România,
în: S.T. 31/1979, p. 647— 712; idem, Evaluarea rezultatelor şi perspectivelor acti
vităţii ecumenice a cultelor, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la prima Con
ferinţa teologică interconfesională, în : S.T. 40 1988, p. 76—89. Pentru o privire
critică, din exteriorul conferinţelor vezi : Olivier Gillet, Religion et Nationalisme.
L'ideologie de l'Eglise Orthodoxe Roumaine sous le regime communiste, Editions
de l'Universite de Bruxelles, 1987, 189 pagini (noi înşine am aflat de curând de
existenţa acestei cărţi, care până în momentul de faţă ne-a rămas încă inac
cesibilă).
%
52. De altfel Biserica Ortodoxă
Română a fost prezentă la Amsterdam
indirect, prin prezenţa unei delegaţii a Episcopiei Ortodoxe Române din America,
compuse din doi preoţi : Ioan Truţia, vicar eparhial şi Vasile Haţeganu, conducător
al sectorului «Relaţii externe» al eparhiei.
53. M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, p. 508 ; cf. Auto
cefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, p. 62 ş.u.
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înţeleagă că patriarhul Justinian a fost providenţial pentru Biserica
strămosească.
El a ştiut să construiască o strategie pe termen lung pentru Biserică,
a vrut ca preoţii săi să slujească Sf. Liturghie în Biserică, şi nu să fie
închişi în temniţele comuniste (dacă nu a reuşit în totalitate înseamnă
că uneori puterea comunistă s-a dovedit mai puternică decât râvna sa
de a-şi salva preoţii şi Biserica), a vrut ca bisericile să fie mereu des
chise unor suflete şi aşa chinuite de propaganda atee a comuniştilor.
Este apoi îndeobşte cunoscut că realizările artistice oglindesc epoca
respectivă, aşa că putem* afirma fără a greşi că realizările Patriarhului
Justinian în domeniul artei religioase îl arată nu numai ca fiind un
gospodar desăvârşit, ci şi ca pe un Patriarh cu bun gust şi cu un
deosebit simţ artistic. Mărturie stau în acest sens restaurările din Pa
latul Patriarhal, Biserica Radu-Vodă, Mănăstirile Dealu, Ghighiu,
Antim, Dragoslavele, Ţigăneşti etc.
Vom încheia aceste rânduri cu un citat din cuvântarea Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, rostită cu ocazia omagierii Patriarhului
Justinian la 50 de ani de la întronizare, cuvinte care sintetizează cel
mai elocvent personalitatea celui ce timp de aproape 30 de ani a fost
Patriarhul şi «Părintele» (cum îi plăcea să se intituleze ; Patriarhul
Justinian este primul Patriarh care îşi ia în titulatura sa şi pe aceea de
Părinte) tuturor românilor ortodocşi : «Stăpânit de credinţa în Dum
nezeu, de acea forţă interioară, a ^sufletului său de slujitor al Sfântului
Altar, Patriarhul Justinian Marina s-a împotrivit unei dictaturi necru
ţătoare şi a biruit piedici de tot felul pentru ca viaţa credincioşilor,
a tineretului,7 a mănăstirilor noastre ortodoxe să se desfăsoare
cu multă
»
roadă duhovnicească, pe care noi o vom pomeni mereu, secol după secol,
ca pe o minune dumnezeiască. Cu astfel de gânduri comemorăm şi
omagiem lucrarea şi vredniciile acestui mare părinte al nostru, al tuturor
fiilor neamului românesc» 54.
I

Pr. Lector CONSTANTIN PĂTULEANU

PATRIARHUL JUSTINIAN
Repere biografice
1901 februarie 22 — Vedea lumina zilei
1924 octombrie 14. Hirotonit preot pe
fiul de ţăran Ioan
Marina în comuna seama parohiei din Băbeni-Vâlcea.
Cermegeşti, satul Şuteşti (Vâlcea).
1925— 1929 Facultatea de Teologie din
1915— 1923 Seminarul «Sf . Nicolae» Bucureşti.
din Rm.-Vâlcea.
1932 Detaşat ca preot slujitor la Ca1923 învăţător
în satul Olteanca-Vâl- tedrala episcopală
din Râmnicu-Vâlcea.
cea.
(Văduv, prin decesul soţiei).
1924 Transferat
învăţător în com. Bâ1932 Director al Seminarului «Sf. Nibeni-Vâlcea.
colae» din Rm.-Vâlcea.
54.
Apărătorul pilduitor al Bisericii, Cuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, rostită la slujba de pomenire a Patriarhului Justinian Marina
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizarea şa ca Patriarh al. Bisericii
Ortodoxe Române, p. 1 (manuscris).
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1933 Transferat ca
preot la biserica
«Sf. Gheorghe» din Râmnic.
1945 aprilie 1. Vicar la Mitropolia
Moldovei.
1945 august 11. Călugărit la Mânăstirea Cetăţuia lângă Iaşi.

1948 mai 24. Marele Colegiu Electoral
Bisericesc îl alege Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Pa
triarh al României.
1948
iunie 6. întronizarea ca Patriarh
al României în biserica Sf. Spiridon-Nou.
1948
Proclamarea Reîntregirii Bisericii
1945 august 12. Hirotonit arhiereu de
Mitropolitul Irineu Mihălcescu şi arhie Ortodoxe Române.
1948 august 4. Reorganizarea învăţă
reii Valerie Botoşeneanu! şi Antim Nica
mântului bisericesc. (Legea cultelor).
în Catedrala din Iaşi.
1948— 1974 Editarea operei
Apostolat
1947
noiembrie
19. Marele Colegiu
Social.
Electoral Bisericesc îl alege ca Mitro
1949 Cursuri de îndrumare pastorală.
polit al Moldovei.
1950 Noul Testament.
1947
decembrie 22. învestirea de către
1957 Psaltirea.
Regele Mihai I al României (ultimul act
1960 Tâlcuirea Sfintelor Evanghelii şi
regal de acest fel al Regelui Mihai).
Cazaniile duminicilor de peste an.
1947 decembrie 28. înscăunarea ca mi1968 Biblia.
tropolit al Moldovei la Iaşi.
1972 Noul Testament cu Psaltirea.
1948 februarie 27. Trecerea
la cele
1972 Mica Biblie.
veşnice a Patriarhului Nicodim Miutea1975 Biblia.
nu. Vlădica Justinian
devenea locţiitor
1977 martie 26. Trecerea la cele veş
nice a Patriarhului Justinian.
de patriarh.
/
0

/

ACTIVITATEA OMILETICA, CATEHETICA ŞI PEDAGOGICA
A PR. PROF. DR. MIHAIL BULACU
*

*

La 100 de ani de la naştere

Repere biografice. în ziua de 12 martie 1998 s-au implinit 100 de
ani de la naşterea unuia din cei mai reprezentativi ostenitori în câmpul
Omileticii, Cateheticii şi Pedagogiei româneşti, părintele profesor Mihail
Bulacu. Propriu-zis, părintele Bulacu este cel mai prolific autor român
de studii în domeniu, în special pe plan catehetic. Ca un modest semn
de recunoştinţă pentru bogata operă lăsată în spaţiul teologiei prac
tice, rezultat .al unei dăruiri exemplare, întreprindem demersul de faţă,
cu precizarea că nu intenţionăm o prezentare exhaustivă a cărţilor şi
studiilor P. C. Sale, fapt de altfel imposibil în limitele unui studiu
omagial, ci evidenţierea câtorva din cele care i-au rezervat un loc de
onoare în galeria slujitorilor cuvântului în Biserica Ortodoxă Română.
Este de mirare că, în' ciuda activităţii prodigioase, s-a scris foarte puţin
despre P. C. Sa, iar ceea ce s-a scris se referă strict la câteva date
biografice, prezentându-se lapidar şi o listă a lucrărilor mai importante,
fără nici o evaluare sau comentariu l. Până la elaborarea unui amplu
1.
Pr. prof. D. Radu, Pr. prof. dr. Mihail Bulacu, «Studii Teologice», 1— 2/1982,
p. 51— 52 (un scurt medalion publicat, alături de al celorlalte cadre didactice, cu
prilejul sărbătoririi centenarului .Facultăţii de Teologie din Bucureşti) ; Ncc~olcg.
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studiu dedicat vieţii şi activităţii personalităţii distinsului preot şi
profesor, la nivelul unei teze de licenţă şi chiar de doctorat, socotim
un gest de atenţie elementară să nu trecem sub tăcere sorocul cente
narului naşterii. Aceasta Cu atât mai mult cu cât scrierile P. C. Sale
sunt Intr-o mare măsură actuale, mai ales sub aspectul valorificării
scrierilor patristice şi cu privire la unele din metodele de revigorare a
procesului de predare a religiei în şcoli, aşa cum vom vedea mai
departe. In intenţia de a zăbovi mai mult asupra scrierilor, ne vom
limita doar la datele cele mai importante din punct de vedere biografic.
Părintele Mihail Bulacu s-a născut în ziua de 12 martie 1898, în
com. Lăpuşata, jud. Vâlcea, din părinţi agricultori. La îndemnul mamei
sale va urma Seminarul Teologic «Sf. Nicolae» din Rm. Vâlcea, pe care
îl absolvă în anul 1919. Intre anii 1919— 1923 urmează cursurile Facul
tăţii de Teologie din Bucureşti, obţinând licenţa în anul 1924. Va urma
apoi, timp de doi ani, cursurile Facultăţilor de Litere, Teologie Catolică
şi Protestantă ale Universităţii din Strasbourg, de unde va veni în ţară
cu cinci certificate 2. Tot pe linia diplomelor, trebuie să facem comple
tarea că în 6 mai 1912 (aşadar, la 15 ani !), va primi Diploma Societăţii
ştiinţifice-literare «Tinerimea română» din Bucureşti, ca decernarea
premiului I, pentru concursul la Religie, la 1 aprilie 1918 — certificatul
de Absolvent al Şcoalei militare de Infanterie, din Botoşani, unde a
venit ca voluntar, eliberându-se cu gradul de Sublocotenent, iar în 1925
diploma de Absolvent al Seminandui pedagogic universitar din Bucu
reşti «Titu Maiorescu», specialitatea Religie -’.
în iunie 1928 va susţine la Facultatea de Teologie din Bucureşti
teza de doctorat cu subiectul Şcoala Catehetică patristică, ca bază de
orientare pentru actuala şcoală catehetică. Studiul introductiv în Catehetica ortodoxă, la specialitatea Catehetică'l. Din anul 1926 îşi va
începe activitatea la catedră, de care nu .se va; despărţi, cu mici între
ruperi, decât în anul 1952, după cum urmează : la Catedra de Teologie
practică de la Academia teologică din Oradea (1926— 1929) ; profesor
de Religie la Seminarul Pedagogic Universitar din Bucureşti (1930—
1938 şi 1942— 1944) ; docent la Facultatea de Teologie din Bucureşti,
pentru Catehetică şi Omiletică (1936— 1938) ; conferenţiar la aceleaşi
semnat «Asistent», în «Glasul Bisericii», 5— 6 1985, p. 407, mai mult «cronică» decât
anecrolog», prin care se anunţa trecerea în veşnicie, cu extrem de putien date
biografice şi bibliografice (probabil şi datorită «indicaţiilor» Departamentului Cul
telor», care nu agrea publicarea materialelor mai bogate) ; Pr. prof. dr. M. Păcura1
riu, Dicţionadul Teologilor Români, Bucureşti, 1996, p. 66— 67. însă cel mai mare
spr jjin în studierea activităţii didactice şi publicistice ne-a oferit autorul însuşi,
prin broşura Memoriu de titluri şi lucrări, Tipografia Curţii Regale F. GOBL, Bucu
reşti, 1914, 55 p.
2. 1. Certificat d'Etudes Frangaises Modernes ) 2. Certificat de la Faculte de
Theologie protestante (3 diplome, semnate de profesori diferiţ ) ; 3. Certificat de
la Faculte de Theologie catholique (vezi Memoriu de titluri şi lucrări..., p. ^— î).
La Strasbourg l-a avut coleg pe Haralambie Rovenţa, viitor preot şi profesor de
studii biblice. Informaţia o deţinem de la fiica Rărintelui Rovenţa, d-na Viorica Iacob
(soţia regretatului academician Ca us Iacoh), căreia îi suntem recunoscători pe această
cale pentru sprijinul acordat în completarea datelor biografice ale Părinetlui Bluacu.
3. Ibidem, p. 3.
4. Tipărită la Oradea, 1928, 198 p.
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discipline (1938— 1940 ; 1942— 1946) ; profesor agregat de Catehetică
(1946— 1948) ; profesor titular de Catehetică şi Pedagogie religioasă la
Institutul Teologic din Bucureşti (1948— 1952). Din anul 1952, fiind
pus în situaţia de a alege între catedră şi parohie, a optat pentru pa
rohie, Sf. Elefterie, la care slujea din anul 1929, mai ales că sub păsto
ria sa a început, în 1935, construcţia noii biserici, monumentală sub
aspect arhitectural, terminată abia în 1971, când este târnosită de
Patriarhul Justinian. In paralel cu activitatea didactică şi pastorală,
părintele Bulacu a îndeplinit şi diferite munci administrative : director
al Cancelariei Episcopiei Râmnicului (1923— 1924) ; consilier cultural la
Episcopia Oradiei (1928— 1929) ; consilier cultural la Arhiepiscopia
Bucureştilor (1933— 1939). Pentru meritele deosebite pe plan bisericesc,
civil şi militar, a primit următoarele distincţii (în ordine cronologică) :
Crucea comemorativă a războiului pentru reîntregirea Neamului (1916—
1918) ; dreptul şi binecuvântarea de a purta «brâu roşu», dat de
Sf. Episcopie a Oradiei (1927); Crucea patriarhală (1935); Virtutea
cercetăşească de argint, ca duhovnic cercetăşesc pentru activitate deo
sebită (1937); Coroana României, c u . gradul de cavaler, prin Decretul
Regal nr. 57/8 iunie 1932 ; Meritul cultural, cu gradul de cavaler,
cl. a Il-a, prin Decretul Regal nr. 2471 1943 \
Se cuvin, de asemenea, câteva menţiuni legate de activitatea cultu
rală (distinctă de cărţile tipărite şi de munca didactică şi pastorală) :
Conferinţe la Ateneul Român (de exemplu : Gh. Lazăr şi Catehismul
ortodox — 1941 ; Mikail Eminescu şi credinţa strămoşească — 1941 ;
Naţionalismid creştin în operele lui George Coşbuc — 1943 etc) ; cola
borări la Radio ; oficiul educaţiei tineretului (cursuri de vară organi
zate de Ministerxd Cidturii Naţionale si al Cultelor — Rm. Vâlcea, în
1943) ; Universitatea populară «Nicolae Iorga» din
Vălenii de Munte
(conferinţe c a : Gh. Lazăr caeducator — 1939 ;
Unitatea sufletului
românesc prin Ortodoxie — 1943 etc.) ; Înainte de a încheia medalionul
biografic, amintim faptul că părintele a fost căsătorit cu Cornelia, fiica
preotului *Marin Rădoi, din comuna notală, ^vând împreună trei fe te :
Angelica ( f 1989), Veronica (stabilită la Craiova) şi Rozalia (stabilită
în Suedia). A trecut la cele veşnice în 24 mai 1985, în ziua înălţării
Domnului, fiind înmormântat lângă ctitoria sa, Biserica Sf. Elefterie,
în partea de miazăzi.
Opera omiletică. Dintre lucrările omiletice considerăm că cele mai
reprezentative sunt următoarele : Omila exegetică biblică. Studiu omileticc\ Şcoala ,exegetică biblică din Antiohia. Studiu om iletic1, Cuvinte
din Evanghelie pentru suflet românesc8, Omilia despre predică'a Sfân
tului Ioan Hrisostom
Omilia hrisostomică în Ortodoxia românească10,
Cuvântul lui Dumnezeu şi omilia ortodoxă a Sfinţilor Părinţill, Omilia
I

#

5. Memoriu ele titluri şi lucrări..., p. 55.
6. Oradea, 1928, 198 p.
7. Bucureşti, 1931, 100 p.
8. Voi. I, Bucureşti, 1944, 295 p.
9. Bucureşti, 1946, 47 p.
10. în «Glasul Bisericii», an. XXXIV, 1975, nr, 5— 6, ,p. 523— 540.
11. In «Glasul Bisericii», an. XXXV, 1976, nr. 5— 6, p. 523— 538.
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ortodoxă si Omiletica ortodoxă l-, însemnătatea si actualitatea interpretării ortodoxe-omiletice a Sfintei Scripturi i:\
întrucât ultimele patru lucrări se găsesc în reviste teologice, uşor
de consultat, nu ne oprim asupra lor. Mai util socotim a fi să ne oprim
la două din cărţile tipărite, mai greu accesibile cititorilor, însă ilustra
tive, credem, pentru osteneala omiletică a părintelui autor : Cutinte
din Evanghelie. şi Omilia despre predică a sf. Ioan Hrisostom.
1. Cuvinte din Evanghelie pentru suflet românesc conţine 45 pre
dici, selectate de autor dintr-un număr mult mai mare, dintre care cele
mai multe au fost rostite «cu prilejul invitaţiunilor primite de a pre
dica duminica dimineaţa la societatea de Radiodifuziune la ora predicii»,
după cum însuşi mărturiseşte J/\ Volumul este structurat pe opt capi
tole, fiecare purtând un nume generic: I. Evanghelia; II. Renaşterea
spirituală; III. Naşterea Domnului; IV. Domnul Hristos şi copiii;
V. Domnul Hristos şi tinerii; VI. Drumul crucii; VII. învierea ■Dom
nidui ; VIII. Sfinţirea sufletului omenesc. La fiecare din aceste capitole
sunt inserate aprox. 5— 6 predici de dimensiuni mijlocii, permiţând a
fi rostie în aprox. 15 minute. Enunţurile capitolelor menţionate mai
sus sugerează şi temele abordate de autor. Pentru ilustrare anexăm la
finele studiului două din aceste predici, care ni se par cele mai repre
zentative pentru modul de gândire, redactare şi prezentare omiletică J;\
>

y

'

p

«

2. Omilia despre predică a Sf. Ioan Hrisostom este celebra cuvân
tare rostită de marele predicator în Antiohia, într-unul din anii din
perioada 386— 397, în care a slujit ca preot aici, într-o vreme când
episcopul Flavian, care-1 hirotonise preot, era plecat din localitate Ki.
Ce se întâmplase, de fapt. Cu o zi înainte, Sf. Ioan rostise un panegiric
pentru Sfinţii Macabei, prilej cu care-' a fost aspru în cuvinte faţă de
creştinii care nu sunt vrednici de numele pe care îl poartă. Impresionaţi
de cuvintele aspre, antiohienii i-au mărturisit descurajarea lor sufle
tească. Sesizând că a fost, totuşi, prea aspru cu ei, a doua zi a rostit cele
bra cuvântare, cunoscută în istoria predicii universale sub numele de
« 0 [m Xioc itept
xvjpu^eco^» X/.
încă de la începutul acestei cuvântări,
Sfântul Ioan Hrisostom recunoaşte că asprimea nu trebuie să prevaleze
niciodată în limbajul omiletic : «Socot că v-am mustrat destul în pre
~~ •

-

..................

~

?

■ ■ ■

—

12. In «Studii Teologice», an. XXIX, 1977, nr. 9— 10, p. 621— 635.
13. în «Glasul Bisericii», an. XXXVIII, 1979, nr. 9— 10, p. 966— 982.
14. Vezi Prelata volumului, p. 3. Iar în lucrarea Memoriu de titluri şi lucrări,
Bucureşti, 1944, face următoarea precizare : «Predici de 15 minute, in faţa microfo
nului, la societatea română de radiodifuziune...», p. '48.
15. Predică despre «Sfinţii îngeri», p. 244— 248 şi despre «Catiheţii de odini
oară şi colindele religioase», p. 118— 121.
16. Amintim că Sf. Ioan Hrisostom a fost hirotonit preot în* Antiohia în
anul 386, sluj nd în această calitate pînă în 26 febr. 3S8, când a fost hirotonit
arhiereu, pentru scaunul de patriarh ai Constantinopolului. Vezi Pr. Prof. Dr. Ioan
G. Coman, Patrologie, Manual pentru Institutele Teologice, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1956, p. 200.
17. Migne, P.G., Tom. L, col. 653— 662. Vezi şi trad. franceză a acesteia la
j. Bareille, Oeuvres completes de Saint Jean Chrysostome, Tom. IV, Paris, 1866,
col. 405— 419. în limba română omilia a fost^ tradusă abia în anul 1978, de Părintele
D. Fecioru, traducere tipărită în rev. «Mitropolia Ardealului», an. XXIII (1978),
nr. 1— 3, p. 58— 66.
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dica de mai înainte şi că v-am făcut adâncă rană; Trebuie, dar, neapă
rat să v-o tămăduiesc azi si să vă dau leacuri mai uşoare. Cel mai bun
mijloc de vindecare nu-i numai tăierea părţii bolnave, ci şi oblojirea
rănilor; iar cea mai minunată lege de predicare nu-i numai mustrarea,
ci şi sfatul şi mângâierea. Aşa a poruncit şi Pavel : «Mustră, ceartă,
mângâie» (II Tim. 4, 2). Dacă-i mângâi mereu pe ascultători îi faci
trândavi; dacă-i cerţi numai, îi faci îndărătnici, că, neputând îndura
povara unor continui mustrări, te părăsesc îndată. De aceea trebuie ca
felul predicării să fie variat...» ,8. După această introducere, Sf. Ioan
Hrisostom vorbeşte în special despre anumite greşeli omeneşti, deodată
cu modul de îndreptare, evidenţiind binefacerile pocăinţei, ilustrate c i
exemple din Evanghelii şi scrierile sf. Ap. Pavel. Tematica omiliei este
sugerată şi de titlul mai dezvoltat dat cuvântării în colecţia Migne, tra
dus întocmai d^ Părintele D. Fecioru : Primejdios lucru şi pentru pre
dicator şi pentru ascidtători este ca predicatorul să predice pe placid
ascultătorilor. Folositor lucru şi semn de foarte mpre dreptate * este
să-ţi osândeşti propriile păcate J0.
Părintele Mihail Bulacu purcede la analizarea acestei omilii după
o scurtă introducere, în care oferă câteva lămuriri extrem de bine
venite, atât pentru studiul Omileticii, în general, cât şi pentru omilia
prezentată, în special. Remarcăm dintru început modul ştiinţific de
abordare al părintelui autor. în analizarea omilei recurge adesea la
textul original, din care reproduce fragmentele corespunzătoare cu
ideile’ evidenţiate. Dexteritatea utilizării textului clasic ni-1 prezintă pe
părintele Bulacu un bun cunoscător al limbii greceşti. Şi nu numai :
notele bibliografice, cu citate din autori reprezentativi de limbă latină,
germană şi franceză, atestă o bună stăpânire şi a acestora. In ansamblu
şi în detalii, lucrarea este o mostră de erudiţie şi prestaţie academică.
Ostenitorii de azi din câmpul omiletic (şi nu numai) pot lua şi azi
exemplu de la aceaastă modalitate elevată de lucru. Acrivia ştiinţifică
este confirmată, de fapt, de cele -130 *de note bibliografice, în care
întâlnim nume consacrate în domeniu ca : Cicero, Fer. Augustin, Lactanţiu, Villemain, Longhaye, Probst, Krieg, Ackermann, Vinet, Puech,
Hulster, Bossuet, Fenelon, Bourdaloue, Trembelas etc., alături de nume
sonore ale ortodoxiei româneşti, ca Melchisedec Ştefănescu, Vasile Ispir,
Petre Vintilescu etc. Parcurgând sistematic omilia
despre predică,
părintele Bulacu emite următoarea concluzie : «De aici se poate vedea
că un predicator trebuie să fie nu numai un bun dogmatist, un bun
moralist, un bun tălmăcitor al Sfintei Scripturi, dar şi un bun misionar,
un bun catehet, un bun pedagog, pe toate îmbinându-le în mod fericit,
pentru a-şi împlini cu adevărat misiunea sa. Aceste adevăruri, privi
toare la personalitatea de predicator a Sf. Ioan Hrisostom, le confirmă
şi istoria predicii. Iar prin omilia despre predică, sau vorbirea biseri
cească în genere, nu a făcut apologia predicii, ci a expus principiile
călăuzitoare ale predicatorului, pe care le are în vedere, atât în omilie,
cât şi în celelalte genuri ale predicii, fie predica festivă, fie predica
»

18. Trad. Pr. D. Fecioru, Ibicîem, p. 58.
19.Ibidem.
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propriu-zisă, fie pareneză, fie panegiricul...» 20. După analizarea propri-zisă a omiliei hrisostomice în cauză, părintele Bulacu desprinde şi
câteva concluzii generale, pe care le coroborează cu situaţia predicii
de la noi, concluzii care, în ciuda jumătăţii de secol care a trecut de
la elaborarea studiului, sunt în mare măsură actuale. Reproducem
câteva :
— Omiletica ortodoxă trebuie să constituie un studiu adânc, spri
jinit pe cele mai temeinice opere omiletice ortodoxe, în care primează
omiliile celor mai mari predicatori ortodocşi, în frunte cu Sf. Ioan
Hrisostom 21;
— Omiletica este în legătură cu toate disciplinele teologice, îşi
trage materialul necesar dintr*însele şi le valorifică practic... (ea) este
o disciplină aparte în cadrul învăţământului, prin care se împlineşte
suprema dorinţă a Domnului H ristos: «Drept aceea mergând, faceţi
ucenici ( [xaQ^TeoaaTe ) toate naţiunile... învăţându-le ( 8i8a<jxovxeS ) să
păzească toate câtfe am poruncit vouă» (Matei XXVIII, 19—^20). De aici
se vede că Omiletica are menirea de a ne oferi nu numai rânduielile
logice şi retorice ale cuvântării bisericeşti, ci partea centrală şi funda
mentală rămâne pregătirea temeinică pentru propovăduirea cuvântului
lui Dumnezeu...22 ;
Omilia ortodoxă este predica de viitor pentru amvonul Bisericii
ortodoxe, precum a fost şi în veacul de aur al elocinţei creştine, fie
că ar fi omilia analitică, fie că ar fi omilia sintetică. Motivele acestei
afirmaţiuni sunt atât de ordin biblic, cât şi de ordin patristic tradiţio
nal, pe lângă care se adaugă nu numai râvna sufletului creştinesc şi
românesc pentru explicarea populară a Sf. Scripturi, verificată prin
faima «Evangheliei cu învăţătură» de altădatăf dar şi primejdia propa
gandei sectare 23.
— Omiletica este o ştiinţă de teologie practică de mare actualitate,
iar omilia ortodoxă este nu numai predica ortodoxă clasică a trecutului,
ci predica de mare importanţă pentru viitorul amvonului 2/\
Opera catehetică şi pedagogică. Vorbim împreună de aceste două
discipline pentru că domeniul este comun. Desigur, avem în vedere
pedagogia creştină, pe care părintele Bulacu a onorat-o în mod exem
plar. In ordine cronologică, principalele scrieri catehetico-pedagogice
sunt următoarele : Şcoala catehetică patristică, ca bază de orientare '
pentru actuala şcoală catehetică. Studiu introductiv în catehetica orto
doxă (Teză de doctorat) 25; Voroavă de întrebări şi răspunsuri întru
Hristos a lui Simeon Arhiepiscopid Tesalonicxdui. Studiu Catehetic2(3 ;
4

*

w

*

20. Pr. M. Bulacu, Omilia despre predică..., p. 35.
21.Ibidem , p. 39.
22. Ibidem, p. 40— 41.
23. Ibidem, p. 42.
24. Ibidem, p. 47.
25. Susţinută la Bucureşti, dar publicată la Oradea, 1928, 198 p.
26. Oradea, 1929, 28 p. (Un studiu catehetic asupra lucrării arhiepiscopului
tesalonician, în fapt un catehism pe care părintele Bulacu îl analizează, utilizând
citatele cele mai semnificative).

I
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îndrumarea tineretului către Hristos2/, Pedagogia creştină ortodoxă28;
Spiritul catehezei patristice în şcoala românească 29; Nobleţea•educaţiei
după Sf. Ioan Hrisostom30; Conştiinţa creştină după Catehezele Sf. Ciril, Arhiepiscopid Ierusalimului. Studii de Catehetică31; Cateheza orto
d oxă 32; Principiile catehezei şi personalitatea catehetidui33; Probleme
de pedagogie catehetică34; Liturghia catehumenilor şi credincioşilor şi
cateheza în Biserica creştină primară a Ierusalimului35. Tot pe linia
ostenelilor catehetice trebuie să amintim şi redactarea, între altele, a
două din revistele de care s-a ocupat : «Tinerimea creştină», revistă de
educaţie religios-morală pentru tineret (1931— 1938), la care a lucrat
împreună cu pr. prof. Haralambie Rovenţa ; «Duminica copiilor», revistă
de educaţie religios-morală (1934— 1938), la care se adaugă, desigur,
conferinţele educative rostite la radio şi în alte împrejurări.
Precum am procedat în cazul scrierilor cu caracter omiletic, şi la
acest capitol vom face referiri doar la unele scrieri catehetice, pe care
le considerăm mai utile pentru studiul acestei discipline în zilele
noastre :
1.
Studiul introductiv în catehetica ortodoxă, teza sa de doctorat,
reliefează faptul că şcolile catehetice contemporane trebuie să utilizeze
şi să se îmbogăţească din principiile fundamentale ale şcolii catehetice
patristice. Lucrarea face un istoric al şcolilor catehetice şi prezintă,
totodată, catehumenatul, expunând şi produsele literaturii catehetice
patristice, începând cu Părinţii Apostolici, continuând cu Apologeţii şi
înfăţişând operele reprezentative ale fiecărei şcoli în parte. Dintre
toate capitolele lucrării, de mai mare actualitate mi se par cele care
vorbesc despre «Idealul educaţiei» şi «Personalitatea catehetidui». Idea
lul educaţiei este prezentat în patru puncte : formarea caracterelor
creştine 3f\ cunoaşterea lui
Dumnezeu 37f încrestinarea inimii38 si
încrestinarea voinţei 3î).
Cu privire la personalitatea catehetului, părintele Bulacu propune
observarea următoarelor 5 repere :
îndeplinirea condiţiilor canonice,
»

7

»

»

/

i

*

9

\

27. Bucureşti, 1934, 42 p. (Conferinţă ţinută ia congresul preoţilor misionari
de la Chişinău, 1> nov. 1933).
28. Bucureşti, 1935, 571 p.
N 29. Bucureşti, 1937, 56 p.
30. Bucureşti, 1940, 16 p. (extras din «Revista Generală a învăţământului»).
31. Bucureşti, 1941, 367 p.
32. în «Glasul Bisericii», an. VIII, 1949, nr. 1— 2, p. 33— 48.
33. în «Studii Teologice», an. I, 1949, nr. 7— 8, p. 535— 540.
34. în «Studii Teologice», an. II, 1950, nr. 3—6, p. 236— 261.
‘ 35. în «Ortodoxia», an. XXXII, 1980, nr. 4, p. 601— 619.
36. «Idealul şcolii catehetice, spune autorul, este acelaşi cu al creştinismului:
de a desăvârşi sufletul omenesc potrivit celui mai desăvârşit model, Iisus Hristos»,
p. 62.
37. Pe calea naturală şi supranaturală (sau ‘absolută), p. 71.
I
38. «Pe calea iubirii...», p. 79.
39.
Merită a fi reţinută definiţia voinţei dată de autor : «Voinţa (?) OsX^oU)
este facultatea cu care Dumnezeu a înzestrat pe om, factorul determinant al vieţii
şi păcatului, având în mod permanent pecetea liberului arbitru
dată de L)umnezeu
la creaţie», p. 82.
B. O. R. — 11
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pregătirea teologică, pregătirea filosofico-religioasă/i{\ credinţa deplină /' 1,
tactul pedagogic42, ascendenţa morală creştină (dând aici exemple din
Pedagogid scris de Clement Alexandrinul).
2. îndrumarea tineretidui către Hristos, este de fapt o conferinţa
pe care autorul a ţinut-o la congresul preoţilor misionari de la Chişinău,
lia 1 nov. 1933, in care accentul este pus pe organizarea învăţământului
religios In şcoală : «Invăţământid religios din şcoală trebide organizat
ţinând seama de principiile fundamentale ale unei programe de religie
creştină ortodoxă şi anume de a f i : a. psihologică -:r; b. hristocentrică ;
c. ortodoxă» /f/\
Pledează, de asemenea, ca tineretul creştin să fie organizat prin
Biserică* într-o asociaţie «a întregii Biserici», totodată să fie încurajate
publicaţiile trebuincioase educaţiei /5;\
Intr-un capitol special, intitulat «Pregătirea preotului ca pedagog
creştin», autorul arată imperativul intensificării, în cadrul Facultăţii de
Teologie, a studiilor de filosofie creştină, psihologie religioasă, peda
gogie creştină, «aşa cum ştim că au Facultăţile de Teologie romanocatolice şi protestante de la universităţile din străinătate...» /,r\
*
/

3. Pedagogia creştină ortodoxă/u, lucrare complexă, unică în lite
ratura ortodoxă românească, .merită o atenţie aparte în cadrul anali
zei noastre. Structurată în 9 capitole mari, fiecare din ele având cel
puţin 3 subcapitole, împărţite la rândul lor în atâtea puncte câte auto
rul a găsit de cuviinţă pentru o expunere sistematică şi ştiinţifică a
materialului. Motivaţia alcătuirii acestei monumentale lucrări sste măr
turisită de autor în introducere. Mai întâi face următoarea constatare :
In vremea noastră, când educaţia creştină a tineretidui în şcola româ
nească a devenit o adevărată problemă, toată lumea se întreabă care
sunt lacunele educaţiei actuale şi care ar fi mijloacele ei de remediere...
Avem un popor cu un suflet bun şi distins în lumea popoarelor euro
pene. Avem o Biserică cu cea mai curată doctrină creştinăf păstrată
40. Care să includă psihologia generală (religioasă, logica, pedagogia, etholog a sau ştiinţa caracterelor), didactica, metodica etc. In concluzie : «<Studiul com 
parativ al filosofiei şi pedagogiei creştine faţă de iilosoiia antică şi filosofia mo
dernă sunt utile catehetului pentru a prinde superioritatea pedagogiei divine*,
p. 175.
41. «După cum lumina nu se aprinde decât din lumină, asemenea credinţa nu
se poate aprinde decât tot de la suflete pline de credinţă», Ibidem.
42. La acest punct, părintele Bulacu reproduce cuvintele Fer. A u gu stin : «Ca
şi cloşca ce-şi adăposteşte cu drag sub pene puişorii ei cei mici şi le vorbeşte
fiecăruia cu glasul ei transformat, asemenea trebuie şi catehetul să poată pfimi
cu iubirea sufletului său pe toţi ce-L înconjoară». De calehisandis rudibus, P.L., XL,
Ibidem, p. 176.
43. Prin programă «psihologică» autorul înţelege ca programa analitică să fie
astfel concepută ca fiecare serie de cunoştinţe religioase să corespundă necesităţii
sufleteşft a elevului, totodată ca posibilităţile sale psihologice să le poată pătrunde
şi reţine cu plăcere ; îndrumarea tineretului..., p. 18.
44. Ibidem.
45. Ibidem, p. 35.
46. Ibidem. Constatăm aici simtlitudini cu unele cerinţe privind personalitatea
catehetului; vezi stipra, nota 40.
47. Tipografia* Sem. Monahal Cernica, Bucureşti, 1935, 571 p.
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în toată curăţia ei de la sfinţii apostoli şi până la noi. Avem o falangă
de preoţi tineri, energii joroaspete, ieşite din şcoalele noastre teologice.
Aproape că nu mai sunt locuri vacante, în posturile oficiale, ale misiunii
noastre pastorale. Şi totuşi, masa cea mare a poporului nostru, în
frunte cu tineretul, trăieşte viaţa în afară de Biserică, chemat de alte
preocupări. Bisericile noastre sunt de multe ori goale, cu• tot fastul
religios ce li se oferă. Iar viaţa zilnică se prezintă în afară de ritmul
unei vieţi creştine. Care să fie cauza ? » /l8. Şi tot P.C. Sa răspunde :
« Este tocmai lipsa de educaţie creştină a sufletului tânărului încă din
şcoală, este lipsa de ataşare sufletească către Biserică, prezentarea fi
reasca a unui suflet neformat creştineşte. Cu alte cuvinte, elevii<noştri
au diplome de absolvirea cursurilor cu note bune la religie, dar sunt
lipsiţi de convingerea religioasă...» /l9.
Cât de actuale sunt aceste constatări pentru însăşi vremea noastră !
De aceea, soluţia propusă de părintele Bulacu, inclusiv demersul alcă
tuirii unui ghid pedagogic de factura celui pe care ni l-a oferit, actua
lizat desigur, reprezintă o cale şi pentru situaţia în care ne găsim noi
acum, la sfârşit de secol X X : «Studierea cu atenţie a pedagogiei creş
tine, ne înarmează sufleteşte, nu numai cu o tehnică a educaţiei creştine,
dar mai ales cu o convingere de forţă dinamică de care dispunem ca
preoţi în rolul de pedagogi creştini şi deci cu un entuziasm pastoral,
descris aşa de frumos de un Comenius, ori Pestalozzi, ce n-au uitat nici
pe Fericitul Augustin, nici pe Sfântul Grigorie de Nazians şi nici pe
ceilalţi pedagogi ai ortodoxismidui patristic» o0.
întrucât exemplarele acestui manual de pedagogie, al cărui conţi
nut este în mare măsură valabil şi astăzi, sunt foarte rare51, conside
răm util să prezentăm enunţurile celor nouă capitole, totodată ale
subcapitolelor care se interferează cu problematica pedagogică actuală :
I. Creştinismul şi pedagogia (rajDortul dintre creştinism şi educaţie,
pedagogie şi educaţie ; pedagogia creştină patristică; pedagogia creştină
ortodoxă în Bisericile ortodoxe naţionale vecin e); II. Pedagogia creştină
în şcoala românească (Însemnătatea pedagogiei creştine pentru sufletul
românesc; perspectivele pedagogiei creştine în şcoala românească etc.) ;
III. Idealul pedagogiei creştine (Educaţia creştină integrală; formarea
de caractere creştine); IV. Realitatea psihologică românească (Psiho
logia religioasă în cadrul pedagogiei creştine; evoluţia bio-psihică în
cadrul psihologiei religioase • individualitatea psihologică religioasă în
pedagogia creştină; fenomenul psihologic religios al convertirii creşti
n e ); V. Naturalul şi supranaturalul în pedagogia creştină (Corelaţii
supranaturalului cu naturalul...; contribuţia energiei psihologice religi
«

48. Introducere, p. XI.
49. Ibidem.
*
50. Ibidem, p. XIX.
51. De exemplu, la Biblioteca Facultăţii de Teologie din Bucureşti lucrarea
se găseşte în fişier, dar lipseşte din raft, fără a se şti unde este ; la Biblioteca Peda
gogică (din str. Zalomit-Cişmigiu) nu figurează nici în fişier; în schimb se găseşte
la Biblioteca Academiei Române (cota li 133817) şi la Biblioteca Sfântului Sinod
(cota II 3199) ; prin telefon am aflat că se găseşte şi la Biblioteca Facultăţii de
Teologie din Sibiu.
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oase în colaborare cu graţia divină); VI. Biserica creştină ortodoxă,
centrul pedagogiei creştine (Biserica; cateheza ortodoxă; catehumenatul; catehetul); VIL Educaţia intelectuală creştină (Religia în învă
ţământ ; partea formativă şi informativă a învăţământului religios; m e
toda de predare a învăţământului religios); VIII. Educaţia religioasă
(Justificarea pedagogiei creştine; mijloacele de aplicare a educaţiei re
ligioase; IX. Educaţia morală creştină (Educaţia morală; voinţa în ca
drul educaţiei m orale; virtutea creştină; acţiunea creştină).
Volumul ise încheie cu 5 pagini de concluzii finale, urmate de
Indice alfabetic de autori şi nume proprii, Indice alfabetic de chestiuni
şi o Bibliografie care însumează peste 200 de titluri, în limbile română,
franceză, germană, greacă şi latină.
Autorul evidenţiază, de la un cap la altul al lucrării, importanţa
pedagogiei creştine ortodoxe pentru educarea tineretului, totodată supe
rioritatea acesteia faţă de oricare altă formă de instruire. Acest fapt se
poate urmări şi din formulările anumitor sub-titluri, ca de exemplu :
Ortodoxie şi renaştere (p. 11— 13) ; Revenirea pedagogiei laice moderne
la pedagogia creştină (p. 20— 22) ; Şcoala creştină, creatoare de perso
nalităţi creştine (p. 35— 36) ; Poziţia învăţământului nostru religios în
şcoala românească (p. 287) ; Contribuţia învăţământului religios la fo r 
marea caracterului (p. 315—317) ; Însemnătatea deprinderilor morale
cveştine (p. 522— 524) etc.
Autorul demonstrează cu migală, scripturistic şi patristic, impor
tanţa covârşitoare a pedagogiei ortodoxe pentru atingerea scopului edu
caţiei, acela de formare a caracterelor religios-morale, arătând că această
disciplină este, totodată, o sinteză a tot ce are mai valoros sistemul di
dactic : «Pedagogia •creştină ortodoxă sintezează în acţiunea ei de
încreştinare conştientă a sufletului omenesc exegeza biblicăf c e ' ţine
seama de dogmatica ortodoxă, simbolica şi mistica ortodoxăy ce ţin
seama de liturgica ortodoxă şi asceza creştină în cadrul moralei creştine,
sinergismul ortodox în oficierea sfintelor taine, ca şi principiile reli
gioase, trasate ca idee prin canoanele ortodoxe» 52.
#

3.
Spiritul catehezei patristice în şcoala românească53 este o pre
legere ţinută la deschiderea cursului, de Metodica învăţământului re
ligios la Facultatea de Teologie din Bucureşti, în anul 1937. Materialul
este desfăşurat pe cinci puncte : Problema învăţământului religios în
şcoala românească; Principiile fundamentale ale catehezei patristice;
Şpiritul catehezei patristice în şcoala românească veche ; Recunoaşterea
superiorităţii catehezei patristice; Nevoia revenirii spiritului catehezei
patristice în şcoală, argumentată de întreaga lume ortodoxă.
Conferinţa este o pledoarie pentrti predarea religiei în spiritul
catehezei patristice, insistând, totodată, pe importanţa .prezenţei preo/

52. Cap. Concluzii finale. Sinteza’ pedadogiei creştine ortodoxe, p. 550.
53. Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1937, 56 p. Este remarcabil, din
punct de vedere al prestaţei omiletico-parenetice, începutul conferinţei, exemplifi
catoare pentru modestia vorbitorului, dar şi pentru inteligenta abordare a subiec
tului : «Fruntea ■
mea se pleacă, cu deplină smerenie şi pietate, în faţa dumnezeesctilui învăţător, Domnul nostru lisus Hristos, Supremul Dascăl...», p. 3.
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¥
tului în şcoală :• «Morala în şcoală trebuie să fie morala creştină, iar
predarea ei să se faGă de către preoţi. Preotul, suntem siguri, va
transmite elevilor morala creştină cea mai indicată pentru formarea
caracterului. Ce fel de morală va cidtiva, de exemplu, profesorul de
filosofie, aceasta nu poate nimeni şti...» n/‘. Este revelatoare deosebirea
pe care o face autorul între a învăţa pentru a face ucenici ( |xa07]xsoaci))
şi simpla acţiune de a instrui ( 8i8aoxco ). Primul termen este nou~testa7
mentar (Matei XXVIII, 19) şi se raportează la pedagogia creştină, iar
al doilea face parte din vocabularul laic, fiind, fără implicaţii religioase.
Cât de mare importanţă se dădea predării religiei în şcoală la vre
mea aceea se poate observa şi din cuvintele lui Nicolae Iorga, pe care
părintele Bulacu le citează în această prelegere, pe care le subliniem
pentru caracterul lor atât de actual : «învăţământul religios în şcoala
primară chiar este în aceste timpuri, când moralitatea laică se dove
deşte incapabilă de a da cheagul sufletesc al societăţii, o necesitate de
neînlăturat. De aceea am primit ideea de a se face învăţământ religios
chiar în şcoala primară» ,v>. Iată că o măsură atât de înţeleaptă pentru
care s-a zbătut însuşi Iorga, a ajuns astăzi să fie mult controversată în
«originalul» nostru Parlament, desigur de către aceia care nu iubesc
de fapt ortodoxia !
i

4.
Nobleţă educaţiei copiilor după Sf. Ioan Hrisostom :r> este o
lucrare ce evidenţiază calitatea de pedagog a marelui ierarh, cunoscut
îndeobşte mai mult ca exeget biblic şi orator inegalat:>/. Iată că această
latură, mai puţin explorată, nu este mai prejos în preocupările Sf. Ioan..
Părintele Bulacu arată cum însuşi sfântul ierarh vede în munca peda
gogică o îndeletnicire de mare importanţă : «Educaţia copiilor, spune
Sf. Ioan Hrisostom,/ este cea mai nobilă dintre toate acţiunile»
,)8. Este
>
remarcabil faptul că Sfântul Ioan este comparat cu marii pedagogi ai
omenirii, pentru atenţia pe care o acordă educaţiei celor mici. Dăm ca
exemplu comparaţia cu J. Pestaiozzi (1746— 1827), pedagogul elveţian,’ a
cărui râvnă în deschiderea şcolilor este unică în Europa. Iatăvce spune
*

54. p.49. Autorul citează, de fapt, din lucrarea cunoscutului' pedagog G. G.
Antonescu, Educaţia morală în şcoala românească. Realitatea şcolară şi principiile
pedagogice, Bucureşti, 1934, p. 9.
55. Monitorul O f i c i a 69, 13 apr. 1932 (La vremea aceea N. Iorga era preşe
dintele Consiliului de Miniştri şi Ministrul Instrucţiunii Publice).
56. Bucureşti, 1940. Tema acestei lucrări va fi reluată de autor în 1946, sub
titlul Educaţia creştină pentru copii şi tineri după Sfântul Ioan Hrisostom, Tipogra
fia Cărţilor Bisericeşti, 23 p. (Extras din voi. omagial închinat I.P.S.
Nicodim,
Patriarhul României, la împlinirea a 80 de ani), în care promitea : «Studiul nostru
se mărgineşte deocamdată la o prM re introductivă, ca justificarea cercetării
acestei vaste teme, pe care o vom continua pe capitole, după elementele princi
piilor fundamentale, ce ne oferă vasta lor privire de orizont şi importanţă în adân
cime. ..», p. 5. Nu ştim din ce motive autorul n-a mai putut înfăptui ceea ce şi-a
propus.
57. Amintim că în literatura omiletică românească s-a retipărit recent volumul
Puţul şi împărţirea de grâu (selecţiuni din predicile Sf. Ioan Gură de Aur), Editura
«Buna-Vestire», Bacău, 1995, 532 p., în care sunt prinse şi următoarele capitole în
legătură cu educaţia copiilor : Pentru creşterea copiilor (p. 410— 425) şi Pentru
ce
fel de clironomii trebuie să lăsăm copiilor noştri (p. 426—431).
58. Omilia LXIX, la Ev. după Matei, în Nobleţea educaţiei copiilor..., p. 7
«
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părintele Bulacu : «Dacă Pestalozzi a făcut din şcoală amvonul răsună
tor al principiilor Evangheliei pentru viaţa socială, Sf. Ioan Hrisostom a
făcut din amvonul Bisericii catedra unei scoale creştine, din care a
luminat suflete de mame, de părinţi, de tineri şi copii, făcând ca în şcoalele mănăstireşti să germineze şcoala educativă de mai târziu, până la
colegiile mănăstireşti din unele centre universitare din Apus» 50.
Se ştie că «secretul» succesului predicilor Sf. Hrisostom constă în
folosirea cu măiestrie a Sfintei Scripturi. Ei bine, cu privire la recoman
dările pedagogice, Sfântul Ierarh insistă tot pe citirea şi meditarea Sfin
tei Scripturi, cerând ca lectura biblică să se facă din pruncie, pentru ca
Hristos să pătrundă de timpuriu în conştiinţele lor : «Idealul suprem al
educaţiei, remarcă părintele Bulacu, este de a se instaura în sufletul
copilului chipul lui Hristos, nu ca simplă icoană zugrăvită'pentru pasi
vitatea contemplaţiei, ci ca reală trăire creştină a învăţăturii creştine in
mijloGul acestei lumi» 60.
5.
Conştiinţa creştină. Studiu catehetic după catehezele Sf. Chirii,
arhiepiscopul Ierusalimului. Studii de Catehetică61 este o lucrare amplă,
structurată pe nouă părţi, precedate de o Introducere de 38 de pagini :
Partea I : Problema conştiinţei creştine, cu următoarele capitole :
I. Conştiinţa creştină ca imperativ al Evangheliei; II. Educaţia conştiinţei
creştine ca practică apostolică; III. Problema conştiinţei creştine după
catehezele Sf. Chirii al Ierusalimului; Partea a Il-a : Conversiunea con
ştiinţei creştine ca fenomen psihologic religios, cu patru capitole : I.
Conştiinţa sub robia păcatului; II. Eliberarea conştiinţei de sub robia
păcatului; III. Predarea inimii lui Dum nezeu; IV. Convertirea conştiinţei
creştine; Partea a IlI-a : Examinarea conştiinţei creştine, cu un singur
capitol, în care vorbeşte despre Taina Sfintei Mântuiri
(intesesează
în chip deosebit pct. C, Fondul psihologic religios al pocăinţei conştiinţei
penitente pentru primirea harului Sf. D uh); Partea a IV-a : Sinergismul conştiinţei creştine ortodoxe, cu patru capitole : I. Concepţia sinergică privitoare'la renaşterea creştină a conştiinţei; II. Conştiinţa re
născută prin credinţă şi prin har; III. Lucrarea conştiinţei sub lumina
harului; IV. Înnoirea vieţii
* întru Hristos; Partea a V-a : Etapele de
pregătire a conştiinţei în cadrul catehumenatului, cu trei capitole : I.
Clasele de catehumeni; II. TimpuV rostirii catehezelor Sf. Chirii al
Ierusalimului; III. Locul rostirii catehezelor; Partea a V l-a : îndruma
rea morală a conştiinţei, în patru capitole : I. Acordul credinţei cu fa p 
tele bune ; II. Asceza creştină şi cumpătarea în viaţa individuală; III.
Viţiile ce trebuie evitate de catehumeni; IV. Virtuţile ce trebuie prac
ticate în timpul catehumenatului; Partea a Vil-a : Credinţa şi evlavia
conştiinţei sub îndrumarea catehumenatului, în trei capitole-: I. Credinţa-ochiul conştiinţei; II. Evlavia conştiinţei creştine; III. Liturghia
t

59. Ibidem, p. 3— 4.
60. Ibidem, p. 11.
61. Bucureşti, 1941, 367 p.
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catehumenilor şi educaţia religioasă a conştiinţei; Partea a VlII-â :
Contribuţia Sfintei Scripturi întru luminarea conştiinţei creştine, în
trei părţi ; I. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi conştiinţa creştină; II. Sfânta
Scriptură ca izvor fundamental al catehezei; III. Metodica şi princi
piile catehizării instructive; Partea a IX-a : Orientarea mistică a conşti
inţei creştine, în două capitole : I. Temeiul pedagogic creştin al ele
mentelor mistice în catehizare; II. Explicarea Sfintelor Mistere.
Lucrarea se încheie cu un Indice de nume proprii şi Bibliografie
(aprox. 170 de titluri). Am redat titlurile părţilor şi ale capitolelor din
două considerente : întâi pentru că exemplarele acestei lucrări sunt
foarte rare şi. în al doilea rând, pentru că majoritatea titlurilor pot face
parte din tematica orelor de Catehetică şi Metodica predării religiei62,
pentru cursurile anului III de la Facultatea de Teologie. Aşadar, cel
interesaţi, au aici enunţurile acestor teme. Mai mult : o parte din ele
•fac parte, obligatoriu, din tematica orelor de religie, mai ales pentru
clasele mai mari.
Şi acum facem câteva aprecieri pe marginea conţinutului. Se
remarcă, mai întâi, diferenţa pe care părintele autor o face între
instrucţia religioasă şi educaţia religioasă, arătând că prima se face
«cu carul», a doua mai puţin. Aceasta şi din* pricina influenţei nega
tive a unor educatori greci. Este redată o scurtă, dar elocventă măr
turie a cărturarului I. H. Rădulescu : «Dascălul grec stătea într-un foto
liu, cu o vargă în mână, cu care bătea fără discernământ...» 63. întrucât
astfel de metode dăinuiau încă pe vremea alcătuirii acestor prelegeri,
părintele Bulacu opinează pentru «o schimbare radicală a învăţământului religios din şcoală, practicată în timpul de faţă» &l. Sugestia auto
rului este, credem, actuală, cel puţin sub două aspecte ; 1. Să se facă
mai multă educaţie, nu în sensul de a se neglija instruirea (informa
rea), ci în sensul unei griji mai mari asupra formării .caracterelor; 2.
Să se elimine orice formă de brutalitate în raporturile cu elevii şi stu
denţii. Este adevărat că bătaia în şcoală fiind interzisă, această temă
nu mai necesită «dezbateri» speciale (deşi ne parvin ecouri că trasul
de urechi şi câte-o pălmiţă mai apăsată încă se mai uzitează, ca «metode
clasice de convingere pentru însuşirea religiei...»). Există, din nefericire,
o formă de abrutizare mai periculoasă : limbaj dur, jignitor, amenin
ţător, descurajator etc., care creează distanţe incomensurabile între
profesor şi ucenic, evident în detrimentul amândurora, în ultimă instanţă
a procesului educaţional.
Concluziile extrase de părintele Bulacu din lucrarea de' fată sunt
cu tdtul actuale. Iată câteva exemple :
62. De altfel, majoritatea temelor dezvoltate de părintele Bulacu reprezintă
propriile prelegeri tinute la Facultatea de Teologie, în cadrul orelor de Catehetică.
63. Introducere, p. 10. între cei care condamnă grecismul de la noi sunt citaţi,
de asemenea, Gh. Lazăr şi mitrop. Iacob Stamate.
64; Ibidem, p. 13.
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. — In şcoala creştină a Sfântului Părinte Chirii al Ierusalimului am
putut vedea şcoala creştină autentică, nu numai pentru iniţiere creştină,
ci însăşi trăirea vieţii religioase creştine, în deplină acţiune creştină65 ;
—
N-avem dreptul să fim sceptici, ci p:item privi în viitor cu
optimism şi încredere. Căci toate ne îndeamnă la acţiune, cu deplini
sorţi de izbândă. Tehnica pedagogiei creştine moderne nu ne stă în
cale, ci ne cheamă să aprofundăm pedadogia creştină patristică, în care
ea însăşi în parte recunoaşte că-şi are rădăcinile 66 ;
—• A încerca să construim o pedagogie exclusiv românească, fără
să ţinem seama de ceea ce a cucerit ştiinţa educaţiei in alte timpuri
decât prezentul, şi-n alte locuri decât ţara noastră, ar fi să rămânem
m situaţia unor diletanţi cu pretenţii de specialişti, ori arivişti cu pre
tenţii de reformatori 67.
La finele acestor scurte zăboviri asupra vieţii şi operei părintelui
Mihail Bulacu, ne exprimăm încă o dată convingerea că studierea mai
amănunţită a scrisului P.C. Sale, la nivelul unei teze de licenţă şi chiar
de doctorat, va constitui un sprijin remarcabil pentru efortul general
de reaşezare a învăţământului religios românesc pe baze autentice, în
special prin revalorificarea pedagogiei patristice. Chiar şi din aceste
succinte comentarii pe care le-am făcut mai sus, ne putem da seama
că Părintele Bulacu face parte din pleiada reprezentativă a marilor
pedagogi români, alături de Simion Mehedinţi, I. Găvănescu; C. Narly,
Onisifor Ghibu, G. G. Antonescu etc.
Sugerăm, totodată, retipărirea unor lucrări ale P. C. Sale, mai ales
cele cu aplicabilitate actuală. Ne gândim în primul rând la Pedagogia
creştină ortodoxă, lucrare ce face parte, anual, din bibliografia exame
nelor de definitivat şi de grad pentru profesorii din învăţământul re
ligios, dar care se găseşte foarte greu. Ne gândim, de asemeenea, la
Omilia despre predică a Sf. Ioan Hrisostom, lucrare reprezentativă pen
tru câmpul omiletic. Evident şi la altele, în măsura în care editurile
creştine ortodoxe vor fi preocupate şi de aspectul valoric al tipăritu
rilor, nu numai de cel comercial, preocupându-se a scoate de la nafta
lină opere valoroase, multă vreme ignorate, mai ales sub regimul de
tristă amintire.
Fie ca acest modest medalion bio-bibliografic al ilustrului preot şi
dascăl de‘ Teologie să fie ca o smerită rugăciune înaintea. Prea Sfintei
Treimi pentru liniştita şi binemeritata sa odihnă, iar pentru ostenitorii
în ogorul omiletic-catehetic şi pedagogic un imbold spre a-i urma
exemplul.
Preot Dr. VASILE GORDON

t

65. Concluzii, p. 339.
66. Ibidem, p. 340.
67. Ibidem, p. 341.

ANEXĂ:

i

Catiheţii de odinioară şi colindele religioase şi Sfinţii îngeri68
PR. DR. M. BULACU, DIN VOL. «CUVINTE DIN EVANGHELIE
PENTRU SUFLET ROMÂNESC», BUCUREŞTI, 1944
CATIHEŢII DE ODINIOARĂ ŞI COLINDELE RELIGIOASE

Colindele religioase se prezintă ca una din cele mai de* seamă
comori ale vieţii noastre româneşti. De aceea, ca tot ce este scump şi
de mare preţ, ne face să ne ducem cu gândul deopotrivă, la locul şi
timpul de unde le-am dobândit, ca şi la modul cum le-am putea face
să se vecineaScă în viaţa neamului. Trecutul şi viitorul acestor colinde
religioase îşi găsesc obârşia într-unul şi acelaş izvor, ce depăşeşte
veacurile şi mileniile : Evanghelia Domnului şi Mântuitorului nostru
lisus Hristos. Deci taina cu înţelesul acestor colinde religioase se poate
desprinde prin Biserica noastră strămoşească, în legătură cu sfinţiţii slu
jitori, vlădici, preoţi şi dieci, purtători şi tălmăcitori ai cuvântului dum
nezeiesc, precum şi ai rugăciunilor creştineşti înaintea lui Dumnezeu.
Catiheţii sunt clericii sfinţiţi, care au avut din cele mai îndepărtate
timpuri ale Creştinismului îndatorirea şi misiunea de a învăţa şi a
pregăti sufleteşte pentru primirea tainei Sfântului Botpz. Iar când nu
mărul creştinilor a devenit mai mare, copiii creştinilor, ce primiseră
taina sfântului Botez de mici, cu garanţia credinţei naşului — , urmau
a fi pregătiţi în cele creştineşti de către catihet la timpul de şcoală.
Şcoala însăşi s-a născut din această îndeletnicire didactică a eatiheţilor în pridvorul Bisericii, pentru ca apoi pe lângă cele religioase
să înveţe şi din celelalte. Asţfel profesorul Nicolae Iorga, într-una din
prelegerile ţinute la Universitatea din Bucureşti în ciclul «Şcoală şi
cultură», a afirmat că «Şcoala pleacă tot de la Creştinism, de la lecţia
de catehism din pridvor, de la educaţia celor «chemaţi», a «catehumenilor», care trebuiau fireşte, să înveţe patru lucruri : dogma, simbolica,
ritualul, morala...
Dar ceea ce s-a putut spune despre şcoală în genere, se poate spune
mai ales despre şcoala noastră românească, în special. Catiheţii noştri
au rămas neuitaţi, atât în literatura românească veche, ca şi în cea
modernă. La Iaşi s-a deschis într-unul din anii trecuţi stagiunea Naţio
nalului ieşan cu «Catehiţii de la Humuleşti», după opera lui I. Creangă,
«Amintiri din copilărie».
Cine nu-şi aminteşte dintre cititorii operelor lui Creangă, de repe
tatele denumiri ale catiheţilor, din amintirile sale din copilărie ? într-o
formă plăcută şi glumeaţă, Creangă istoriseşte rolul dăscălesc la şcoală
al preoţilor localnici. Astfel pe când bădiţa Vasile a Ilioaei, dascălul
bisericii, a fost prins cu arcanul, şi dus la oaste, au rămas copiii de
şcoală din Humuleşti numai cu părintele Ioan. Aici începe să vorbească
Creangă despre plăcutele colinde ale copiilor în ajunul Naşterii şi al
Botezului Domnului, pe lângă părintele Ioan : «biserica deschide pe om».
Duminicile bâzâim la strană. Şi când veneau cele două ajunuri, câte
treizeci, patruzeci d" băieţi fugeau înaintea popii, de rupeam omătul
de la o casă la alta : la Crăciun nechezam ca mânzii, iar la Bobotează
strigam chiraleisa (domne milueşte), de clocotea satul. Şi când ajungea
popa, noi ne aşezam în două rânduri şi-i deschideam calea, iară el îşi
68.
Predici extrase din voi. Cuvinte din Evanghelie
Bucureşti, 1944, p. 118— 121, respectiv p. 244— 248.
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trăgea barba şi zicea cu mândrie către gazdă : Aişti-s mânzii popii, fiule.
Nişte zilef mari ca aceste le aşteaptă şi ei cu mare bucurie tot anul.
Gătitu-le-aţi ceva bob fiert, găluşte, turtă cu julfă şi vărzare ? Gătit
cinstite părinte ; pofitiţi de ne blagosloviţi casa şi masa, poftiţi de mai
şedeţi»... Prin urmare Ion Creangă ne destăinuie în chipul cel mai na
tural şi plin de haz o practică locală a colindelor de Crăciun, în ajunul
Naşterii Domnului Hristos.
Dacă Ion Creangă s-a născut în anul 1837 $1 mai adău
găm 11— 12 ani vârstă a copilului Creangă din aceste amintiri, avem
anul 1848, anul în care d. prof. univ. N. Cartojan scrie că se cânta mai
mult de copii la colinde de Crăciun (Cărţile populare în literatura ro~
mâneasccă, 1938. Cântece de stea, p. 218). Dovadă însuşi faptul că das
călul de muzică bisericească şi cântăreţ vestit, Anton Pann, abia în
ediţia a IV-a a versurilor sale musiceşti de colinde, în anul 1848, men
ţionează şi cântecul colindelor de Crăciun. De altfel însuşi populariza
torul acestor colinde pe calea tiparului, Anton Pann, mărturiseşte în
precuvântarea primei ediţiuni de colinde din 1830, că «din vechime este
datină de a se cânta versuri în seara Naşterii Mântuitorului Iisus
Hristos, precum şi alte sărbători ale anului ; adunându-se împreună
oamenii se desfătau cântând laude dumnezeesti. însă aceste versuri
neavându-le tipărite, din mână în mână şi din auzite scriindu-le...».
Deci înainte de Anton Pann, colindele religioase circulau pe calea orală
a cântului în satele româneşti. Meritul lui Anton Pann a fost de a fi
adunat din ele, de a le fi rânduit, ori cum spune Anton Pann în pre
cuvântare : «culegându-le le-am îndreptat».
Izvoarele colindelor religioase orale porneau, precum am afirmat
de la început, tot de la Biserică. Căci cu o sută de ani înainte şi anume
în anul 1747, găsim «Catavasierul» tipărit la Râmnic, cu cheltuiala har
nicului. cărturar Climent şi binecuvântarea Mitropolitului Neofit, în
care se află colindul cu steaua, precum şi oraţiunile tradiţionale. Astfel
după textul grecesc, tipărit cu litere cirilice şi apoi textul slavonesc, la
sfârşitul Catavasierului — (catovasie, cuvânt grecesc, înseamnă cântare
de către mai mulţi la un loc din amândouă stranele) — , se găseşte
cântul stelei în versuri, cu următoarea introducere : «Aicea la sfârşitul
cărţii pusem şi sihirile ce le cântă copiii când umblă cu steaua în seara
Naşterii lui Hs. Şi cetitorule, ce vei ceti şi cu poetica vei socoti şi de
nu vor veni la număr bine să şti, că noi precum le-am găsit, aşa le-am
şi tipărit, după cum s’au obicinuit a se cânta, iar n’am mai umblat a le
număra :
«Steaua sus răsare
Ca o taină 'mare»...
t
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Apoi după versurile cântecului de stea urmează prima «Oraţie» :
«Dumnea-voastră, cinstiţi boiari, aceasta iaste steaoa de care au
proorocit mai nainte verhovnicul Varlaam, zicând că va răsări o stea
din Iacov şi să va ridica un împărat din Israiliteni şi va sfărâma pe
toţi domnii Moavitenilor, care stea fost-au* povăţuiţi acei trei crai şi
de lumină purtători filosofi şi după raza ei mergând până în Vitleem,
găsit-au pre Hs., prunc mic şi cu bucurie au zis : «Veniţi să ne închinăm
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împăratului nostru Dumnezeu, ţiind şi daruri în mâini aur, smirnă şi
tămâe : o ce s-au învrednicit înalta înţelepciune şi spre cea de plin
norocire şi desfătare şi atâtea bunătate şi plăcere dumnezeiască întru
toţii vecinii». (Textul după d. Dan Simionescu, Tinerimea română,
Anul LI, Nd. 4, Decembrie 1934).
Apoi urmează «Oraţia către ai casii în care vei merge» : «Cinstit
jupâne, oblăduitorule al casii aceştia»....
Deci colindul cu steaua se găseşte tipărit din îndemnul unui episcop
şi cu binecuvântarea unui mitropolit, într-o carte în anul 1747, în care
se menţionează vechiul obiceiu al copiilor de a cânta la Naşterea Dom
nului. Când avem deci mărturisirea sinceră a lui Ion Creangă, tipă
ritura dascălului Anton Pann, şi mai înainte a unui episcop de la Râmnic,
Climent, din 1747, înţelegem ce puternic a fost acest curent al colin
delor religioase prin copii la sate. De asemenea contribuţia directă a
Bisericii prin catiheţii săi.
Astfel devin întru totul justificate concluziile la care a ajuns
d. Al. Rosetti în lucrarea «Colindele religioase la Români», publicată
de Academia română (Analele A. R. Tom. XL. Memoriile Sect. Literare) :
«Autorul colindei, biet popă sau diac fără învăţătură, aşa cum erau
mai toţi în veacurile trecute, era el însuş un om din popor. Colindele
religioase sunt de origine literară. Diecii s-au inspirat din Noul Tes
tament, din vieţile sfinţilor».
lata de ce colindele religioase revărsate din Biserică prin catiheţii
săi, în sufletul românesc, din izvorul cel puternic al Sfintei Scripturi,
sunt nu numai ceea ce numim noi «datini strămoşeşti», ci acea torţă
de lumină a Evangheliei, trecută prin scrisul şi melodia sufletului ro
mânesc şi transmisă din generaţie în generaţie prin copiii noştri. De
aceea catiheţii, rechemaţi din pridvorul Bisericii în interiorul şcolii
româneşti, au datoria de a continua cu putere această tradiţie a Bisericii,
atât de iubită de poporul nostru românesc.
*

*

9

SFINŢII ÎNGERI
Aşa cum ne auzim în acest moment, prin cuvântul transmis pe
calea radio-difuziunii fără să ne putem vedea, convingându-ne că exis
tăm şi unii şi alţii, putem fi convinşi că există şi anumite fiinţe spi
rituale în jurul nostru. Noi nu le vedem, nu le auzim, dar totuşi ele
există. Nu se pot ajunge cu simţurile noastre fizice şi nici nu putem
ajunge la înălţimea lor, chiar cu aparatele ce pot străbate cea mai mare
distanţă în stratosferă. Şi ele totuşi sunt în jurul nostru, ca trimişi
ai lui Dumnezeu, ca vestitori, soli, cranici, pentru care poartă numele
de îngeri. Ele nu se pot percepe decât spiritual cu sufletul nostru, prin
priza credinţei şi a curăţeniei noastre sufleteşti.
Căci iubiţi fraţi credincioşi, când citim în Sfânta Scriptură, că
Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, prin cer trebuie să înţelegem
pe locuitorii cerului, adică pe îngeri, aşa cum găsim scris în cartea lui
Iov : «Când s-au făcut stelele, lăudatu-m-au cu glas mare toţi îngerii
mei» (XXXVIII, 7). Deci îngerii sunt duhuri cereşti, create de Dum-
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nezeu şi au anumite misiuni în ascultarea sa. Sfântul Dionisie Areopagitul îi grupează în nouă cete de îngeri, împărţite în trei clase sau
trepte : «scaunele, heruvimii, serafimii, stăpâniile, domniile, puterile,
îngerii, arhanghelii şi începătoriile».
Numărul îngerilor este destul de mare, nenumărat, fiindcă însăşi
Sfânta Scriptură ne vorbeşte de tabere, de mii şi mii de cete şi de
legiuni de îngeri*. In jurul nostru, pot fi deci atâţia îngeri pe care nu-i
vedem, dar care fac legătura între Dumnezeu şi noi. Adevăratul creştin
este încredinţat că în jurul lui se află această mulţime de îngeri. Aceasta
în cazul că nu şi-a încredinţat sufletul şi viaţa satanei. Spre deosebire
de noi oamenii, îngerii pot privi continuu faţa lui Dumnezeu, ca spirite
desăvârşite, cum a zis şi Mântuitorul Hristos : «Vedeţi să nu dispreţuiţi
pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă, că îngerii lor în ceruri pururea
văd faţa Tatălui meu celui din ceruri» (Matei XVIII, 10).
Astăzi, iubiţi creştini, Biserica noastră strămoşească sărbătoreşte
după datină ziua soborului mai marilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
şi al tuturor cetelor cereşti, celor fără de trupuri. Cum spune la sfânta
■carte a zilei, Gavriil mai marele peste cetele puterilor celor fără de
trupuri, atât înainte de venirea Domnului Hristos cât şi după venirea Sa
pe pământ a arătat darul Evangheliei, adică al Bunei Vestiri. Arhan
ghelul Mihail a fost cel ce a strâns cetele îngereşti când a văzut pe o
ceată dintre îngeri împreună cu conducătorul lor devenit satana căzând
şi le-a atras atenţiunea zicând : «Să luăm aminte noi... cei ce suntem
zidiţi, cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină şi acum s-au.
făcut întuneric». Această adunare a îngerilor plini de înţelepciune, sub
conducerea Arhanghelului Mihail, s-a numit soborul îngerilor. Aşa se
explică pentru ce Sfântul Evanghelist Luca, ne istoriseşte cu cuvintele
textuale ale Domnului lisus Hristos, rostite în auzul ucenicilor : «Văzut-am pre satana ca un fulger căzând din cer!». Aceasta a spus-o
Domnul Hristos, pe când ucenicii îi istoriseau cum şi demonii li se
pleacă în lumea aceasta, când ei predică şi lucrează în numele
Domnului.
Cei ce aţi cetit cuprinsul Sfintei Scripturi, vă aduceţi aminte cum
se istoriseşte că Arhanghelul Mihail s-a arătat lui Avraam şi mai apoi
lui Lot la pedepsirea şi pierderea Sodomei. S-a arătat lui Iacob, când
fugea de fratele său Esau. S-a arătat lui Isus Navi. De asemenea găsim
în sfintele cărţi de la Biserică rugăciuni şi cuvinte, aşa de frumos alcă
tuite pentru Sfântul Arhanghel Mihail, în care vedem cum se desprinde
înţelesul misiunii sale : «Mai marele cetelor puterilor celor de sus,
Mihail cel mai întâi stătător al dumnezeeştilor cete, astăzi pre noi la
prăznuire împreună ne-a chemat, cel ce totdeauna cu noi umblă şi ne
păzeşte pe toţi. de apropierea diavolului. Veniţi dar, iubitorilor de
praznic şi iubitorilor de Hristos ! Flori de fapte bune luând, cu curate
gânduri şi dreaptă ştiinţă socotitoare, soborul Arhanghelului să .cinstim.
Că acesta neîncetat înaintea lui Dumnezeu stând, şi întreita
cântare
t
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sfântă cântând, se roagă să se mântuiască sufletele noastre». Aceasta
este înţelegerea creştină despre misiunea Sfântului Arhanghel Mihail
şi despre datoria noastră creştinească faţă de el.
Dar dacă pe Sfântul Arhanghel Mihail, cu sabia de foc în mână îl
vedem, pe Sfântul Arhanghel Gavriil îl găsim pe icoanele noastre cu
o ramură de flori în mână, aşa precum l-am văzut binevestind naşterea
Domnului nostru Iisus Hristos. Arhanghelul Gavriil a fost cel ce a
luminat mintea Proorocului Daniil, pentru a putea prooroci că după
şapte zile de săptămâni de ani, adică după patru sute nouă zeci şi şapte
de ani are să vină Hristos, cum însuşi Proorocul Daniil mărturiseşte
scris : «Şi iată bărbatul Gavriil, pe care l-am văzut la începutul vedeniei zburând şi s-a atins de mine, ca în ceasul jertfei de seară»
(Daniil IX, 21).
Arhanghelul Gavriil este acel ce vesteşte bătrânilor Ioachim şi Ana
naşterea Sfintei Fecioare Maria, după cum mai târziu Sfintei Fecioare
naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. El s-a arătat şi păstorilor şi a
binevestit că s-a născut Mântuitorul lumii. El a condus pe pruncul Iisus
şi pe Maica lui cu bătrânul Iosif, în vremea prigonirii lui Irod. Şi tot
Arhanghelul Gavriil, în veşmânt alb, a răsturnat piatra de pe uşa mor
mântului . Domnului Iisus, bine vestind femeilor mironosiţe învierea
Domnului Hristos.
Iar dacă cetim mai cu atenţiune Sfânta Scriptură, găsim adesea
ajutorul pe care îngerii îl dădeau celor drept credincioşi în Dumnezeu.
Astfel numai în cartea Faptelor Apostolilor, găsim în nenumărate rân
duri, pe Sfinţii îngeri intervenind în sprijinul Sfinţilor Apostoli, pe
când aceştia erau întemniţaţi şi ameninţaţi cu moartea pentru râvna
misiunilor creştine. Astfel pe când Sfinţii Apostoli au fost puşi în în
chisoare com ună/un înger al Domnului noaptea a deschis uşile închi
sorii şi scoţându-i, a zis : «Mergeţi şi stând în templu, vorbiţi poporului
toate cuvintele vieţii acesteia. Şi auzind acestea, au intrat de dimineaţă
în templu Apostolii şi învăţau» (Faptele Apostolilor V, ^19— 21).
De asemenea Sfântului Apostol Petru, lui Filip> lui Corneliu şi
Sfântului Apostol Pavel s-au arătat îngerii. Astfel pe când Sfântul
Apostol Pavel călătorea pentru ultima dată din ţara sfântă către Roma,
în drumul de judecată şi închisoare, pe când furtuna îi spărsese corabia
în care era cu tovarăşii săi, Sfântul Apostol Pavel îi întărea pe toţi în
buna nădejde, înconjurat cum scrie, de un înger pe timpul nopţii.
în această convingere creştină, că în jurul vieţii noastre avem şi
îngeri şi demoni, avem duhuri existente, dar nevăzute şi neauzite, dar
al căror sfat şi bun îndemn îl simt bunii credincioşi, au trăit moşii
şi strămoşii noştri. De aceea în vremuri de primejdie pentru tot sufletul
omenesc, se aprinde lumină în candela din faţa icoanei din casă, se
citeşte din cartea det rugăciuni a casei, ori se citeşte din Sfânta Scrip
tură, .pentru ca îngerii noştri protectori să ne aibă sub sfatul, îndemnul
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şi ajutorul lor, ca purtători ai rugăciunilor noastre către Dumnezeu şi
ajutători nouă din partea lui Dumnezeu cel atotputernic. Nun^ai semnul
Sfintei Cruci, cu adâncă încredere
în ajutorul lui Dumnezeu,
poate
apropia pe lângă noi, în tot ceasul de primejdie pe îngerii noştri pro
tectori. Iar dacă în permanenţă avem sufletul curat şi pe Dumnezeu
nelipsit din credinţa şi sufletul nostru, avem pururea îngerii lui Dum
nezeu proteguitori ai vieţii noastre.
Cât de înţeleaptă este educaţia creştină pe care părinţii cu adevărat
creştini, o dau copiilor lor, când le explică viaţa îngerilor şi îi îndrumează să rostească acea rugăciune a îngeraşului : .
«înger, îngeraşul meu,
Ce mi te: a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu minei

Şi mă-nvaţă să fac bine.
în tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele mă fereşte»

Un tânăr creştin nu poate să fie lipsit de convingerea că viaţa sa
este sub protecţia îngerului păzitor. Şi de îngerul păzitor are nevoie
omul toată viaţa sa, cât este aici pe pământ. Exemple ne sunt chiar
Sfinţii Apostoli, cu toată puterea lor deosebită pe care o aveau prin,
darul Sfântului Duh. Şi cât de fericiţi ar fi creştinii de astăzi, dacă
ar crede cu convingere, că această atmosferă care ne înconjoară, este
plină de lumea îngerilor, ce ne voiesc binele, ca şi, de lumea duhurilor
demonice, ce ne pândesc din tot locul, să ne stăpânească sufletele şi
întreaga fiinţă, oferindu-ne tot felul de ispite.
Să luăm aminte deci, iubiţi creştini, ca regulat să privim în noi
înşine, în sufletele noastre şi să vedem cu atenţiune dacă ne găsim în
legătură cu Dumnezeu prin îngerii săi, ori ne găsim în legătură cu
satana, prin legiunile trimişilor săi. Să ne curăţim atmosfera casei, cu
rugăciunile preoţilor şi ale noastre ale fiecăruia, cu cetiri din cărţi reli
gioase, cu permanenta viaţă a noastră curată creştinească şi cu faptele
cele creştineşti.
Şi în această zi de toamnă, când florile de crisanteme ne împodo.besc masa şi casa, să lăsăm deschisă uşa şi fereastra sufletului nostru,
să se coboare legiuni de îngeri deasupra şi în sufletele noastre, spre
a primi binecuvântarea şi harul lui Duţnnezeu. Să rostim deci în aceste
clipe, rugăciuni către Sfinţii îngeri, aşa precum din faţa altarelor se
înalţă către Dumnezeu în Sfintele Biserici peste întreaga suflare românească, aceste cuvinte de rugă şi cântare creştinească : '
•
«îngeri fără trupuri, cei ce staţi înaintea scaunului lui Dumnezeu
şi cu toată lumina străluciţi fiind, strălucindu-vă de lumina cea veşnică
şi petrecând cu lumina 'cea de a doua, lui Hristos rugaţi-vă să dăruiască
sufletelor noastre pace şi mare milă...»- «Mai marilor voevozi ai oştilor,
rugămu-vă pre voi noi nevrednicii, ca cu rugăciunile voastre să ne aco
periţi pre noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre cei netrupeşti,
păzindu-ne pre noi cei ce cădem cu deadinsul ş i, rostim Mântuiţi-ne
din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus». .

ACESTA NE ESTE TRECUTUL !
ACEASTA NE ESTE ISTORIA !
la 116 ani de la naşterea lui Nicolae
Titulescu 17.111.1882 — 17.IV.1998
la 80 de ani de la Unirea
a Basarabiei cu România

declarată

la 66 de ani de la semnarea Tra
tatului de neagresiune româno-sovietic
3 iulie 1933 — 3 iulie 1998

NICOLAE TITULESCU ŞI BASARABIA
Este important să aducem în actualitate astăzi, la 80 de ani de la
unirea declarată a Basarabiei cu România, una din paginile de glorie
' din istoria diplomaţiei româneşti în chestiunea Basarabiei.
întreaga suflare românească de pretutindeni trebuie să închine un
pios gând de neuitare şi veşnică aducere aminte pentru cel care a avut
o imensă contribuţie la apărarea şi la consolidarea hotarului de est al
României.
Aşa cum se cunoaşte «Unirea cea mare» s-a înfăptuit prin voinţa
declarată a tuturor românilor dintre Tisa şi Nistru la 27.III. 1918. Dar
această Unire mare, realizată prin voinţa declarată, trebuia păstrată,
perfecţionată, consolidată, dar mai ales legiferată, prin documente-tratate, deci recunoscută pe plan internaţional şi cu precădere de U.R.S.S.
Pe plan internaţional, unirea Basarabiei cu România a fost con
sfinţită prin tratatul din anul 1920 semnat de Franţa, Anglia, Italia
şi Japonia.
Recunoaşterea juridică de către fosta U.R.S.S. a unirii Basarabiei
cu România, s-a realizat prin strădania diplomatică a marelui om po
litic, excelent analist şi diplomat N. TITULESCU, în iulie 1933 la lucră
rile de la Londra şi la tratativele pentru încheierea CONVENŢIEI între
statele participante, în vederea acceptării comune a definiţiei : agresor
şi agresiune.
La tratative au participat următoarele state :
»

— Afganistan
— Polonia

— România
— Persia

— Estonia
— Turcia

— Letonia
— U.R.S.S.

Iată cum s-a desfăşurat acest eveniment de răsunet internaţional.
După negocieri intense pe parcursul mai multor ani, în iulie 1933,
în sfârşit, s-a ajuns la un consens în ce priveşte definiţia juridică ab
solut exactă a agresiunii şi agresorului.
Toate principalele agenţii de presă (HAVAS, LE TEMPS — PARIS)
şi ziarele vremii, au comentat şi au transmis tratativele — ca eveni
ment primordial, care trebuia să consolideze pacea în Europa orientală.
Se ştie că N. Titulescu s-a opus încă în toamna anului 1932 la sem
narea pactului de neagresiune româno-sovietic, din cauză că acel pact

176

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

nu oferea o formă acceptabilă în ce priveşte drepturile noastre asupra
Basarabiei şi securitatea frontierei acestei provincii româneştiDupă lungi negocieri N. Titulescu şi Litvinov, s-a găsit formula
care să acopere chestiunea Basarabiei şi care făcea ca din clipa res
pectivă această problemă să fie scoasă din discuţie.
Astfel, la conferinţa dezarmării de la Geneva, Politis — raportorul
Comisiei de redactare a părţii din convenţia de dezarmare, care privea
desemnarea agresorului, a prezentat o formulă de definiţie a agresoru
lui, care definea ca act de agresiune invadarea teritoriului unui stat de
către armatele altui stat.
Cu acest prilej, delegatul sovietelor la Conferinţa de dezarmare,
Dolgolevski, a propus următoarea formulă de interpretare, care preciza
că : «Prin teritoriul unui stat, se înţelege teritoriul asupra căruia statui
respectiv îşi exercită autoritatea de fapt».
> S-a văzut din modul favorabil cu care N. Titulescu a primit pro
punerea delegatului sovietic, că această formulă satisfăcea punctul de
vedere al politicii noastre externe în ce priveşte securitatea pentru
frontiera Basarabiei.
Această formulă a sovietelor a fost trecută în raportul lui Politis,
căreia aşa cum anunţau telegramele — Sovietele şi vecinii lor i-au dat
adeziunea.
Această adeziune a deschis calea semnării ACORDULUI DE NE
AGRESIUNE ROMÂNO-SOVIETIC atât în cadrul unui pact bilateral,
cât şi în cadrul uriei convenţii plurilaterale între U.R.S.S. şi ţările
participante.
AGRESORUL este definit în felul următor :
— este definit ca «agresor» statul care declară război ;
— statul care invadează teritoriul celuilalt;
— statul care atacă vapoarele sau avioanele celuilalt ;
— statul care sprijină sau care refuză a retrage sprijinul acelor
armate formate în propriul său teritoriu şi dare invadează teri
toriul vecin.
Această definiţie satisfăcea pe deplin cauza românească şi drept
urmare a fost semnată următoarea
CONVENŢIE A DEFINIRII AGRESIUNII
M.S. Regele României
M.S. Regele Afganistanului
Preşedintele R. Estoniei
Preşedintele R. Letoniei
M.S. Imperială Şahul Persiei
Preşedintele R. Polone
Preşedintele R. Turcia
Comitetul Executiv al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
— dornici de a întări pacea existentă între ţările noastre ;
— considerând că pactul Briand-Kellogg, ai căror semnatari sunt,
interzice orice agresiune ;
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— socotind în interesul securităţii generale de a defini cât mai
precis posibil agresiunea, pentru a preveni orice pretext pentru
justificarea ei ;
— constatând că toate statele au un drept egal la independenţă, la
securitatea lor, la liberă apărare a teritoriilor lor şi la libera
dezvoltare a instituţiilor lor ;
— însufleţiţi de dorinţa, în interesul păcii generale, de a asigura
tuturor popoarelor inviolabilitatea teritoriului ţărilor l o r ;
— judecând util'în interesul păcii generale de a pune în vigoare,
între ţările lor, reguli precise care să definească agresiunea, în
aşteptare ca acestea din urmă să devină universale, au decis în
acest scop a încheia prezenta
CONVENTIUNE
t

Aii.' 1 — Fiecare din înaltele părţi contractante se angajează să
accepte în raporturile ei mutuale cu fiecare din celelalte şi cu începere
a zilei punerii în vigoare a prezentei convenţiuni definiţia agresorului,
astfel cum a fost explicată în raportul comitetului pentru chestiunile
de securitate cu data de 24 mai 1933 (raport Politis), la conferinţa pen
tru reducerea şi limitarea armamentelor, raport făcut în urma propunerii
delegaţiunii Sovietelor.
Art. 2 — în consecinţă va fi recunoscut ca AGRESOR într-un
conflict internaţional, sub rezerva acordurilor’ în vigoare între *părţile
în conflict, STÂTUL CARE PRIMUL VA FI COMIS UNA DIN AC
ŢIUNILE următoare :
■1. Deelarâţiune de război prin alt stat ;
2. Invaziune, prin forţele sale armate chiar fără declaraţie de
război, a teritoriului altui sta t;
3. Atac, prin forţele sale terestre, navale sau aeriene, chiar fără
ceclaratie de război a teritoriului, navelor sau aeronavelor unui
alt stat ;
4. Blocus naval al coastelor sau al porturilor unui alt stat ;
5. Sprijin dat bandelor armate care, formate pe teritoriul său vor
fi invadat 'teritoriul unui alt stat sau refuzul cu toată cererea
statului invadat de a luâ pe propriul său teritoriu orice măsuri
în puterea lui pentru a lipsi zisele bande de orice ajutor sau
protecţie.
f

p

■

Art. 3 — Nici o consideraţiune de ordin politic, militar, economic
sau alta, nu va putea scuza sau justifica agresiunea prevăzută la art. 2.
Nici un act de agresiune în sensul art. 2 al convenţiunii nu va
putea, între altele, să fie justificat de una din împrejurările următoare :
a) Situaţia internă a unui stat, de ex. : structura sa politică, eco
nomică sau socială, greşelile atribuite administraţiei sale ; tul
burările provenite din greve, revoluţiuni, contrarevoluţiuni sau
război civil ;

i
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b) Purtarea internaţională a unui stat de ex. : violarea sau peri
colul de violare a drepturilor sau intereselor materiale sau mo
rale ale unui stat străin sau a supuşilor săi, ruptura relaţiilor
diplomatice sau economice, măsuri de boicotaj economic sau
financiar, deferendele relative la angajamentele economice, finan
ciare sau altele fată de statele străine, incidentele de frontiere
care nu intră în unul din cazurile de agresiune indicate la art. 2.
t

/

Art. 4 — Prezenţa CONVENŢIE va fi ratificată de înaltele părţi

contractante conform legislaţiei fiecăreia dintre ele. De îndată ce instru
mentele de ratificare vor fi depuse de două din înaltele părţi contrac
tante,
prezenta convenţie va intra în vigoare între aceste două părţi.
FIECARE DEPUNERE A INSTRUMENTELOR DE RATIFICARE
V A FI IMEDIAT NOTIFICATA DE GUVERNUL U.R.S.S.
TUTUROR SEMNATARILOR PREZENTEI CONVENŢIUNl
I

Art. 5 — Prezenta convenţiune

4

a fost semnată :în mai multe
exemplare ; Fiecare din înaltele părţi contractante a primit unul,
Drept care plenipotenţiarii au semnat prezenta convenţiune şi au
aplicat pecetea lor.
Făcut la Londra, la 3 iulie 1933.
Pentru România — N. Titulescu, ministru al afacerilor străine ; Pentru Afganistan — Aii Mohamed Khan, ministru" al Educaţiei ;
— Dr. Kallas, trimis extraordinar, ministru
Pentru Estonia
plenipotenţiar ;
— N. Ş.alnais, ministrul afacerilor străine ;
Pentru Letonia
— Fatolah Khan Nouri Esfandiary, însărcinat
Pentru Persia
cu afaceri la Londra ;
Pentru Polonia
— contele Raczynskv, delegat - la conferinţa
dezarmării ;
— Tetwi'k Rusky Bey, ministrul afacerilor străine ;
Pentru Turcia
Pentru U.R.S.S.
— Litvinov — Comisarul poporului în afacerile
străine.
Acest acord de amiciţie al întregii Europe Orientale este rezultatul
tratativelor între dl. N. Titulescu şi dl. Litvinov care au reuşit să ajungă
la rezolvarea satisfăcătoare pentru ambele ţări a chestiunii Basarabiei ;
totodată el a reprezentat şi un angajament de neagresiune din partea
tuturor semnatarilor.
Agenţia de ştiri HAVAS (Londra) comunica următoarele •:
—. Dnii Titulescu şi Litvinov au avut o contribuţie importantă la
elaborarea acestui document şi prin urmare au găsit formula care să
acopere chestiunea Basarabiei şi care făcea ca din clipa respeotivă
această problema să fie scoasă din discuţie.
Chestiunea Basarabiei ar fi virtualmente rezolvată.
— în noul tratat, pentru prima dată în viaţa internaţională se de
fineşte în
mod absolut precis în ce constă agresiunea.
— în noul tratat se precizează, de asemenea, teritoriul asupra că
ruia agresiunea nu se poate face şi care conform raportului Politis ac-
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ceptaţ de părţile semnatare prin art. 1 al acestui nou tratat, acesta
este teritoriul pe care îl stăpânesc astăzi statele semnatare.
După ceremonialul semnării acestei importante Convenţii, a urmat
un schimb de discursuri între dnii Titulescu şi Litvinov.
Litvinov : a început prin a mulţumi şefilor statelor şi plenipoten
ţiarilor lor care au iscălit Convenţia. In special el a ţinut să mulţu
mească dlor Tetwik Rusky Bey (Turcia), N. Titulescu şi contelui
Raczynsky pentru asistenţa lor preţioasă pe care au dat-o la întocmirea
tratatului ce s-a semnat. Acest tratat face parte dintr-un lanţ de in
strumente diplomatice menit să asigure pacea.
Guvernul U.R.S.S. este gata să încheie cu orice naţiune un tratat
similar cu cel iscălit azi.
Doreşte să continue a se lucra la Geneva, ca si celelalte state să
adopte această definiţie a agresiunii, astfel încât ea să nu lege numai
pe semnatarii de astăzi, ci să devină universală.
#

»

»

Edificator este discursul dlui N. Titulescu :
Londra — Tratatul ce am semnat astăzi are o importanţă consi
derabilă. La un moment când pe urma atâtor evenimente situaţia in
ternaţională este mai curând confuză, într-o vastă regiune a lumii şi
anume în cea care se credea că pacea este mai fragilă s-a stabilit în
chipul cel mai armonios obligaţiunea absolută şi perpetuă de neagre
siune, dar tratatul pe care l-am se nnat este mai mult decât un simplu
pact de neagresiune.
Aşa cum am susţinut întotdeauna, agresiunea este interzisă chiar
de pactul Briand-Kellogg şi ceea ce importă nu este atât de a repeta o
obligaţiune deja luată, dar de a preciza în chip cât mai concret posibil,
în ce consistă acea obligaţiune.
Sur,t mulţi ani de când în lucrările noastre de la Geneva ne-am
străduit să găsim o definiţie acceptabilă a agresiunii şi trebuie să măr
turisesc că rezultatele nw au corespuns întotdeauna sforţărilor noastre.
Delegaţiei sovietice îi revine onoarea de a fi precizat pentru prima
dată în viaţa internaţională cu c-uraj, francheţe şi claritate, definiţia
agresiunii.
Eu nu revendic pentru' ţara mea şi pentru statele Micei înţelegeri
decât meritul de a fi înţeles împreună cu Polonia, din primul ceas în
care definiţia Dvs. a devenit publică, toată importanţa ei pentru men
ţinerea păcii generale şi de a o fi susţinut din toate puterile noastre
în dezbaterile de la Geneva.
Daţl-mi voie să adaug că tratatul ce am semnat astăzi are o sem
nificaţie specială pentru ţara mea. El constituie o primă şi importantă
etapă pe calea care duce la normalizarea raporturilor noastre. România
şi U.R.S.S. sunt vecine şi istoria nu a înregistrat un război între na
ţiunile noastre. Aceasta înseamnă că ele sunt sortite să rămână prietene,
nu am nici o îndoială că în munca ei neobosită pentru menţinerea
păcii generale România va face tot ce depinde de ea şi am toate ra
ţiunile să cred că Guvernul U.R.S.S. va face la fel, pentru ca cele două
naţiuni să realizeze pentru cel mai iriare bine al lumii — poruncile
Geografiei şi Istoriei.
•

•
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Aportul diplomatului României de talie internaţională, care a fost
Nicolae Titulescu, şi importanţa sa pentru Basarabia, este fără egal,
căci prin semnătura sa ne-a lăsat cea mai însemnată moştenire — re
cunoaşterea juridică a Basarabiei unite cu România, de către U.R.S.S.,
deci si de Ucraina.
Realizarea chiar şi doar pentru 1111 timp scurt, până în 1939, unirea
legiferată în acest tratat româno-rus din iulie 1933 este o realitate,
peste care nu se poate trece.
Este necesară publicarea acestei file de istorie, deoarece în presa
noastră, apar informaţii eronate, care mai de care mai aberante şi
năstruşnice, despre cauza Basarabiei. Voi
prezenta
doar următorul
exemplu :
Articolul editorialistului Ghenadi Karzh, de la ziarul «Indepen
dent» — Kiev, republicat în ziarul «Ziua» din România, intitulat «Nu
a mai rămas nici un şarpe pe insula Şerpilor» — citez : «In ceea ce
priveşte Basarabia, nici Ucraina şi nici Rusia nu au recunoscut ocuparea
ei de către România».
9

Pagină documentar realizată de
LUDMILA COVTONIUC

%

LIA MANOLIU
— CAMPIOANĂ OLIMPICA —
UN EXEMPLU DE ROMÂN ORTODOX
Nu este o curiozitate, ci ceva firesc ca un om mare să fie în ace
laşi timp român adevărat şi creştin nepătat. Un exemplu de asemenea
suflet a fost Lia Manoliu.
De pruncă a fost botezată la Chişinău de către evlavioşii săi pă
rinţi, în 1932. Numai la 10 ani, a fost nevoită să-şi ia «păpuşelele şi
bucceluţa», cum îmi povestea, şi să vină îia Bucureşti din cauza invaziei
bolşevice.
înzestrată de Dumnezeu cu o memorie bună, a absolvit
şcolile ne
cesare, fiind înclinată spre matematică şi limbi străine. A obţinut li
cenţa în Politehnică, inginer energetician. Pasiunea sa însă era sportul
pe care îl considera, ca şi anticii, virtute cardinală. Bună voleibalistă,
hambalistă, atletă şi nu în ultimă instanţă la aruncarea suliţei, ciocanului
şi discului, devenind campioană olimpică.
Cu toate aceste «măriri» lumeşti, Lia a fost nelipsită de la biserică
şi mănăstiri în ţară şi în străinătate, unde lăsa obol important. Insă
locul preferat al liniştei şi întăririi sufleteşti a fost Mănăstirea Antim
din Bucureşti ca fiică duhovnicească a fostului mitropolit Gurie al Ba
sarabiei, care, pentru o perioadă de timp slujea aici.Este înmormântat
la Mănăstirea Cernica.
Parcă o văd în biserică, smerită, în pronaos, simplu îmbrăcată şi
totdeauna cu capul acoperit. îi plăceau istoria, viaţa sfinţilor şi admira
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puterea Bisericii noastre, rezistenţa ei şi locul unde se întâlnesc românii
peste hotare.
în ultima vreme, ca Preşedintă a Comitetului Olimpic Român,
Lia Manoliu a întâmpinat şi a admirat grupul de studenţi pelerini atât
la Antim, cât şi la Palatul Cotroceni. A fost o bună mijlocitoare la Pre
şedinte pentru a fi ajutaţi în pelerinajele înfăptuite.
Ne-a lăsat şi un testament să ne rugăm pentru sufletul ei, fiindcă
îşi simţea sfârşitul din cauza unor puternice şi intermitente dureri de
cap şi crize cerebrale...
* Şi-a avut dreptate, aici a fost începutul sfârşitului...
Căzând la birou, unde trebuia să rezolve o «problemă», a fost in
ternată la Fundeni, unde, după sorocul celor 13 zile în inconştienţă a
trecut către‘ Domnul în ziua de Sf. Ioan, 7 ianuarie 1998.
Slujba înmormântării a avut'loc în Capela Cimitirului Bellu, du
minică 11 ianuarie a.c., sub preoţia Pr. Nicolae Buga, slujitor la bise
rica «Sf. Visarion» din Capitală şi profesor la Seminarul liceal din
Bucureşti. Credincioasa Lia frecventa si această biserică. Părintele
Buga a evocat viaţa campioanei olimpice, aleasă personalitate de cul
tură naţională şi mondială (vorbea curent cinci limbi de circulaţie),
precum şi dragostea'sa pilduitoare pentru Biserica străbună...
Alţi vorbitori, în specialitate, au evocat pilda şi voinţa de autodepăşire a celei ce a fost campioană olimpică, ridicând prestigiul ţării
şi făcând cunoscută virtutea neamului românesc-..
t

Dumnezeu
pomenim....

t

să-i

aşeze sufletul său în ceata celor aleşi, iar noi să o
Diac. PETRU DAVID

♦
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SFÂNTUL IERARH'IOAN DE RÂSCA
CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Sfânta Episcopie a Huşilor aniversează anul acesta (1998) patru
secole de existentă *.
Pe scaunul vlădicesc al acestei Sfinte Episcopii au şezut ierarhi
renumiţi. Pomenim doar pe : Dosoftei (1658— 1660), primul poet român
modern, Mitrofan (1682— 1686) — unul dintre realizatorii Bibliei de la
Bucureşti (1688), Iacob Stamati (1782— 1792), Veniamin Costachi
(1792— 1796), Sofronie Miclescu (1826— 1851), locţiitorul
Melchisedec
Ştefănescu (1861— 1864), Nicodim Munteanu (1912— 1923) 2 şi doar cro
nologic în ultimul rând (al cincizecilea) pe cel ce rectitoreşte această
Sfântă Episcopie, actualul Părinte Episcop Ioachim Mareş (intronizat
la 15 septembrie 1996) 3.
Noi credem că toţi ierarhii Bisericii lui Hristos, purtători ai depli
nătăţii harului şi mutaţi la Domnul după o vrednică păstorire, se bucură
de fericire în ceruri împreună cu sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu. Dar
pe scaunul acestei Sfinte Episcopii a şezut în secolul al XVII-iea şi un
ierarh pe care mai întâi contemporanii şi apoi posteritatea l-au consi
derat şi l-au numit sfânt.
Este vorba de Sfântul Ierarh Ioan de Râsca.
9

»

%

1. înfiinţată între 6 mai — 15 decembrie 1598, în timpul Mitropolitului
Gheorghe Movilă (1588— 1591; 1595— 1600; 1600— 1605). Primul episcop de Huşi,
Ioan, este pomenit într-un hrisov al lui Ieremia Movilă (1595— 1600; 1600— 1606)
din 15 decembrie, 1598. Vezi : Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române (mai departe : Păcurariu, I.B.O.R.), voi. II, ed. a Il-a, Bucureşti,
1992, p. 120; Idem, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române,
publicate mai întâi în rev. «Biserica Ortodoxă Română», anul XCIII, 1975, nr. 3—4,
p. 322— 355, republicate cu substanţiale îmbunătăţiri în : Păcurariu, I.B.O.R., voi. III,
ed. Bucureşti, 1981, p. 515^-547.
Noi folosim pentru datarea păstoririi tuturor
ierarhilor ultima variantă (mai departe : Păcurariu, Listele ...). Pentru tema noastră,
vezi p. 530.
2. Păcurariu, Listele ..., p. 531— 532.
3. Vezi : «Candela M oldovei», buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, an. V, 1996, p. 1 şi 18.
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Viaţa bisericească şi mai ales strădania culturală din Moldova se
colului al XVII-lea au fost dominate de activitatea a doi ierarhi de
primă mărime : Varlaam Moţoc şi Dosoftei.
Noi căutăm să dovedim în prezentul studiu ;ă între ostenelile celor
doi mari ierarhi şi puternic determinată de ei s-a ^esfăşurat activitatea
Sfântului Ierarh Ioan «de Râşca», episcop de Kuşi (1667— 1674) şi de
Roman (1674— 1685).
Folosim acest apelativ : Ioan de Râşca-, aşa cum ne-a rămas din
vestita lucrare Viaţa şi petrecerea sfinţilor '■ a Mitropolitului Dosoftei.
Era, şi se mai păstrează întru câtva, în Biserică obiceiul ca unui
.călugăr, chiar şi ajuns ierarh, să i se adauge la nu ^ şi apelativul
mănăstirii sale de metanie : c.de Neamţ», «de Bistriţa», *<de Putna»,
«de Râşca», «de Prislop» ş.a.m.d.
Aşadar Mitropolitul Dosoftei vorbeşte în lucrarea sa mai sus amin
tită de «Ioan de Râşca, arhiepiscopul cel sfânt şi minunat'»
Episcopia Huşilor a avut între ierarhii săi doi episcop] cu numele
Ioan şi poate nu întâmplător ambii proveniţi de ^.a Mănăstirea Râşca
din ţinutul Sucevei, ctitorie a Episcopului de Roman Macarie II Cro
nicarul (1531— 1548 ; 1551— 1558). Care dintre cei dpi a fost «arhi
episcopul cel sfânt- şi minunat» despre care vorbeşte Marele Do3-oftei ?
Primul dintre cei doi episcopi cu nu nele loa^:, venit de la Râşca,
a fost chiar primul păstor al acestei eparhii. El era, printre mulţi alţii,
rodul centrului de spiritualitate isihastă organizat de Macarie Croni
carul la ctitoria sa de lă Râşcar\ A păstorit la Fuşi între anii11598— 1605
şi a fost promovat apoi la Episcopia de Rădăuţi, unde a păstorit între
anii 1605— 1608.
Cum despre primul episcop de Huşi se ştia că este de la Râşca,
iar Mitropolitul Dosoftei proclamase pe Ioan de Râşc'a drept sfânt,
arhiereul şi istoricul Narcis Creţulescu7 s-a grăbit să-i confecţioneze
o biografie de călugăr îmbunătăţit, duhovnic şi stareţ la Râşca, episcop
la Huşi şi Rădăuţi. Şi deoarece Miţropolittil Dosoftei spusese; «arhi
episcopul cel sfânt şi minunat», autorul sus-numit consideră că Ioan ar
fi fost o vreme şi mitropolit. Apoi s-a retras in schimnicie la mănăstirea
sa de metanie, Râsca s.
*

I

4. Voi. IV, Iaşi, 1886, fila 152, la 9 iulie. Cităm după : Text Prof. Dr. Mircea
Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, Trinitas, Iaşi, 1994, p. 77.
5. PP. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români p. 77.
6. Sorin Ulea, O surprinzătoare personalitate a Evului mediu românesc : Cro
nicarul Macarie, în •«Studii şi Cercetări de Istoria Artei»,
seria
Artă
plastică,
tom. 32, 1985, p. 14—48 ; Preot prof. Constantin C. Cojocaru, Câteva consideraţii
istorice privind spiritualitatea ortodoxă în Moldova în secolul al XVI-lea (435 de ani
de la moartea Episcopului de Roman Macarie al II-lea Cronicarul), în «Cronica
Episcopiei Romanului şi Huşilor, V, 1993, p. 53— 62.
7. Pentru acest arhiereu de la Mănăstirea Neamţ, cu preocupări istorice,
vezi : Ieromonah magistr. Nestor Vornicescu, Arhiereul Narcis Creţulescu Botoşâneanu (1835— 1913), în rev. «Mitropolia M oldovei şi Sucevei» (mai departe: M.M.S:,
an. XXXV, 1959, nr. 5— 6, p. 332— 343.
8. Arhiereul Narcis Creţulescu, Istoria Slintei Mănăstiri Râşca, Fălticeni, 1901,
p. 75— 77.
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în sprijinul spuselor lui Narcis Creţulescu vine şi un argument
toponimic. La 6 km de Mănăstirea Râşca, pe malul pârâului Râşcuţa,
se află o poiană numită până azi de localnici «Poiana lui Ioan» 9, do
vadă că aici s-a nevoit un pustnic cu acest nume.
Biografia întocmiţă Episcopului Ioan de Arhiereul Narcis Creţu
lescu era convingătoare şi părea întru totul logică şi, zicem noi, în mare
parte adevărată. Şi cum ea apărea în Istoria Sfintei Mănăstiri Râşca
la Fălticeni în anul 1901, scriitorul Mihail Sadoveanu preia ideea şi,
în volumul său Vremuri de bejenie (1907) 10 îl aşază pe Ioan stareţ
la Mănăstirea Râşca în anul 1574, în vremuri tulburi, când turcii năvă
liseră in tară.
Istoricul bucovinean Dimitrie Dan procură de peste «cordon» cartea
}ui Narcis Creţulescu şi, în lucrarea sa Cronica Episcopiei de Rădăuţi,
apărută în anul 1912 11 interesat de episcopatul lui Ioan la Rădăuţi
(1605— 1608) afirmă şi el că Ioan ar fi fost pentru puţină vreme şi
mitropolit al Moldovei. Altfel cum s-ar motiva apelativul dat lui Ioan
de «arhiepiscop» ?
Id.eoa este reluată şi de alţi istorici. Astfel Constantin Bobulescu,
în lucrarea sa : Din viaţa Mitropolitului Veniamin Costachi, apărută în
anul 1933 12 referindu-se la un moment dat la Ioan de Râşca, spune:
«Ioan, fostul arhiepiscop, trăia ca un si'ânt şi minunat schimnic».
Atât de frumos şi convingător s-a vorbit despre acest episcop Ioan,
încât unii dintre noi, cei de azi, am declarat cu aceeaşi convingere că
desigur, acest Ioan, primul episcop de Huşi, este sfântul lăudat de Mi
tropolitul Dosoftei 13.
Primul care s-a îndoit de această identificare a fost Părintele Pro
fesor Dr. Liviu Stan, încă în anul 1945 14. Marelui nostru canonist (dar
şi istoric) i-a căzut în mână un Pateric manuscris de la sfârşitul secolului al XlX-lea al cărui titlu, prea lung, l-a prescurtat aşa : Patericul
sfinţilor din Moldo — România (1888) 15. Cităm cele spuse de Profesorul
Liviu Stan atât pentru elucidare cât şi pentru faptul că lucrarea sa
Sfinţii *Români se găseşte azi mai greu :
«Despre acest sfânt arhiepiscop Ioan am aflat două ştiri contradic
torii, dacă nu cumva vorbeşte fiecare din eie de alt Ioan.
w

»

9. Ibiclem, p. 77.
10. Bucureşti, Cartea Româneasca, f. a., p. 61— 71.
11. Viena, 1912, p. 71— 72.
12. Chişinău, 1933, p. 113.
13. Diacon I. Ivan, Stântul Ioan de la Râşca, în voi. «Sfinţi români şi apă
rători ai legii strămoşeşti», Bucureşti, 1987, p. 375— 381 ; Pr. prof. Constantin
C. Cojocaru, op. cit., p. 60. Azi noi nu negăm că toate cele spuse se pot potrivi
acelui prim episcop de Huşi, Ioan. şi că el va fi avut o viaţă .sfântă.. Numai că,
aşa cum vom vedea, nu despre el vorbeşte Mitropolitul Dosoftei şi, deci, nu el
constituie obiectul cercetării noastre.
14. Preot Dr. Liviu Stan, Sfinţii Români, Sibiu; 1945, p. 55.
15. Titlul complet e s t e : Pateric c t cuprinde întru sine cuvinte folositoare
şi vreo câteva istorisiri ale vieţii unor sfinţi carii s-au nevoit pe pământul MoldoRomâniei, manuscris de la 1888. Vezi : Preot Dr. Liviu Stan, op. cit., p. 37. Bine
înţeles că în acest Pateric se adună şi se prelucrează materiale mai vechi.
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în Patericul citat, fila 14 b si 15 a, citim astfel : «Si tot în anii
aceştia (cca. 1668) şi preasfinţitul arhiepiscop Ioan, au îndemnat pre
lume a se minuna, prin strălucitele şi sfintele sale nevoinţe. Părinţii
cei trupeşti ai acestui sfânt bărbat să numia Georgie şi Anastasia El
j

t

t

j

I

t

sfânta monastire Secul (în text e scris Râsca, iar peste Râsca, Secul.
Nota 1. L.S.) şi acolo petrecând viaţă sfântă şi plăcută lui Dumnezeu
de acolo s-a rânduit la scaunul arhiepiscopiei Romanului în anul 1674,
unde iarăş întru ne încetate nevointi si întru înalte bunătăti strălucind
minunat î Şi petrecând cu smerenie adâncă, s-au mutat la vecinica
odihnă» ,6.
A doua ştire (contradictorie) o ia Părintele Profesor Liviu Stan
prin filiera Dimitrie Dan :
«Se pare însă că acest sfânt Ioan a fost episcop şi la Rădăuţi şi la
Roman, ba chiar şi Mitropolitul Moldovei puţin timp — prerum ne
spune Dimitrie Dan într-un mic studiu (D. Dan, Episcopia Rădăuţului,
Mitropolia şi Mănăstirile Bucovine\ Cernăuţi, 1926, p. 10. Acelaşi,
Cronica Episcojnei de Rădăuţi, Viena, 1912, p. 71— 72, zice că Ioan de
la Râsca ar fi fost şi episcop de Huşi şi mitropolit al Moldovei puţină
vreme) şi că într-adevăr şi-a avut metania la Râsca iar nu la Secul,
şi la Râşca se va fi şi retras spre sfârşitul petrecerii sale în lume întru
care mult s-a nevoit» 17.
într-adevăr, regretatul nostru Părinte Profesor Dr. Liviu Stan a
avut dreptate. Sursele istorice vorbesc despre doi călugări cu numele
Ioan, amândoi porniţi de la Mănăstirea Râşca şi ajunşi pe rând episcopi
la Episcopia Huşilor, aşa cum am arătat mai înainte. Primul a păstorit
la Huşi la cumpăna secolelor XVI— XVII, apoi la Rădăuţi, iar al doileaa păstorit la Huşi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, apoi
la Roman.
•
Este meritul deosebit al Părintelui Profesor Dr. Mircea Păcurariu
care, într-o reevaluare recentă, a dovedit că «Ioan de Râşca, arhi
episcopul cel sfânt şi minunat» a fost cel de al doilea Ioan, care a
păstorit la Huşi şi la Roman 18. Părintele Profesor reia şi reconsideră
informaţia din acel Pateric al sfinţilor de pe pământul Moldo-României
folosit şi de Părintele Profesor Liviu Stan, unde se spunea că Ioan (cel
de al doilea) şi-a avut metania la Râşca, iar peste cuvântul Râşca s-a
scris Secul ,9. Dar meritul deosebit al Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu
a fost o observaţie fină, hotărâtoare în dovedirea faptului că ierarhul
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea este Sfântul Ioan de Râşca
proclamat de Mitropolitul Dosoftei. Părintele Profesor ne îndeamnă să
citim cu atenţie spusele lui Dosoftei, ceea ce şi facem :
•

i

•

i

16. Preot Dr. Liviu Stan, op. cit., p. 55.
17. Ibidem. Noi ne-am precizat mai sus poziţia în ceea ce priyeşte sursa de
informare a lui Dimitrie Dan.
18. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Stinţi daco-romani...,
p. 79— 80.
19. Că e reevaluare recentă vedem din faptul că în : Păcurariu, I.B.O.R.,
voi.
II,ed. a
Il-a, p. 115 despre Episcopul Ioan de Roman (1674— 1685), fost la
Huşi, sespune
că avea metania de
Secu.
Cf. Melchisedec,
Cronica Romanului
$i a Episcopiei de Roman, Bucureşti, 1874, p. 303.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

186

«Apucat-am în zilele noastre (subl. n.) părinţi nalţi la bunătăţi şi
podvig şi plecaţi la smerenie adânc : părintele Chiriac de Bisericani,
gol şi ticăloşit în munte 60 de ani, şi Chiriac de Tâzlău, Epifanie de
Voroneţ, Partenie de Agapia, dară Ioan de Râşca, arhiepiscopul cel
sfânt şi minunat» (subl. n.) 20.
înţelegem din spusele Mitropolitului Dosoftei că aceşti sfinţi i-au
fost contemporani şi aşadar i-a cunoscut bine, personal.
Pe acel Ioan, episcop de Huşi şi de Rădăuţi, mort sau retras în 1608
nu avea cum să-l cunoască Mitropolitul Dosoftei, care se năştea pe
la 1624 21. însă cu Ioan de Râşca, episcop de Huşi şi deRoman, Dosoftei
a fost contemporan, colaborator şi bun prieten, aşacum vom vedea
în cele ce urmează.
Subsemnatul mi-am dat seama că spusele Părintelui Profesor
Dr. Mircea Păcurariu, întru totul logice, trebuie susţinute şi cu alte
argumente din secol. într-un studiu recent22 am poposit mai cu atenţie
asupra vieţii şi activităţii Sfântului Ioan de Râşca. Am adus argumente
noi ‘pentru identificarea sa şi am stăruit puţin asupra relaţiilor sale cu
Mitropolitul Varlaam Moţoc, cu Domnul Vasile Vodă Lupu şi cu Mi
tropolitul Dosoftei. Pe toate acestea le reluăm, cu unele îmbunătăţiri,
în studiul prezent. Pe parcurs mi-au stăruit în minte alte' întrebări :
a) De unde venea acest Ioan la Mănăstirea Râşca ?
b) Cum de era prieten cu Mitropolitul Varlaam Moţoc, originar
din Baloteştii Vrancei şi cu Domnul Vasile Lupu ?
c) De ce Ioan, aiuns episcop la Roman, a ctitorit împreună cu
Vornicul Moţoc din Odobeştii Vrancei Mănăstirea Mera (Mira, Miera)
vecină cu Baloteştii si cu Odobeştii ?
încercăm, în cele ce urmează, să răspundem pe rând şi la toate
aceste întrebări.
•

t

»

Cadrul istoric şi unele interferenţe
la începutul secolului al XVII-lea
»

9

Ca să putem să precizăm locul şi rostul -călugărului Ioan de Râşca
în viaţa Bisericii din Moldova precum şi începuturile sale în cele ale
monahismului, trebuie să vorbim despre câţiva oameni cu rosturi po
litice şi bisericeşti. Aceştia au creat, ca să zicem aşa, prin relaţiile şi
acţiunile lor, cadrul în care apare pe scena istoriei Ioan de Râşca. Sun- ‘
tem obligaţi să pomenim pe marii vornici ai Ţării de Jos Nestor Ureche
%

\

20. Mitropolitul Dosoftei, op. cit., voi. IV, fila 152.
21. Păcurariu, I.B.O.R., voi. II, ed. a Il-a, p. 95.
2\ Preot Constantin C. Cojocaru, Mănăstirea «Sf. Nicolae» din Cetatea Neamţ
şi sfinţii porrjiţi de aici: I. Sfântul Ioan de Râşca, 2. Sfânta Teodora de la Sihla.
Studiul a fost citit, apreciat şi recomandat spre publicare de Pr. Prof. Dr. Mircea
Păcurariu. De asemeni Î.P.S. Mitropolit Dr. Daniel al M oldovei şi Bucovinei l-a
citit şi l-a programat să fie publicat în revista «Teologie şi Viaţă» (Rezoluţia din
09.02.1998). Acelaşi studiu, cu Rezoluţia Cancelariei Sfântului Sinod, nr. 537/1998
se află la Î.P.S. Mitropolit al Olteniei, Dr. Nestor, Preşedinte al Comisiei speciale
pentru canonizarea sfinţilor români.

DOCUMENTARE

187

(în această funcţie între anii 1596— 1611) 23 şi Coste Eăcioc (Bucioc) (în
această demnitate între anii 1616— 1620) 24, pe Mitropolitul Anastasie
Crimca (1608— 1617 ; 1619— 1629), pe Varlaam Moţoc, egumen la Mă
năstirea Secu (cca. 1610 — cca. 1620) 25 şi Mitropolit al Moldovei
(1632— 1653), precum şi pe Lupu, mare boier, ajuns apoi Domn al Mol
dovei sub numele de Vasile Lupu (1634— 1653). în legătură cu aceste
personalităţi trebuie să vorbim şi despre rectitoririle mănăstirilor Secu
si Râsca.
Istoria ne dezvăluie un mare adevăr în legătură cu ctitoririle şi
rectitoririle de sfinte lăcaşuri. Domnii sau înalţii demnitari’ laici sau
ecleziastici mergeau să ctitorească (sau să rectitorească) înîr-<=,i a.n;nU
loc de obicei îndemnaţi de unul dintre următoarele trei motive •
a) fie că erau legaţi de acel loc prin naştere sau prin vreun eve
niment din viaţă ;
b) fie că erau rude cu fostul ctitor sau cu conducătorul obştii mo
nahale de acolo ;
.
c) fie că erau solicitaţi de o mare personalitate duhovnicească :au
de obştea monahală constituită acolo.
în an1’1 1602 Vornicul Tării de Jos, Nestor Ureche, si soti sa Mitrofana ctitoreau Mănăstirea Secu, în apropierea Mănăstirii Nea~iţ. Aici
exista încă din timpul lui Alexandru Vodă Lăpuşne.anu o mică mă
năstire, cunoscută sub numele Schitul lui Zosin (Zosim, Zosim a)2B. La
I

•

9

t

*

1

•

)

23. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi
Moldova, sec. X IV — XVII, Bucureşti, 1971, p. 333.
24. Ibidem, p. 347.
25. Despre egumenia lui Varlaam M oţoc la Secu datele sunt încâlcite şi
contradictorii. Duhovnicul Andronic, în Istoria Mănăstirii Secu, manuscris din 1874,
a^ază egumenia lui Varlaam du^ă egumenul Andrei. O aşază între 1(310 (Hotarnică cu Mănăstirea Neamţ, în care Varlaam e pomenit prima dată ca egumen)
şi 1632, când Varlaam e ales mitropolit. Vezi : Nestor Vornicescu Severineanul,
Episcop Vicar, Un manuscris necunoscut al duhovnicului Andronic : Istoria
Mă
năstirii Secu, în M.M.S., L, 1974, nr. 3— 4, p. 188. în articolul : Varlaam Mitropolitul,
semnat 'de A(lgeria) S(imota) în Dicţionarul Limbii Române do la origini până
la 19G0 (elaborat de Institutul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor al Uni
versităţii «Al. I. Cuza» —r Iaşi), Bucureşti, 1979, p. 882, se dau anii equmeniei lui
Varlaam : 1608— 1613. Al. Piru, Istoria Literaturii române de la origini până la 1830,
Bucureşti, 1977, p. 76 şi N Cartojan, Istoria Literaturii romane vechi, Bucureşti,
1980, p. 191, recunosc începutul egumeniei, conform acelui act .de hotarnică, în
anul 1610. Augustin Z. N. Pop, în documentatul s^u studiu: Viata Mitropolitului
Varlaam al Moldovei, în M.M.S., XXXIII, 1957, nr. 10— 12, p. 74^ fixează începutul
egumeniei lui Varlaam la 1610, potrivit actului de hotarnică cu Mănăstirea Neamţ
(după egumenia Părintelui Visarion), fără a se pronunţa asupra încheierii acestei
demnităţi. Arată numai că în 1629 Varlaam e atestat arhimandrit
S ir e a v i,
la «Sf. Gheorghe», deci la Mitropolie. Recenta monografie Mănăstirea Sicu, reali
zată de Protosinghel Macarie Ciolan, Iaşi, 1987, p. 70— 71, prezint*, date cm fuze
despre egumenia lui Varlaam. ll aşază totuşi în lista egumenilor între egumenul
Andrei, atestat ultima dată în 1607 şi egumenul Nichifor, atestat în actele mănăs
tirii în 1621. Aşadar putem aproxima egumenia lui Varlaam la Mănăstirea Secu
între anii 1610—1620 când, zicem noi, din cauza multiplelor sale preocupări, se va
fi retras din această ascultare.
26. Alexandru I. Gonţa, Un aşezământ de cultură de l a . Alexandru Lăpuşneanu
pe Valea Secului înainte de ctitoria lui Nestor Ureche : Schitul lui Zosin, în M.M.S.,
XXXVIII, 1962, nr. 9— 12, p. 694— 712.
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cumpăna dintre secolele XVI— XVII obştea monahală a acestui schit
era condusă de un învăţat călugăr şi dascăl, Dositei (Dosoftei)27.
Ce l-a îndemnat pe Nestor Ureche să ctitorească pe Valea Pârâului
Sec din Munţii Neamţ sau, mai bine zis, să rectitorească în acest loc ?
. Duhovnicul Andronic, în a sa Istoria Mănăstirii S ecu 28 spune că
Nestor Ureche a venit la Schitul lui Zosim ca închinător, îndemnat de
faima vieţii duhovniceşti de aici şi de renumele egumenului Dositei.
Apoi s-au îndemnat să ctitorească la Secu.
.Arhimandritul Dionisie Udişteanu, istoric din secolul X X al Mă
năstirii S ecu 29 şi stareţ al acestei mănăstiri (1956— 1959)30 spune că
egumenul cărturar Dosoftei a fost duhovnicul familiei Ureche şi astfel
l-a determinat pe Nestor să ctitorească la S ecu 31.
ţ
Cercetătorul Alexandru I. Gonţa dovedeşte pe bază de documente că
Zosin- Vistiernicul, ctitorul din secolul al XVI-lea al schitului de pe
Valea Secului si Mitrofana Ureche erau rude.. De aceea — susţine el —
Nestor Ureche, ctitorind la Secu, continua opera unei ru d e32.
La Mănăstirea Secu îl întâlnim egumen în anul 1610 pe Variaam
Moţoc, fiu de răzeşi din localitatea Baloteşti, de pe malul râului Putna
(Vrancea) 33.
Augustin Z. N. Pop, care a scris pe bază de documente viaţa Mi
tropolitului Varlaam M oţoc3/J, se întreabă : «să se fi
găsit (Varlaam)
printre monahii care au slujit zidirea nouă a Secului,
durată din dă
râmături în 1602 ?» 35.
Pentru răspunsul afirmativ la această întrebare vin în sprijin ur
mătoarele susţineri :
a)
Schitul lui Zosin stăpânea o posesiune în zona râului Putna
(Vrancea), aproape de satul Purceleşti, încă din anul 1564. Aceasta era
o danie de la Gheorghe, fost mare stolnic şi soţia sa Anastasia36. Cum
loealitatea Purceleşti (alături de Baloteşti, Capoteşti, Cofeşti, toate pe
malul Putnei) este considerată de unii drept satul natal al lui Varlaam 37,
ar fi uşor să înţelegem de ce şi-a purtat el paşii spre Mănăstirea Secu.
•

*

9

27. Ibiclem, p. 705— 708; Nestor Vornicescu, Un manuscris ..., p. 182— 184; Macarie Ciolan, op. cit., p. 69— 70.
28. Nestor Vornicescu, Un manuscris ..., p. 183.
29. Cităm câteva titluri : Graiul evlaviei străbune, I, Inscripţii şi însemnări de
la Secu,
Cernica, 1939; Mănăstirea Secu, Mărturii culese de la Arhivele Statului,
Cernica,
1941 şi câteva manuscrise dactilografiate despre Mănăstirea Secu (1959,
1966 şi 1971). Vezi : Macarie Ciolan, op. cit., passim.
30. Macarie Ciolan, op. cit., p. 87.
31. Ibidem, p. 70, citându-1 pe Dionisie Udişteanu.
32. Alexandru I. Gonta, op. cit., p. 711— 712.
33. Augustin Z. N. Pop, op. cit., p. 743; Nestor Vornicescu, Un manuscris...,
p. 189.
'
34. Augustin Z. N. Pop, op. cit. ; Idem, Neamul Mitropolitului cărturar Varlaam
al M oldovei, în rev. : «Biserica Ortodoxă Română», an. LVII, 1939, nr. 5—6,
p. 315— 320 ; Idem, Bibliografia Mitropolitului cărturar Varlaam al Moldovei
Bucureşti, 1940, 14 p. (Extras din «Athenaeum», V, 1940, nr. 4.
35. Idem, Viaţa Mitropolitului..., p. 747.
36. Nestor Vornicescu, Un manuscris..., p. 82; Alexandru I. Gonţa, op. cit.,
p. 697.
37. Păcurariu, I.B.O.R., voi. II, ed. a Il-a, p. 16.
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b)
S-a susţinut cu probe convingătoare că egumenul Dositei, con
ducător al Schitului lui Zosin şi apoi al noii Mănăstiri Secu, era dascăl
si
slavo-elină38. Aşadar
tânărul
» întemeiase la mănăstirea lui scoală
»
*
călugăr Varlaam a avut unde-şi forma cultura sa deosebită.
Dar deoarece documentar îl găsim pe Varlaam la Mănăstirea Secu
abia în anul 1610, acelaşi cercetător Augustin Z. N. Pop se întreabă
din nou : Poate Varlaam «a fost adus de Crimca de la altă chinovie la
Secu ?» 39. Înţelegem prin aceasta că Varlaam a fost ucenicul Mitropoli
tului Anastasie Crimca si astfel Crimca a contribuit la formarea cuitural-teologică a lui Varlaam.
Urmărind evenimentele istorice, religioase şi culturale de la în
ceputul secolului al XVII-lea constatăm marea apropiere dintre Mi
tropolitul Anastasie Crimca şi ieromonahul (apoi arhimandritul) Var
laam Moţoc şi deci posibila contribuţie a mitropolitului în formarea
lui Varlaam 40>.
Cei ce s-au ocupat de istoria Mănăstirii Secu afirmă că la şcoala
organizată aici de învăţatul egumen şi dascăl Dositei a învăţat şi Anas
tasie Crimca. Aşadar el ar fi un produs al acestei şcoli4l. Afirmaţia se
bazează pe faptul că Mitropolitul Anastasie Crimca este trecut în marele
pomelnic ctitoricesc al acestei mănăstiri. Dar această înscriere s-a făcut
pentru faptul că la 1 iunie 1622 Crimca făcea Mănăstirii Secu o im
portantă donaţie, pentru a i se face îndătinata pomenire42. Dar această
donaţie a mitropolitului se poate motiva şi prin faptul că aici, la Secu,
vieţuia prietenul (şi poate ucenicul său) Varlaam. Acest fapt vine să
dovedească încă odată marea apropiere dintre cei doi mari oameni de
cultură.
Coste Băcioc, marele vornic ' al Tării de Jos,ctitorea la Mănăstirea
Râsca între anii 1611— 1617. El a zidit un adaos lâ biserica acestei
mănăstiri. Acest adaos a dublat practic ctitoria Episcopului Macarie
Cronicarul din 1542. De asemeni a prefăcut toate celelalte clădiri ale
mănăstirii 43.
Ne întrebăm şi de această dată cinel-a îndemnat
pe Coste Băcioc
să rectitorească la Mănăstirea Râşca şi să devină astfel cel de al treilea
ctitor al ei (după Bogdan Vodă cel Bătrân şi după Macarie Cronicarul) ?
încercăm, din lipsă de informaţii precise, să formulăm trei variante
de răspuns, care nu se elimină una pe cealaltă :
a)
Poate Nestor Ureche, foarte bun prieten cu Coste B ăcioc44 şi
care avea una dintre moşii la Dumbrăviţa, în apropierea Mănăstirii
>

7

>

/

t

38. Alexandru I. Gonţa, op. cit., p. 705— 708.
39. Augustin Z. N. Pop, Viaţa Mitropolitului..., p. 747.
40. Ştefan S. Gorovei, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, în
LV, 1979,
nr 1— 2, p. 158; N. Cartojan, op. cit., p. 191.
41. Macarie Ciolan, op. cit., p. 70 şi nota 12, citându-1 pe Dionisie Udişteanu.
42. Nestor Vornicescu, Un manuscris..., p. 188.
43. N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, adunate, adnotate şi publirale c!e — , I, Bucureşti, 1995, p. 52; Narcis Creţulescu, op. cit., p. 63; G.
Balş,
Biserici moldoveneşti din veacul al XVI-lea, Bucureşti, 1928, p. 79.
44. N. Stoicescu, op. cit., p. 333, nota 12.
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Râşca, cunoscând bine problemele mănăstirii, l-a îndemnat pe prietenul*
său să ctitorească aici.
b) Poate mai trăia încă, retras în schimnicie la Râşca, fostul episcop
de Huşi şi de Rădăuţi, Ioan, şi va fi avut şi *el un cuvânt de spus..
c) Poate chiar Mitropolitul Anastasie Crimca împreună cu prie
tenul şi ucenicul său Varlaam de la Secu l-au îndemnat pe Coste Băcioc
să ctitorească la Râsca r':\
Ctitorii de la Secu şi de la Râşca (Ureche şi Băcioc) fiind prieteni,
desigur că şi între obştile celor două mănăstiri erau relaţii strânse de
colaborare. Cărări peste munţi, practicate pnn secole până astăzi de
călugări şi de pelerini, scurtează simţitor distanţa', dintre cele două
mănăstiri.
Coste Băcioc si-a înscris numele si între ctitorii Mănăstirii Secu,
dăruind ctitoriei prietenului său satul Vlădiceni, cu iaz şi cu moară pe
Dobruşa, ca să i se facă pomenire în fiecare an în ziua când se prăznuieşte a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul/|;i.
Erş potrivită ocazia ca între Coste Băcioc şi marele cărturar
Varlaam Moţoc, atunci egumen la Mănăstirea Secu, să se statornicească
relaţii de prietenie. In baza celor spuse presupunem că Varlaam (desigur,
sprijinit şi de Mitropolitul Anastasie Crimca/,;) a mijlocit în 1619 că
sătoria dintre Tudosca (Teodosia), fiica lui Cos'.e Băcioc, cu Lup’ 1, al
doilea logofăt (viitorul Domn al Moldovei, Vasile Lupu). Nunta a avut
loc în 1619. Mitropolitul Crimca, desigur, a oficiat cununia, iar nun a
fost însuşi Gaşpar Vodă Graţiani/,s. Aşa ne explicăm mai bine relaţiile
atât de strânse între viitorul mitropolit Varlaam şi între viitorul domn Vasile Lupu /l9.
Nu ne-ar mira faptul că Varlaam a pus la cale căsătoria Tudoscăi
Băcioc cu ambiţiosul boier Lupu. Studiile lui Augustin Z. N. Pop, citate
mai sus, căutând să dovedească atât de documentat originea răzăşească
şi putneană a lui Varlaam, ni-1 prezintă vrând-nevrând pe marele căr
turar implicat în tot felul de acţiuni matrimoniale.
%
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45. în timp ce la Mănăstirea . Secu este pomenit în pisanie, după obicei,
Mitropolitul Gheorghe Movilă, care a dat binecuvântarea
săvârşirii ctitoriei, în
pisania lui Coste Băcioc de la Râşca lipseşte numele mitropolitului. Ctitoria lui
Coste Băcioc s-a terminat şi s-a sfinţit la 30 septembrie 1617 (Pisania la N. lorga,
op. cit., p. 52). Or, la acea dată Anastasie Crimca era înlăturat din păstorie
Poate pisania tace din respect pentru mitropolitul înlăturat şi pentru a nu-1 supăra
pe mitropolitul în funcţie, Teofan.
46. Nestor Vornicescu, Un manuscris..., p. 187. Dania a mai fost
întărită
Mânăstirii Secu în 1619 (D.I.R., V ea c XVII, A, Moldova, Voi. IV, p. 332—333)
şi în 1621 (D.I.R., veac XVII, A. Moldova, voi. V, p. 43— H).
47. Readus în scaunul mitropolitan de Domnul GaşparGraţiani (febr. 1619
—
sept. 1620) în primăvara anului 1619.
48. N. Stoicescu, op. cit., p. 347; C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi dom
niţe, voi. I, Junimea, Iaşi, 1971, p. 229.
49. Se miră unii cum, la începutul anului 1634, în timp ce Lupu, acum vornic,
uneltea la Poartă detronarea Domnului Moise Movilă şi solicita pentru el domnia
Moldovei, soţia sa, Tudosca, şi celelalte rude ale sale stăteau în Iaşi liniştite,
cinstite şi ajutate la nevoie
(C. Gane, op. cit., p. 238).
Răspunsul nu poate
li
decât u n u l: Mitropolitul Varlaam, om cu mare autoritate
în faţaMovileştilor,
ocrotea familia Lupu şi aştepta cu înfrigurareca prietenul şi protejatul
său să
obţină domnia.
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Dar din relaţia de prietenie şi colaborare dintre Varlaam Moţoc şi
Coste Băcioc s-a ivit şi obârşia problemei de care ne ocupăm în studiul
de faţă. Varlaam a adus la Mănăstirea Râşca, ctitoria lui Băcioc, o rudă
şi un ucenic al său, putnean (vrâncean) şi el, anume pe Ioan de Râşca.
Vom întâlni, în cele ce urmează, pe acest Ioan în strânsă colaborare
cu Mitropolitul Varlaam şi cu rudele acestuia, cu Vasile Vodă Lupu şi
cu familia sa, precum şi cu alţi membri ai familiei Moţoc de pe malul
râului Putna.
Ioan de Râşca — călugărul şi egumenul
*

Varlaam îl va fi adus la Râşca pe ucenicul său Ioan prin anii
1619— 1620, oricum, înainte de moartea lui Coste Băcioc, survenită în
septembrie,. 1620 5a.
Nu ştim ce nume va fi purtat în mirenie, dar aici, la Râşca, noul
venit a primit cinul monahal şi numele de Ioan (Poate la sfatul sau
în amintirea episcopului schimnicit aici, Ioan). Tânărul călugăr şi-a for
mat pregătirea cultural-duhovnicească la şcoala isihastă întemeiată aici
la mijlocul secolului al.XVI-lea de ctitorul Macarie Cronicarul51. Chiar
dacă viitorul a făcut ca acest Ioan să urce treptele unor demnităţi biseri
ceşti, până la cea de arhiepiscop, el a ţinut mereu să spună că metania
sa este «de Râşca». Mitropolitul Dosoftei a ştiut aceasta şi, atunci când
l-a numărat îrftre sfinţii moldoveni daţi de secolul al XVII-lea, a scris '
cu convingere : Ioan de Râşca.
înclinăm să credem că în anul 1634 Ioan se mai afla încă în soborul Mănăstirii Râşca. Documente din luna iunie a acestui an pomenesc
între călugării soborului acestei mănăstiri şi un Ioan 5-.
Era anul când Vasile Lupu ajunsese Domn al Moldovei. Urma o
perioadă de 19 ani de intensă activitate teologică, culturală, artistică,
misionară şi ctitoricească, patronată în •egală măsură de. mitropolit şi
de domn. Mitropolitul Varlaam îl avea cuprins în planurile sale orga
nizatorice şi pe ucenicul şău Ioan de Râşca, cu atât mai mult cu cât
acesta se dovedea un călugăr râvnitor.
în anii ce au urmat Ioan a fost transferat de la Mănăstirea Râşca
la Mănăstirea Secu. De această din urmă mănăstire îşi leagă de acum
viaţa, alegându-şi-o şi loc de veşnică odihnă 53. Toţi îl vor fi considerat
de acum încolo «secan», ceiea ce ne lămureşte şi pendularea şi nesigu
ranţa din acel Pateric din secolul trecut care-i redă sumar viaţa.
»

/

50. N. Stoicescu, op. cit., p. 347.
51. Sorin Ulea, op. cit., Pr. prof. Constantin 'C. Cojocaru, Câteva consideraţii...,
p. 53—62.
52. D.R.H., A. Moldova, voi. XXII, 1634, doc. D şi E, p. 350 şi 352.
53. Nici nu se putea altfel. La Secu au fost înmormântaţi, printre alţi ierarhi
ai secolului al XVII-lea (Mitropolitul Sava, 1659— 1664, Episcopul de Roman Mitrofan II cu ultima păstorire 1634— 1638, Episcopul de Rădăuţi Ioreşt 1651— 1656)
şi binefăcătorii şi sprijinitorii lui Ioan, anume Mitropoliţii Varlaam şi Ghedeon.
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Marele Domn Vasile Lupu a fost deopotrivă şi mare mecenat şi
mare ctitor, atât în ţară cât şi în afara ţării ,y‘. El şi-a legat numele,
în calitate de mare ctitor, şi de Cetatea Neamţ. După ce a reparat Ce
tatea în anul 1641 °5, în anii ce au urmat a organizat aici o mănăstire,
având ca patron pe Sfântul Nicolae, vechiul patron al paraclisului
Cetătii.
Credem că Mănăstirea Sfântul Nicolae din Ceftate s-a organizat şi
a funcţionat chiar din acei ani (1641— 1642). Nu a fost o trarnsformare
a cetăţii în mănăstire, ci o convieţuire. Cetatea şi-a păstrat mai departe
toate atribuţiile şi funcţiile sale, cu garnizoană, cu închisoare, cu tainiţa
vistieriei statului, cu slujbaşi specifici, printre care şi armaşul etc.;),i.
Misionarul Marco Bandini, care a vizitat Ţările Române între anii
1644— 1646, găseşte în Cetatea Neamţ o biserică «Sf. Nicolae» cu fru
moase picturi 57.
Vasile Lupu a închinat noua sa ctitorie Mănăstirii Secu. In scurta
sa existenţă de vreo trei sferturi de secol Mănăstirea din Cetate a avut
egumeni aşezaţi de Mănăstirea Secu şi ascultători de această mănăstire.
Duhovnicul Andronic de la Secu ne informează în Istoria sa că
egumenul Efrem de la Secu a aşezat primul egumen în Cetate pe Ghedeon ;)f\ Acesta desigur a condus acţiunile de organizare
a noii mă
năstiri şi a format mica obşte monahală de aici. Apoi el trece egumen
la Secu, până în anul 1645, când ajunge episcop de Huşi, apoi mi
tropolit 59.
*
A urmat la egumenia Mănăstirii din Cetate Ioan de Râşca, acum
călugăr la Secu. Dacă considerăm egumenia lui Ghedeon în Cetate
numai organizatorică, putem presupune că Ioan ajunge egumen în anii
de început ai mănăstirii (1641— 1642). Ioan era un apropiat al lui Ghe
deon care s-a ocupat în continuare de promovarea în demnităţi biseri
ceşti a acestuia, chiar şi după moartea Mitropolitului Varlaam Moţoc.
Părintele Profesor Dr. Mircea Păcurariu susţine că Ioan a avut în Ce
tate o perioadă lungă de egumenieG0. Să fi fost această perioadă de *
24— 25 de ani ?
In anul 1650 Vasile Lupu avea mari probleme, fiind fugar în pro
pria sa ţară. Cronicarul Miron Costin ne istoriseşte că, intrând cazacii
şi tătarii în ţară, Vasile Lupu şi oamenii săi s-au ascuns în Codrii
9

«

* 54. Pr. prof. C. Cojocaru, Activitatea ctitoricească a Voievodului Vasile Lupu
în Iaşi, în «îndrumător bisericesc», al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, II, 1986,
p. i n — 114; Idem, Biserica M oldovei sprijinitoare a Orientului ortodox. Partea
a II-a, secolele XVII— XVIII, în M.M.S., an. LXIII, 1987, nr. 3, p. 44— 49.
55. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 586.
56. Vezi pe larg despre această mănăstire în studiul nostru : Mănăstirea
«Sf. Nicolae> din Cetatea N e a m ţ...
57. N. Iorga. Istoria Românilor prin călătorii, Bucureşti, 1981, p. 228.
58. Nestor Vornicescu, Un manuscris ..., p. 189.
59. Macarie Ciolan, op. cit., p. 72; Păcurariu, Listele ..., p. 531 şi 524. în lista
egumenilor Mănăstirii Secu întocmită de Macarie Ciolan, op. cit., p. 72, egumenul
Efrem n u . este pomenit. Dar cum există o anumită cotă de aproximaţie, dăm
dreptate Duhovnicului Andronic, care prezintă în general date sigure şi verificabile.
60. Păcurariu, I.B.O.R., voi. II, ed. a II-a, p. 122.
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Căpoteştilor (Vaslui), iar Doamna Ecaterina (cea de a doua soţie a lui
Vasile Lupu) şi oamenii ei au fost adăpostiţi în Cetatea Neamţ6J. Şi
acum considerăm că a fost tot mâna ocrotitoare a Mitropolitului Var
laam care oferea adăpost familiei Domnului la ucenicul său Ioan, în
Cetate. Probabil ca mulţumire pentru acest gest, la 20 aprilie 1652
Domnul Vasile Lupu a cumpărat de la egumenul Daniil al Mănăstirii
Râşca patru fălci de vie în Dealul Mândru (Mândra) la Cotnari şi le-a
dăruit mănăstirii sale din Cetatea Neamţ(;i. Egumenul Ioan a îndemnat
pe voievodul-ctitor să facă această danie şi a mijlocit cumpărarea de
la mănăstirea sa de metanie, Râşca. Ba mai mult, Ioan declară mai
târziu că această danie este a sa 63.
La rândul său, Mitropolitul Varlaam şi-a arătat şi pe plan mate
rial dragostea faţă de ucenicul său Ioan. Ei a construit în Lunca
Vânătorilor 6/ o moară pentru trebuinţele Cetăţii şi ale Mănăstirii de acolo,
aşa cum reiese din diata sa (testamentul) din 1657 65.
Este momentul să amintim faptul că în timpul egumeniei lui Ioan
la Mănăstirea «Sf. Nicolae» din Cetatea Neamţ, s-a născut şi a copilărit
aici cea care avea să fie marea pustnică din Munţii Sihlei, Sfânta
Cuvioasă Teodora. Aghiografii spun că tatăl ei, Ştefan Joldea din
Vânătorii — Neamţ, era în timpul lui Vasile Lupu armaşul Cetăţii
Neamţ. Se aproximează că fiica sa, Teodora, s-a născut pe la 1650.
Dată fiind marea funcţie pe care o deţinea Joldea în Cetate, cre
dem că nu greşim când afirmăm că fiica armaşului aici, în Cetate, a
fost botezată, aici, crescând, a ,participat la sfintele slujbe şi până la
vârsta de 16 ani l-a avut îndrumător duhovnicesc pe Părintele Egumen.
Ioan. El i-a sădit în suflet dorul de viaţă monahală, făcând-o ca de
tânără să dorească să meargă la o mănăstire (aşa cum citim în poves
tirea vieţii ei). Iată, aşadar, întâlnindu-se la Mănăstirea din Cetate, sub
patronajul Sfântului Ierarh Nicolae, vieţile a doi sfinţi români.
Iată cum îl caracteriza pe acest Ioan un harnic cercetător al docu
mentelor Mănăstirii Secu, Dionisie Udişteanu :
«... ucenic al Mitropolitului Varlaam, bun cunoscător al limbii sla
vone, foarte smerit, având o viaţă pilduitoare şi cu realizări mari în
activitatea sa» cr\
Acest vrednic ucenic (şi poate rudă) al Mitropolitului Varlaam, se
afla în chilia acestuia de la Secu la 18 august 1657 când, «cu limbă de
61. Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 133; N. Iorga,
Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, voi. I, ed. a Il-a,
Bucureşti, 1928, p. 34.
62. Nestor Vdrnicescu,<Un manuscris..., p. 189. Un Daniil se afla în soborul
Mănăstirii Râşca în 1634, împreună cu un Ioan (D.R.H., A, Moldova, voi. XXII,
p. 350 şi 352). Poate Daniil l-a urmat în egumenie pe Agafton, pomenit în aceste
documente.
63. Macarie Ciolan, op. cit., p. 74.
64. Sat în care locuiau slujitorii Cetăţii Neamţ. Vezi studiul nostru : Mândstirea «Si. Nicolae» din Cetatea N ea m ţ...
65. Nestor Vornicescu, U n . manuscris..., p. 189 ; Augustin Z. N. Pop, Viaţa
Mitropolitului..., p. 772.
66. Macarie Ciolan, op. cit., p. 103.
B. O. R. — 13
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moarte» marele cărturar şi-a dictat ultimul testament6'. Apoi, peste
puţin tim p,'a participat la prohodirea şi la aşezarea în mormântul de
mai înainte pregătit a dascălului şi ocrotitorului său 68.
In anul 1661 Egumenul Ioan din Cetate este primul martor po
menit (între mai mulţi) când Catrina, sora Mitropolitului Varlaam, face
o importantă donaţie Mănăstirii Secu 60. Prezenţa egumenului Ioan lângă
bătrâna văduvă Catrina ne întăreşte convingerea că Ioan era rudă apro
piată cu familia mitropolitului Varlaam.
Ieromonahul Ioan de Râşca a egumenit în Cetate până la 1666 /0.
Recunoscându-i-se meritele şi, bineînţeles, la dorinţa şi cu binecuvân
tarea Mitropolitului Ghedeon (1655— 1659 ; 1664— 1671), şi el călugăr
de Secu, Ioan este promovat, pentru un an (1666— 1667), egumen la
Mănăstirea S ecu 71. Această trecere fugară a lui Ioan pe la egumenia
Mănăstirii Secu o făcea Mitropolitul Ghedeon în vederea ridicării aces
tuia în treapta arhierească. în anul 1667 mitropolitul aşeza în scaunul
vacant al Episcopiei Huşilor pe Ioan de Râşca, egumenul de la Secu.
Ghedeon l-a hirotonit pe Ioan împreună cu sufraganii săi : Dosoftei de
la Roman (1660— 1671, marele cărturar şi viitorul mitropolit, fost şi el
episcop la Huşi) şi Serafim de la Rădăuţi (1667— 1669 ; 1671— 1685),
care tocmai părăsise scaunul de la H uşi72.
Ioan de Râşca — Ierarhul

La Huşi Episcopul Ioan a păstorit aproximativ şapte ani (1667— 1674).
S-a arătat un bun chivernisitor al bunurilor episcopiei. Erau vremuri
deosebit de grele. Teritoriul eparhiei sale a fost adesea pustiit de turci
şi de tătari. Oamenii erau nevoiţi să-şi părăsească locuinţele şi să plece
în bejenie 73.
Ioan a păstorit la Huşi sub doi mitropoliţi. Mai întâi sub Ghedeon
de la Secu, cel care îl alesese, îl hirotonise şi îl instalase la Huşi. în
67. Mai târziu, când era episcop de Roman, a dat mărturie că atunci,
în
chilia mirtopolitului, toate s-au petrecut în deplină legalitate. Augustin Z. N. Pop,
Viaţa M i t r o p o l i t u l u i p. 745.
68. Ibidem, p. 773. Moartea Mitropolitului Varlaam e aşezată între 18 aug. —
19 dec. 1657. Duhovnicul Andronic spune că : «Marele Ierarh în grab după scrierea
acestora (diate) s-au şi mutat la începătorul ierarhilor, Hristos Dumnezeu». Nestor
Vornicescu, Un manuscris, p. 189.
69. Augustin Z. N. Pop, Viaţa Mitropolitului..., p. 745—746.
70. Păcurariu, I.B.O.R., voi. II, ed. a Il-a, p. 122.
71. Ibidem.
72. Ioan e pomenit pentru prima dată în acte ca
episcop de Huşi
la
20 mai, 1667. Melchisedec, Cronica Huşilor şi a Episcopiei cu asemenea numire,
Bucureşti, 1869, p. 131— 132. în exemplarul din Biblioteca Mănăstirii Neamţ
a
acestei Cronici (cota 719), sub numele Ioan II (numele episcopului de care ne
ocupăm) cineva a scris cu cerneală n ea g ră : «cu metanie din Cetatea Neamţu»
(P- 131).
73. Păcurariu, I.B.O.R., voi. II, ed. a Il-a, p. 122. Ioan s-a străduit sub mai
mulţi domni, în timpul acelor domnii scurte şi trecătoare, să aibă întăriri pentru
moşiile Episcopiei şi scutiri de * dări, arătând mereu că Episcopia este săracă.
Melchisedec, Cronica Huşilor..., p. 131— 135; Pr. prof. Mircea Păcurariu, Contri
buţii la Istoria Episcopiilor Romanului, Rădăuţilor şi Huşilor m secolul al XVII-lea
şi începutul secolului al XVIII-lea, în M.M.S., LV, 1979, nr. 1—2, p. 63— 64.
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anul 1671 a mers şi Ioan, împreună cu ceilalţi ierarhi moldoveni, la
înmormântarea Mitropolitului Ghedeon la Secu lf\ Apoi a păstorit sub
Mitropolitul Dosoftei (1671— 1674).
La începutul anului 1674, când Dosoftei şi-a părăsit scaunul mi
tropolitan, plecând în Polonia, locul său a fost ocupat de Teodosie al
Romanului, iar Ioan de la Huşi a trecut la Roman '5.
în anul 1675 marele cărturar Dosoftei revine în scaunul mitropo
litan, iar Episcopul Ioan de la Roman îi este sufragan şi prieten devotat.
Episcopul Ioan a păstorit la Roman între anii 1674— 1685. Timpul
păstoririlor sale la Huşi şi la Roman a constituit un bun şi suficient
prilej Mitropolitului Dosoftei pentru a-i cunoaşte viaţa şi ostenelile
sale sfinte.
Ca episcop de Roman, împreună cu Vornicul Moţoc din Odobeşti
(ceea ce dovedeşte încă odată că era rudă cu familiile putnene Moţoc)
a început ctitorirea mănăstirii Mera, vecină atât cu Odobeştii cât şi cu
Baloteştii Mitropolitului Varlaam Moţoc.
Aşadar Episcopul Ioan a căutat să-şi lege numele în calitate de
ctitor de meleagurile sale natale. Dar nu şi-a putut vedea realizat
planul până la capăt. Şi el şi vornicul Moţoc şi-au avut obştescul sfârşit
în anul 1685. La 25 aprilie 1686 Ursa, soţia lui Moţoc din Odobeşti
dăruia ocină Mănăstirii Mira, «ce o am fost început noi să o facem,
până au fost soţul meu viu, Moţoc, împreună cu Răposatul Părintele
Ioan, ce au fost episcop la Roman» '{i.
Marele Mitropolit Dosoftei a participat la hirotonia Episcopului
Ioan de Râsca si i-a văzut si sfârsitul, asezându-1 în 1685 în mormântul
de lângă biserica mare a Mănăstirii Secu 11. I-au fost reale şi îndrep
tăţite aprecierile, despre acest sfânt ierarh, pe care imediat le-a introdus
în ultimul volum din «Viaţa şi petrecerea sfinţilor», ce apărea în
anul 1686 78. Am văzut că viaţa sa deosebită fusese la fel apreciată şi
de mitropoliţii Varlaam şi Ghedeon. Smerenia şi bunătatea sufletului
său au făcut pe toţi aceşti trei mitropoliţi să caute să-l aibă ucenic,
sufragan şi prieten,
Atât Mitropolitul Dosoftei cât şi acel Pateric din 1888 îl numesc
pe Ioan de Râşca «arhiepiscop», fapt ce a făcut pe unii să se gândească
numaidecât că Ioan a fost mitropolit. Dar acest titlu i s-a dat pentru
scaunul arhiepiscopal de la Roman, pe care a şezut cu vrednicie.
t
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74. Păcurariu, Listele..., p. 524.
75. Melchisedec, Cronica Huşilor..., p. 135.
76. Miron Costin, Opere complete după manuscrise cu variante şi note...,
de V. A. Urechia, Tomul I, Bucureşti, 1886, p. 165; Aurel Sava, Documente putnene,
I, Focşani, 1929, p. 29— 32.
77. Piatra mormântului său e păstrată numai pe jumătate, cum constata şi
N. Iorga în anul 1994. Vezi : Augustin Z. N. Pop, Viaţa Mitropolitului..., p. 773.
şi nota 132.
78. Şi Episcopul Ioan, la rândul lui, arătându-şi dragostea faţă de Mitropolitul
Dosoftei, i-a lăsat acestuia puţina sa agoniseală, pământurile de la Săcăleni, din
ţinutul Vaslui, pe care le cumpărase la 19 august 1674 (Melchisedec, Cronica
Romanului..., p. 306). împlinitorul ultimei dorinţe a Episcopului Ioan a fost egu
menul Efrem de la Secu, la 28 noiembrie 1685, când Ioan era deja mort (Macarie
Ciolan, op. cit., p. 74).
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între celelalte eparhii ale Moldovei, Episcopia Romanului a avut
în decursul secolelor o situaţie specială. Ea a fost numită uneori «Mi
tropolia din Târgul Romanului», «Mitropolia din Târgul de Jos», «Mi
tropolia Ţării de Jos», iar ierarhii ei au fost numiţi uneori mitropoliţi,
alteori arhiepiscopi. Episcopii de Roman aveau dreptul să poarte cârjă
argintată şi mitră în eparhia lor, pe când cei de Rădăuţi şi de Huşi
nu aveau acest drept79.
Dacă Mitropolitul Dosoftei a dat lui Ioan de Râşca titlul de arhi
episcop, a fost îndreptăţit să o facă.
încheiere

Ne-am străduit să adunăm informaţii istorice, să le coroborăm
unele cu altele şi astfel să creionăm istoriceşte chipul Sfântului Ioan
de Râşca, epoca sa şi relaţiile şi preocupările sale. •
« Pentru actul oficial al canonizării sale,* trebuie să vină la rând
osteneala celor pricepuţi în scrierea Sinaxarului, în întocmirea slujbei
si în realizarea icoanei sfântului.
Sfinte Ierarhe Ioane de Râşca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !
Preot CONSTANTIN C. COJOCARU

TRADUCERI ŞI EDIŢII ALE SFINTEI SCRIPTURI
ÎN LIMBA ROM ÂNĂ
t

A. TRADUCERI SI
EDIŢII
PARŢIALE
9 9
>
1. Codicele Voroneţean — manuscris descoperit la Mân. Voroneţ
în 1871, în prezent aflat la Biblioteca Academiei Române. In
cele 85 de file de format in-8°, conservate până astăzi, manuscrisul
cuprinde : Faptele Apostolilor, de la cap. 18. 14 până la sfârşit, Epistola
Sf. Iacob, Epistola I Petru şi II Petru până la cap. 2, 9. Originalul se
presupune că a cuprins traducerea tuturor cărţilor Noului Testament.
Nu este autograful traducătorului, ci o copie datată cu aproximaţie la
mijlocul sec. al XVI-lea (După ultimele cercetări Codicele ar fi fost scris
in intervalul 1563— 1583 ; vezi : I. Gheţie..., Originile..., p. 196).
2. Codicele «Bratid» — manuscris descoperit la Mân. Suceviţa, la
sfârşitul secolului trecut şi păstrat azi la Muzeul .de Literatură al Moldo
vei. Conţine 474 de pagini de format in-4°. Cuprinde : Faptele Apostoli
lor, aproape integral, Epistolele : Iacob, I şi II Petru, I şi II Ioan, I Corinteni 5, 6— 7, 35, în versiune bilingvă slavo-română, textul slavon
alternând cu cel românesc. Este o copie după un manuscris slavo-român mai vechi, făcută de preotul Braţul din Braşov, între 1 sept.
79.
Păcurariu, I.B.O.R., voi. I, ed. a Il-a, p. 367; Pr. prof. Gh. I. Moisescu,
Pr. prof. Ştefan Lupşa, Pr. prof. Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, voi. I,
Bucureşti, 1957, p. 236— 241 ; Alexandru I. Gonţa, Mitropolia şi episcopiile orto
doxe moldoveneşti în secolul al X V -lea, în M.M.S., an. XXXIV, 1958, nr. 1— 2,
p. 33— 36.
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1559— 31 aug. 1560, cum se arată într-o însemnare de la pag. 426. Tra
ducerea este diferită de traducerea Apostolului tipărit de Coresi în 1563,
ceea ce demonstrează existenta simultană a mai multor traduceri romanesti.
3. Psaltirea Scheiană — 'Face parte din grupul celor trei Psaltiri
rotacizante — împreună cu Ps. Voroneţeană şi Ps. Hurmuzachi -, toatetrei în scriptio plena, descoperite în Moldova şi datate în sec. al XVI-lea,
constituind cele mai vechi traduceri cunoscucte m 1. romană. Psaltirea
Scheiană cuprinde pe lăngă cei 151 de psalmi, câteva cântări biblice
(Cântarea lui Moise, Rugăciunea Anei, Cântarea Fecioarei Maria etc.),
precum şi Simbolul atanasian. In ultimul timp se propune ca . datare
intervalul 1573— 1578 ; vezi : Al. Mareş, Datarea Psaltirilor Scheiană şi
Voroneţeană, în L.R., XXXIII, 1984, Nr. 3, p. 191, 198. Deşi sunt tra
duse într-o limbă greoaie, cu multe elemente străine, cu particularităţi
arhaice şi dialectale..., Psaltirile rotacizante prezintă o importanţă deo
sebită, deoarece stau la baza traducerilor ulterioare, precum şi la baza
limbii noastre literare de mai târziu.
4. Psaltirea Voroneţeană — manuscris descoperit la Mân. Voroneţ
în anul 1882, astăzi aflându-se la Biblioteca Academiei. Are 73 de file.
Lipseşte începutul până la ps. LXXVII şi unele porţiuni din rest. Ulti
mele cercetări o datează între anii 1551— 1558 (vezi : Al. Mareş, art. cit.).
Versetele româneşti urmează celor slavoneşti. Lucrarea marchează un
pas important în procesul de înlocuire a limbii slavone în cult cu limba
română.
5. Psaltirea Hurmuzachi — manuscris format din 134 de file ce
cuprinde cei 151 de psalmi cu neînsemnate lacune. După opinia majori
tăţii cercetătorilor, manuscrisul ar fi chiar autograful traducătorului
• (vezi : M. Păcurariu, I.B.O.R., voi. I, p. 499).
6. Tetraevanghelul slavo-român de la Sibiu, cunoscut în literatura
de specialitate şi cu alte denumiri : Evangheliarul din Petersburg,' Evan
gheliarul dela Petrograd, Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, titluri,
de altfel, nejustificate (vezi: I. Gheţie..., Originile... p. 336). Este cel
mai vechi text românesc tipărit ce s-a păstrat până astăzi. Unicul
exemplar se află la Biblioteca M. E. Saltîkov—Scedrin din Leningrad.
Recent s-a descoperit în ţară, în parohia ortodoxă Oiajdea, jud. Alba,
un fragment de două file din acest tetraevanghel (vezi : «Chrestomaţie...», p. 56). Textul este dispus pe două coloane, în stânga textul sla
von şi în dreapta cel românesc. Manuscrisul cuprinde numai textul
Evangheliei după Matei şi acesta incomplet (cap. 3, 17— 27, 55). Valoa
rea extrem de mare a acestuia constă în faptul că textul se deosebeşte
de toate traducerile româneşti ale Evangheliei după Matei făcute în
sec. al XVI-lea. Este tipărit în perioada 1551— 1553 de Filip Moldovea
nul.
7. Tetraevangheliid — tipărit la Braşov, între 3 mai 1560— 30 ian.
1561, de către diaconul Coresi şi diaconul Teodor, după o traducere
mai veche. Cuprinde în traducere românească cele patru evanghelii şi
un epilog, indicaţiile tipiconale şi scara textului fiind reproduse în limba
slavonă. Avem aici primul epilog al unei cărţi româneşti vechi. Tetra»
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evanghelul lui Coresi este primul text românesc, tipărit în sec. al XVI-lea,
de o mai mare întindere, păstrat în exemplare intacte şi cu datare şi
localizare certe. Luându-se în consideraţie contribuţia Tetraevanghelului
la realizarea celor două cazanii coresiene, precum şi influenţa exerci
tată asupra noilor traduceri din sec. al XVII-lea, acesta este situat în
rândul celor mai importante tipărituri din sec. al XVI-lea.
8. Praxial sau Lucrul Sfinţilor Apostoli, adică Apostolul, tipărit la
Braşov tot de diaconul Coresi, în anul 1563 sau, după unele păreri mai
recente, în 1566— 67 (vezi : I. Gheţie..., Originile..., p. 201). Se cunosc
trei exemplare, păstrate la Biblioteca Academiei, toate incomplete. S-a
constatat, pe baza unei notiţe marginale a Noului Testament de la
Bălgrad că traducătorii acestuia au folosit, printre alte izvoare şi Apos
tolul coresian.
9. Psalitrea (românească) — tipărită de diaconul Coresi, la Braşov,
între 6 febr.-----27 mai 1570. Este prima psaltire tipărită în limba
română şi păstrată până astăzi. Este adoptată traducerea din textele
mai vechi din care a fost înlăturată topică limbii slavoane şi multe
provincialisme au fost înlocuite cu cuvinte de largă circulaţie între
românii din cele trei provincii româneşti.
10. Psaltirea slavo-română — tipărită de Coresi
în anul 1577 la
Braşov. Traducerea românească este intercalată. Critica de specialitate
a observat că psaltirile coresiene reflectă graiul vorbit în Ţara Româ
nească si în sud-estul Transilvaniei.
11. Tetraevangheliul copiat de Radu de la Măniceşti — cunoscut
şi sub denumirea «Evangheliarul de la Londra», pentru că se păstrează
la British Museum. Cuprinde textul pericopelor evanghelice în limba
română, iar indicaţiile tipiconale în 1. slavonă. Este copiat la porunca
lui Petru Cercel, aflat pe atunci exalat în Rhodos. Tetraevangheliul
transcris de Radu în anul 1574 reproduce o copie directă sau indirectă
a unui exemplar coresian.
12. Tetraevangheliul slavo-român — tipărit de diaconul Coresi la
Braşov, în anul 1580, tot după o traducere veche revizuită de el, după
cum obişnuia.
13. Psaltire slavo-română — Este lipsită de orice indicaţii privind
anul şi locul tipăririi, sau numele traducătorului. Ultimele cercetări
datează această psaltire în jurul anului 1589 şi consideră că tipărirea
s-ar datora lui Serban, fiul diaconului Coresi.
14. Palia de la Orăştie — prima încercare de traducere în limba
română a Vechiului Testament. Traducerea cuprinde numai primele
două cărţi ale Pentateuhului : Geneza şi Exod. Ea a fost tipărită la Orăştie,
în 1582, prin ostenelile lui Şerban, fiul lui Coresi, şi ale diaconului Mărian.
Traducerea .a fost făcută de cinci cărturari români transilvăneni : Mihail
Tordaş, episcop, Ştefan Herce, Zacan Efrem, Peştişel Moise şi Rchirie.
In prefaţă se afirmă că traducerea s-a făcut «den limbă jidovescă şi
grecească şi sârbească pre limbă rumânească». Ulterior s-a stabilit că
a fost folosită şi traducerea maghiară a Vechiului Testament din 1551,
tipărit la Cluj de pastorul Gaspar Heltai.
15. Psaltirea — tipărită te Bălgrad în 1651, «din îndemnul mitro
politului Simeon Ştefan al Ardealului». Traducerea făcută probabil din
9
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limba ebraică, dar consultându-se şi alte traduceri (vezi N. Nicolaescu,
Scurt istoric..., p. 497).
16. Psaltirea —■ tradusă din greceşte şi latineşte şi tipărită la Iaşi
în anul 1669, de Mitropolitul Moldovei Dosoftei. ‘
17. Psaltire românească în versuri — alcătuită de Mitropolitul
Dosoftei al Moldovei, «în cinci ani foarte cu osârdie mare» şi publicată
în anul 1673 lâ Uniew — Polonia. Conţine cei 150 de psalmi, versifi
caţi în 8.634 versuri, numărând peste 500 pag. Este prima versificare
a Psaltirei într-o limbă naţională în cadoul Bisericilor Ortodoxe. Datorită acestei creaţii a sa, «Dosoftei poate fi socotiţ nu n mai întâiul poet
naţional al românilor, ci şi întâiul poet naţional ivi*: în întreaga arie
răsăriteană» (Dan Zamfirescu, Contribuţii..., p. 126). E^te considerată
operă de mare valoare literară-artistică şi naţională. Dosoftei s-a inspi
rat din poezia populară, din viaţa şi realităţile poporului român.
18. Psaltirea de-nţăles — tipărită în 1680, 1a Iaşi «cu posluşania
smerenii noastre Dosoftei mitropolitul Suciavei». Text paralel, slavon
şi român. La traducere Colaborează probabil ucenicul hu Dosoftei, i.erom
Mitrofan, viitorul episcop de Huşi şi de Buzău.
19. Evanghelia — tipărită la B cureşti în anul 16.2, de că:re mi
tropolitul Teodosie, cu chelt iala domnitorului. Şerban Cantacuzino. Din
prefaţă reiese că traducerea aparţine stolnicului lordache, fratele domni
torului. Se apreciază că este însă vorba de o traducere mai veche
revizuită de mai mulţi oameni de carte, supravegheaţi de s olnic >1 Iordache. De reţinut : pentru prima dată pericopele evanghelice s-au tipă
rit în ordinea citirii v la slujbe — aşa cum sunt până astăzi — începând
cu duminica învierii. Până acum se tipăreau Tetraevangheliile — de
tip slavon — cu textele în ordinea lor din Noul Testament şi cu indi
caţiile tipiconale pe marginea textului. Această Evanghelie este reedi
tată în anul 1693.
20. Apostolul —: tipărit la Bucureşti în anul 1683, cu osteneala ace
luiaşi mitropolit Teodosie şi c sprijinul tot al domnitorului Şerban,
amândoi socotiti ctitori ai consolidării introducerii limbii române 111
cult. Dacă ' sub/Teodosie se introduc citirile din Sf. Scriptură în româ
neşte, ceva mai târziu, datorită strădaniilor lui Antim Ivireanul, se vor
tipări în limba română slujbele religioase în întregime. Apostolul va fi
reeditat de către episcopul Damaschin la Buzău, în 1704.
21. «Parimiile preste an» — tipărite de mitropolitul Dosoftei, în
anul 1683, an înecare retipărea Liturghierul. La un loc cu paremiile,
Dosoftei retipăreşte «Poemul cronologic despre domnii Moldovei», cu
mici adaosuri si modificări fată de cel tipărit în Molitfelnicul din 1681.
Tot aici tipăreşte Dosoftei 14 versuri de laudă la adresa patriarhului
Ioachim al Moscovei pentru trimiterea tiparniţei, precum şi 33 de
versuri, în limba latină, cu caractere chirilice, cu prezicerile sibilei
Eriteea. După fiecare viers dă traducerea românească. Acestea de
monstrează pregătirea multilaterală a mitropolitului precum şi vastele
sale cunoştinţe de limbi străine.
22. Evangheliarul greco-român — tipărit la 1693 de către Antim
Ivireanul la Bucureşti. Considerat ca* «o realizare tipografică de seamă,
I
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împodobit cu gravuri, frontispicii şi viniete lucrate • cu o deosebită
măiestrie». Are o postfaţă scrisă de Antim Ivireanul.
23. Psaltirea — tipărită tot în tipografia de la Bucureşti, în anul
1694, de «smeritul întru ieromonahi Antim Ivireanul», cu o dedicaţie
în versuri compuse de acesta în cinstea voievodului Constantin Brâncoveanul.
24. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie — tipărită de Antim Ivirea
nul în- anul 1697 la Snagov, în tipografia recent mutată de la Bucureşti.
25. Psaltirea — tipărită la Târgovişte, împreună cu alte cărţi de
cult, de Antim Ivireanul, în anul 1710.
Psaltirea va fi reeditată, cu mici îndreptări şi întotdeauna cu îmbu
nătăţire a limbii, în repetate rânduri, în diferite centre culturale din
tară :
Bucureşti : 1735, 1748, 1758, 1775, 1780, 1796, 1806, 1820, 1929,
1933, 1943, 1948.
Iaşi: 1731, 1743, 1748, 1757, 1766, 1782, 1790, 1794, 1802.
Buzău: 1701, 1703, 1767, 1835, 1837, 1841, 1869.
Râmnic : 1725, 1743, 1746, 1751, 1764, 1779, 1784, 1787, 1793, 1817,
1819.
Sibiu : 1791.
Blaj : 1764, 1773, 1780.
Viena : 1793.
Neamţ : 1807, 1817, 1824, 1931.
Ultima ediţie, a şaptea în timpurile din urmă, a apărut în anul 1984.
la Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto
doxe Române.
26. Evanghelia — Cele patru Evanghelii se vor tipării în continuare
pentru uzul liturgic în multe ediţii până în zilele noastre, îmbunătăţindu-se de fiecare dată traducerile anterioare. Amintim principalele ediţii :
Bucureşti : 1742, 1750, 1760, 1775.
•Iaşi : 1741, 1762.
Buzău : 1834, 1837, 1869.
Râmnic : 1746, 1784, 1794, 1865.
Sibiu : 1844, 1859.
Neamţ : 1821.
Blaj : ’l765, 1776.
Buda : 1812.
27. Apostolul — în rândul cărţilor' de cult cu conţinut biblic se
numără şi Apostolul, cuprinzând Faptele Apostolilor şi Epistolele din
canonul Noului Testament. Dintre ediţiile Apostolului amintim :
Bucureşti : 1743, 1774, 1784, 1820.
Buzău : 1704, 1743, 1836, 1869.
Iaşi : 1756, 1791.
Râmnic : 1747, 1794.
Blaj : 1767.
®
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B. TRADUCERI SI EDIŢII INTEGRALE ALE NOULUI TESTAMENT
SI ALE SFINTEI SCRIPTURI
>

1. «Noul' Testament sau Împăcarea, au Legea Nouă a lui Iisus
Hristos Domnului nostru>> — tipărit de mitropolitul Simeon Ştefan la
Bălgrad (Alba Iulia), în anul 1648. Este prima traducere integrală a
Noului Testament în limba română. Traducerea, începută de ierom.
Silvestru, a fost desăvârşită, după moartea acestuia, de un colectiv de
traducători rămaşi anonimi, care au lucrat împreună şi s 'b directa
supraveghere a. mitropolitului. Traducere^ s-a făcut după texte în limba
greacă si slavonă, folosindu-se si izvoare sârbesti si latineşti. Lucrarea
beneficiază de 25 de prefeţe sau introduceri — texte originale —
aproape la toate cărţile Noului Testament. Textul este împărţit în capi
tole şi versete, in fruntea fiecărei capitol titluri sugestive indicând
cuprinsul capitolului. La sfârşit au fost adăugate, în limba slavonă, un
îndrumător tipiconal, o pascalie şi câteva antifoane şi prochimene mai
des folosite. Textul Noului Testament este precedat de două prefeţe,
una adresată principelui Transilvaniei, Gheorghe Racoţi, care a spri
jinit tipărirea, iar cea de a doua este adresată cititorilor. Pornind de
la ideea unităţii poporului român, mitropolitul Simeon Ştefan, formu
lează necesitatea unei limbi scrise comune, unitare pentru românii, din
toate provinciile, recomandă evitarea regionalismelor şi utilizarea în.
schimb a cuvintelor de largă circulaţie. Prin preluarea din original a
cuvintelor fără corespondent în limba română se propune o soluţie şi
în problema neologismelor. Dincolo de importanţa deosebită a acestui
eveniment editorial pentru viaţa bisericească, «cartea are o deosebită
importanţă pentru cultura românească în geileral şi, în special, pentru
istoria limbii române literare. Rezumând într-un singur tom o serie de
traduceri care apăruseră separat, Noul Testament se prezintă cititorilor
români *într-o limbă clară, accesibilă, unitară, promovând, în acelaşi
timp, câteva principii teoretice privitoare la limba română literară :
noţiunea de unitate a limbii, limba instrument de circulaţie obştească,
noţiunea neologismelor» (Crestomaţie... 90). Alături de Biblia de la
Bucureşti, Noul Testament de la Bălgrad a stat la baza tuturor tradu
cerilor biblice româneşti ulterioare.
2. « Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legei Vechi şi acelei
Noaua Lege» — cunoscută pe scurt ca Biblia de la Bucureşti sau Biblia
de la 1688 sau Biblia lui Şerban Cantacuzino. Prima traducere şi publi
care integrală a Sfintei Scripturi în limba română. Biblia de la 1688 a
fost realizată «cu porunca Prea bunului creştin şi luminatului Domn
Ioan Şărban Cantacuzino Basarab Voevod şi cu îndemnarea Dumnealui
Constandin Brâncoveanul Marele Logofăt...», «carele şi toată cheltuiala
cea desăvârşită o au rădicat» şi «tipăritu-s-au întîi în scaunul Mitropoliei
Bucureştilor, în vremea păstoriei Prea Sfinţitului Părinte Kir Teodosie,
mitropolitul ţării...», după cum se arată în prefaţa Bibliei. Traducerea
este efectuată de fraţii Şerban şi Radu Greceanu, ajutaţi de episcopul
Mitrofan — care s-a ocupat în mod deosebit cu tipărirea — şi episcopul
Gherman de Nissa, poate chiar şi de stolnicul Constantin Cantacuzino
şi de Patriarhul Dositei al Ierusalimului care semnează şi prefaţa către
v
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domnitor. Traducătorii au folosit, fără îndoială, traducerile parţiale
anterioare româneşti, precum şi traducerea Vechiului Testament făcută
cu câţiva ani înainte de Nicolae Milescu, deşi numele acestuia nu este
în nici un fel pomenit. S-a tradus după Septuagintă, consultându-se
de asemeni şi traducerea latină şi slavonă. Textul ca atare este precedat
de o precuvântare a domnitorului că.re cititori şi una semnată de
patriarhul Dositei al Ierusalimului către domnitor. Biblia de la 1688
cuprinde şi cărţile anaghinoscomena, numite însă, în mod greşit «apo
crife». S-a tipărit, drept a IV-a carte a Macabeilor, un tratat filosofic
atribuit lui Iosif Flaviu. şi intitulat : «Adecă pentru sing rul ţiitoriul
gând», în traducere modernă «Despre raţiunea dominantă», carte cu
prinsă şi în traducerea lui Nicolae Milescu. Limba folosită în traducere
este cea din zona Bucureşt.i-Târgovişte. «Cu toate că în multe locuri
traducerea este prea literală şi cuprinde multe slavonisme, iar construc
ţia frazelor urmează uneori mersul limbii greceşti şi deşi problemelor
de traducere puse de unele texte mai dificile din originalul grecesc n i
li s-au găsit totdeauna cele mai bune soluţii, traducerea dovedeşte nu
numai multă sârguinţă şi deosebită luare aminte, ci şi •o adâncă
cunoaştere a limbilor greacă si română» (N. Nicolaescu. Scurt istoric...
p. 503).
Limba traducerii este considerată atât ca o sinteză a scrisului româ
nesc de până atunci, cât şi un pas important înainte pe calea dezvoltării
limbii noastre literare (Al. Piru, Istoria Literaturii române, I, p. 457).
«E prima sinteză de limbă română, închegată într-un tot capabil să
comunice orice mişcare a gândului, poezie şi proză, istorie şi filosofie...
un monument nemuritor ridicat limbii şi culturii româneşti» (Dr. Anto
nie Plămădeală, Dascăli..., p. 219).
3. «Nonl Testament, acnm tipărit într-acest chip pre limba româ
nească» — Cu acest titlu se tipăreşte «de smeritul întru ierpmonahi
Antim Ivireanul», în anul 1703, la Bucureşti, în tipografia domnească,
textul românesc al celor patru evanghelii. Pe pagina a doua a copertei
este imprimată stema Ţării Româneşti. Tot aici apare o dedicaţie în
' versuri creată de Antim Ivireanul la adresa domnitorului Constantin
Brâncoveanu «cu porunca şi cu cheltuiala» căruia s-a tipărit cartea.
4. «Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii vechi şi acev.
noaua» — apărută la Blaj în anul 1795. Traducerea este făcută de către
Samuil Micu după textul original grecesc, folosind însă şi Biblia de la
1688, după cum mărturiseşte traducătorul însuşi. Această traducere
apare cu binecuvântarea episcopului unit de la Blaj, Ioan Bob, care
adaugă o serie de note explicative, locurile paralele, scurte rezumate la
începutul fiecărui capitol, precum şi scurte introduceri la fiecare carte.
Toate aceste adaosuri poartă pecetea influenţei teologiei catolice. De
altfel se pare că şi traducerea iniţială a lui Samuil Micu a fost revizuită
de oamenii lui Ioan Bob, care «stăpâniţi de dorinţa de a îmbrăca noua
Biblie într-o haină cât mai apropiată de limba cărţilor de cult traduse
până atunci mai ales din slavonă, au schimbat şi unde nu trebuia fru
moasa şi clara limbă a traducătorului» (N. Nicolescu, Scurt istoric...,
p. 506). Prin urmare, «această Bibile nu cuprinde o traducere desăvâr-
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sită, care să dea* ostenitorilor ei dreptul la critici doar negative aduse
izvoditorilor Bibliei din 1688 şi la laudele exagerate pe care ei înşişi şi
le aduc» (Ibidem).
5. «Noul Testament al Domnului nostru lisus Hristos» — tipărit
de Societatea biblică rusească în anul 1817, la Petersburg, în tipografia
Sfântului Sinod. Reproduce aproape întocmai textul Noului Testament
din Biblia de la Blaj.
6. «Noul Testament adecă Aşezământ» — tipărit la Mănăstirea
Neamţ, în anul 1818, cu sprijinul mitropolitului Veniamin Costachi, cu
osteneala arhim. Silvestru si Ilarie ca troducători si a ieromonahului
Gherontie ca tipograf. Cartea cuprinde numai cele patru Evanghelii.
Textul este împărţit în pericope liturgice, cu însemnările tipiconale de
rigoare, fiind destinat în acelaşi timp folosirii liturgice şi lecturii parti
culare. «Traducerea este corectă, clară, cursivă, într-o limbă frumoasă,
aproape întocmai'-cu cea bisericească din zilele noastre. în pl^s cartea
este înzestrată cu frumoase iconiţe, chenare şi înflorituri artistice...»
(N. Nicolaescu, Scurt istoric..., p. 507;.
7. «Noul Testament adecă Aşezământul Legii cei noaiicj, a Domnu
lui şi Mântuitorului nostru Lisus Hristos» — tipărit la Petersburg în
anul 1819, ca a doua ediţie a celui dm 1817. Textul este însă revizuit
de trimişii mitropolitului Gavriil Bănulescu de la Chişinău, arhim. Var
laam Cuza şi un cântăreţ bisericesc, bun cunoscător al gramaticii şi orto
grafiei limbii române. S-a folosit Biblia slavonă de la 1751. Au fost'
îndepărtate toate schimbările şi adaosurile introduse în Biblia de la
Blaj de episcopul unit Ioan Bob. Cu toate acestea textul cuprinde încă
unele greşeli de traducere şi de limbă.
8. «Biblia adecă Dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a cei
Noao» — tipărită tot de Societatea biblică rusească, la Petersburg în
anul 1819. Este cunoscută ca Biblia de la Petersburg. în introducere se
menţionează că apare cu binecuvântarea Sf. Sinod al Bisericii, Ortodoxe
Ruse şi* că reproduce textul Bibliei de la Blaj... Ca şi Noul Testament
din 1819, textul este revizuit şi îngrijit de trimişii mitropolitului Gavriil
Bănulescu.
9. «Noul Aşezământ sau Legea cea nouă a Domnului şi Mânt"itorului nostru lisus Hristos» — tipărit la Mănăstirea Neamţ, în anul 1823.
Multe din greşelile din Biblia de la Petersburg, aduse la cunoştinţă do
arhim. Varlaam Cuza mitropolitului Gavriil Bănuiesc 1 nu vor mai
apare în această ediţie, care va fi reeditată la sfârşitul sec. al XlX-lea
cu aprobarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
10. «Noul Testament al Dommdai si Mântuitorului nostru lisus
Hristos» — tipărit la Smirna, în anul 1838, «cu voia şi cu bla^oslovenia
Prea Sfinţiţilor Episcopi ai Prinţipatului Românii..., în zilele Prea înăl
ţatului Domn... Alexandru Dimitrie Ghica Voevod...». Cartea este im
primată cu litere chirilice. Limba este în general corectă, frumoasă
chiar, dar cam arhaică şi cu dese greşeli de ortografie.
11. Noid Testament — tipărit tot la Smirna, în anul 1846, repro
duce fără nici o schimbare remarcabilă textul celui din 1838.
12. « Noid Testament al Dommdui şi Mântuitorului nostr • lisus
Hristos» — tipărit la Bucureşti, în anul 1854, cu binecuvântarea mi»
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tropolitului Nifon al Ungro-Vlahiei şi cu osteneala Episcopului Ioanichie Evantiac, vicarul Sf. Mitropolii. Cuprinde numai cele patru Evan
ghelii, fiecare precedată de o introducere. La sfârşit are indicaţii tipiconale pentru citirea fragmentelor evanghelice. Textul este considerat
«destul de bun» pentru timpul de atunci.
13. «Biblia sau Testamentul Vechili si Nou» — sau Biblia de la
Buzău»..., acum mai îndreptându-se şi curăţindu-se de oarecari ziceri
neobicinuite într-această' ţară, s-a retipărit iarăşi... Prin binecuvântarea
şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei. Episcopii
Buzăul, D. D. Filoteiu». Apărută în cinci volume : voi. I — 1854 ;
voi. II, III, IV — 1855 şi voi. V — 1856. Este o retipărire a Bibliei de
la Blaj, socotită de Episcopul Filotei «mai bine tălmăcită şi mai lumi
nată la înţeles». De fapt cercetarea şi compararea atentă a demonstrat
că Biblia de la Buzău a tinut foarte mult seamă si de Biblia de la Bucureşti, folosind chiar şi pe cea de la Petersburg. Fiecare carte este prece
dată de un «Cuvânt înainte», ce cuprinde noţiuni introductive. La în
ceputul voi. V, ce cuprinde Noul Testament, Filotei publică introducerea
Bibliei de la Blaj. Biblia de la Buzău este considerată «ca o lucrare de
sinteză şi, tocmai prin aceasta, ca un pas înainte în raport cu tradu
cerile mai vechi, iar aceasta nu numai în privinţa limbii, ci şi a tradu
cerii propriu-zise» (N. Nicolaescu, Scurt istoric..., p. 512).
14. Noul Testament — tipărit la Bucureşti, în anul 1855, în Tipo
grafia bisericească a Sfintei Mitropolii. Ediţie bucureşteană a Noului
Testament tipărit la Smirna, în 1846.
15. Noul Testament - - nouă ediţie a Noului Testament de la
Smirna, tipărit, tot la Bucureşti, în tipografia lui Iosif Romanov, în
anul 1857.
16. «Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii cei Vecchi şi a cei
Noauă» — tipărită sub supravegherea şi cu binecuvântarea mitropoli
tului Andrei Sa^una. la Sibiu, între anii 1856— 1858. Traducerea
urmează în general textul celei de la Petersburg, pe care Andrei Şaguna
l-a revizuit după textul original al Septuagintei şi după traducerea
slavonă. Se apreciază insă, că revizuirile sunt foarte neînsemnate, încât
Biblia lui Şaguna se deosebeşte doar în puţine locuri de Biblia de la
Petersburg. Biblia 1-Ti Şaguna este prima Biblie 'ilustrată de la noi :
Vechiul Testament are 58 de ilustraţii, iar Noul Testament 37 de repro
duceri de mărimi diferite. Biblia debitează cu o introducere amplă
(p. III— XXI), de caracter isagogic-istoric, care poate fi' «considerată
una din cele mai strălucite pagini de istorie literară bisericească, de la
noi». în introducere mitropolitul Şaguna enunţă un principiu ce va
rămâne valabil până astăzi în problema' traducerii Bibliei. «Limba Bi
bliei — scrie marele mitropolit — pentru un popor numai o dată se
face ; dacă s-au învins piedica cea mare a traducerii şi dacă poporul au
primit limba aceea zicând în însăşi .fiinţa sa, atunci următorii n-au de
a mai face alta, ci numai a o reînnoi şi îndrepta aşa, după cum ar fi
reînnoit şi îndreptat traducătorul cel dintâi al Bibliei de ar fi trăit până
în vremile lor...». Biblia de la Sibiu şi Biblia de la Buzău au fost foarte
bine primite şi s-a ’ răspândit peste tot în Ţările Române. în legătură
*
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cu Biblia lui Şaguna vezi : Pr. Prof. Grigorie Marcu, Sfânta Scriptură
«în pom. românesc», în M.A., III (1958), Nr. 11— 12, p. 782— 812.
17. Noul Testament — tipărit la Bucureşti, în anul 1859, ca nouă
ediţie a celui de la Smirna. Se înregistrează un regres faţă de celelalte
ediţii', în special sub raportul scrierii cuvintelor.
18. «Biblia Sacra que cuprinde Vechiul şi Noul Testament» — tra
dusă şi publicată de I. Heliade Pvădulescu la Paris în 1858. A apărut
numai un singur volum (272 pag.), care redă într-o română «fabricată»
după limba latină şi chiar cea italiană cărţile : Facere, Ieşire, Levitic,
Numeri, Deuteronom, Iosua Navi, Judecători şi Ptut. Autorul traducerii
a renuntat la continuarea lucrării datorită criticilor venite din toate
direcţiile. El încercase să înlocuiască cuvintele de origine greacă şi sla
vonă cu cele de origine latină sau italiană.
19. «Biblia Sacra» — o altă încercare nereuşită de traducere g. Bi
bliei. Ea. se datorează lui C. Aristia, care s-a dovedit a fi fost un super
ficial cunoscător al limbii române. Traducerea este plină de grecisme.
A fost publicată de Societatea biblică britanică la Bucureşti, în anul
1859. Ea nu a fost primită de cititori.
20. Biblia — .ediţie britanică, tipărită la Iaşi, în anul 1865.
21. «Noul Testament al Dommdui şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos» — tipărit cu binecuvântarea mitropolitului Andrei Şaguna, la
Sibiu, în Tipografia arhidiecezană, în anul 1867. Nu are prefaţă. Repro
duce în linii generale textul din Biblia de la 1856—1858, căruia, însă
«i-au fost aduse multe îmbunătăţiri, îndeosebi după Biblia de la Buzău»
(N. Nicolaescu, Scurt istoric..., 513).
22. Noul Testament — Bucureşti, 1867. Ediţie britanică.
23. Biblia — lasi, 1871. Ediţie britanică. De obicei ediţiile britanice trec sub tăcere numele traducătorilor sau al celor ce au revizuit
textul pentru publicare. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când o
făceau fără încuviinţarea
Bisericii noastre. Mai târziu s-a aflat totuşi
•
)
J
că între traducătorii sau revizorii textelor biblice publicate de Societă
ţile britanice s-au aflat şi teologii ortodocşi Gh. Erbiceanu şi Ghenadie
Enăceanu.
24. Biblia — Pesta, 1873. Ediţie britanică.
25. Noid Testament — tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod ai
Bisericii Ortodoxe Române la Bucureşti, în anul 1886. Este prima ediţie
sinodală a unei tipărituri biblice apărută după recunoaşterea la 25 apri
lie 1885 a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Cuprinde numai
textul Sf. Evanghelii. Ediţie de format mic. Capitole cu titluri. Verse- ,
tele sunt scrise în rânduri pline, fără spaţii libere la fiecare verset.
26. Biblia — Iaşi, 1874. Ediţie britanică.’
27. Biblia — Bucureşti, 1893. Ediţie britanică.
28. «Noul Aşezământ» — «tradus din limba originală greacă,
Arhipăstor şi Mitropolit primat fiind de a doua oară D. D. Iosif Gheorghian, de Dr. N. Nitzulescu, profesor la Facultatea de teologie. Tipărit
cu spesele Societăţii Biblice Britanice, Bucureşti, 1897». Traducerea
este apreciată în general ca fiind corectă şi desluşită, «care a luat mult
din traducerile anterioare» — mai ales din Biblia de la Buzău. Orto
grafia uneori neglijentă.
>

t

J

9

*

1

/

•

7

f

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A

206

29. Noul Testament — Bucureşti, 1905. Ediţie a Sfântului Sinod.
30. Noul Testament — Bucureşti, 1906. Ediţie britanică. Trad.
Nitzulescu. '
31. Biblia — Viena, 1905. Ediţie britanică.
32. Biblia — 1906. Ediţie britanică. Trad. Nitzulescu.
33. Noul Testament — Bucureşti,1908. Ediţie britanică —1 Nitzu
lescu.
34. Biblia — 1909. Ediţie britanică.
35. Biblia — Bucureşti, 1912. Ediţie britanică.
36. Noul Testament — Bucureşti, 1912. Ediţie britanică.
37. Biblia — Bucureşti, 1913. Ediţie britanică.
38. «Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei
Nouă» — Ediţie a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1914. Este prima ediţie integrală a Sfintei
Scripturi editată de Sfântul Sinod. Nu are nici un fel de introducere
sau prefaţă sau vreo notă care să ne furnizeze informaţii privind textul
adoptat şi numele celor ce s-au ocupat c î această ediţie. Un lucru este
cert, nu avem de a face cu o traducere nouă, ci cu reluarea vechilor
traduceri româneşti cu îmbunătăţirile de limbă necesare.
39. Biblia — Londra, 1920. Ediţie britanică.
40. Noul Testament — tradus de D. Cornilescu şi publicat de
Societatea Evanghelică Română, la Bucureşti, în anul 1921. Traducerea
nu a fost făcută iniţial pentru Societatea Biblică Britanică, dar ulterior
această traducere avea să devină textul pe care societatea amintită îl
tipăreşte până astăzi. D. Cornilescu foloseşte Biblia de la Buzău şi alte
traduceri româneşti şi străine. Deşi iniţial a fost bine primită, supusă
unor cercetări critice din partea autorităţilor teologice şi bisericeşti
traducerea s-a dovedit tendenţioasă şi eretică, schimbând în multe
locuri sensul original şi introducând idei eterodoxe, drept pentru care
s-a recomandat ortodocşilor să n-o folosească.
41. Noul Testament — tradus de D. Cornilescu, ‘ ediţia
a doua,
Buc., 1922.
42. Noul Testament — ediţie a Sf. Sinod, Bucureşti, 1922.
43. Noul Testament — Bucureşti, 1924. Ediţie britanică.
44. Noul Testament — Mănăstirea Neamţ, 1924. Este prima ediţie
a traducerii efectuate de viitorul Mitropolit al Moldovei şi apoi Patri
arh al Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci episcop şi stareţ al mănăsti
rii Neamţ, Nicodim Munteanu.
45. Noul Testament — Bucureşti,
1925.
Ediţie
britanică.
\
• ’
46. Noul Testament .— Mănăstirea Neamţ, 1926. Ediţia a doua
(Nicodim).
47. Biblia — Bucureşti, 1926. Ediţie britanică.
48. Noul Testament — Bucureşti, 1927. Prima ediţie a traducerii
efectuate de Pr. Grigore Pişculescu.
49. Noul Testament — Bucureşti, 1928. Ediţie britanică.
50. Noul Testament — ediţia a doua, Bucureşti, 1930 (Gr. Pişcu
lescu).
51. Biblia — Bucureşti, 1930. Ediţie britanică.
*
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52. Noid Testament — ediţia a treia, Mănăstirea Neamţ, 1931
(Nicodim).
53. Biblia — Bucureşti, 1936. Cu binecuvântarea patriarhului
Miron Cristea apare acum «a doua traducere integrală, din nou, a Bi
bliei, după cea de la 1688». Traducători : I.P.S. Mitropolit Nicodim al
Moldovei, Pr. Grigore Pişculescu şi Pr. Vasile Radu. Cei trei traducă
tori colaborează la traducerea Vechiului Testament, pentru că Noul
Testament se publică îh traducerea lui Gala Galaction. Traducerea s-a
făcut după originalul grecesc al Septuagintei, consultându-se şi textul
ebraic. In prefaţa acestei Biblii se arată că iniţiativa noii traduceri ar
fi aparţinut Patriarhului Miron. S-a demonstrat, însă, ulterior că ea a
aparţinut lui Gala Galaction (vezi : Dr. Antonie Plămădeală, Dascăli...,
p. 433). Limba Bibliei din 1936 este o limbă curgătoare, limba vorbită
la vremea aceea, cu păstrarea unor forme arhaice, care, departe de a
supăra, dau limbii frumuseţe şi solemnitate (Ibidem). Ca o scădere a
Bibliei de la 1936 trebuie remarcat faptul că, publicând Noul Testa
ment în traducerea lui Gala Galaction iar Psaltirea în traducerea mitro
politului Nicodim, citatele din psalmi din Noul Testament — destul de
numeroase — apar deoseori în traducere diferită de cea a psalmilor din
aceeaşi Biblie. Această Biblie este prima care apare în editura Institu
tului biblic al Bisericii Ortodoxe Române.
54. Noul Testament — Bucureşti, 1937. Ediţie britanică.
55. «Biblia, adică Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului
Testament* — Bucureşti, 1938. Traducere făcută de preoţii profesori
Vasile Radu şi Gala Galaction, după^ textele ebraic pentru Vechiul
Testament (Ed. R. Kittel, 1937) şi grecesc pentru Noul Testament. Are
o prefaţă semnată de autorii traducerii, în care aceştia expun motivele
care i-au determinat să recurgă la această nouă traducere. Argumentul
principal îl constituie necesitatea traducerii după originalul ebraic, ceea
ce nu se întâmplase cu traducerile
româneşti
anterioare, necesitate
dictată de mai multe motive — motive misionare impun traducerea
Vechiului Testament după originalul ebraic. «In lupta deschisă cu sec
tanţii mai vechi şi de ultimă oră — se arată în prefaţă — Biblia reti
părită de Biserică — este vorba de Biblia de la 1936 «întemeiată pe
versiunea elinească a celor Şaptezeci» — va fi prea puţin folosită atât
de sectanţi cât şi de misionarii noştri. Sectanţii nu primesc cercetări
şi discuţii decât pe baza textului biblic tălmăcit după originalul
ebraic...», p. VI. Vin apoi motivele de ordin didactic-academic : «Pro
gramul facultăţilor de teologie din România impune studenţilor învăţă
mântul limbii ebraice şi exegeta V.T. după originalul ebraic. Studenţii
se deprind de la început să vadă în Vechiul Testament ebraic depozitul
cel adevărat al revelaţiunii vechitestamentare..., iar pe celelalte să le
aşeze mai prejos decât Biblia Ebraică» (p. VII). Această prefaţă trebuie
citită totuşi avându-se în vedere un oarecare ton oportunist. Biblia din
1938 s-a numit şi Biblia Car ol II sau Biblia Fundaţiilor sau chiar Biblia
lui Gala Galaction. Ea poartă realmente pecetea autorităţii literare a
marelui scriitor atât în ceea ce priveşte traducerea cât şi în ceea ce
priveşte limba folosită.
..
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56. Noul Testament — ediţia a iV-a, Bucureşti, 1941 (trad. Nico
dim).
57. Noul Testament — Cluj, 1942. Ediţie datorată mitropolitului
Nicolae Colan, pe atunci Episcop la Cluj.
58. Biblia sau Sfânta Scriptură — tipărită cu binecuvântarea
Sfântului- Sinod ca a doua ediţie a celei din 1936. Apare m editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu
reşti, în anul 1944. Are o introducere amplă (p. X I— XXVIII) în care
abordează probleme de introducere generală la Sf. Scriptură, furnizând
de asemeni şi informaţii asupra actualei ediţii. «Actuala ediţie — se
spune în această introducere — este tradusă de o comisiune rânduită de
Patriarhia Română la 5 mai 1930 şi compusă de PP.CC. Preoţi Grigorie
Pişculescu şi Vasile Radu..., sub preşedenţia Noastră, pe când eram sta
reţul Mănăstirii Neamţu. Traducerea e făcută după textul grecesc al
Septuagintei, consultându-se şi textele : evreesc, slavon, rusesc etc.»
p. XXVI). în actuala ediţie se publică în traducerea mitropolitului
Nicodim, acum Patriarhul României, 24 de cărţi din Vechiul Testament
şi întreg Noul Testament, spre deosebire de ediţia din 1936 când Noul
Testament era în traducerea lui Gala Galaction, iar îri traducerea preo
ţilor Vasile Radu şi Gala Galaction se publică 28 de cărţi din Vechiul
Testament. Se apreciază că «este bine tradusă, într-o limbă neaoş
românească, înmiresmată de dulceaţa graiului bisericesc» (vezi : Studiul
Vechiului Testament, Bucureşti, 1985, p. 105). Această Biblie se dato
rează patriarhului Nicodim.
59. Noul Testament — Bucureşti.
Ediţie datorată profesorilor
I. xVIihălcescu şi T. P op esc1.
60. Noul Testament — ediţia a doua, Cluj, 1945.
61. Noul Testament — Bucureşti, 1951. Tipărit cu binecuvântarea
Patriarhului Justinian.
62. Biblia — London, 1965. Ediţie britanică,
63. Noul Testament' — Israel, 1962. Ediţie britanică.
64. Biblia sau Sfânta Scriptură — Bucureşti, 1968. Tipărită cu
îndrumarea şi cu purt area de grijă a Patriarhului *Justinian şi cu apro
barea Sfântului Sinod. Textul Bibliei a fost tipărit după cum urmează :
Vechiul Testament (cărţile canonice şi necanonice), după Biblia Sf.
Sinod, tipărită în 1936, cu trimiterile revizuite ale Bibliei din 1944, afară
de textul Psalmilor care se reproduce după Psaltirea din 1Q57. Nou]
Testament se tipăreşte după ediţia aprobată de Sfântul Sinod fi tipărită
în 1951. Textul întregii Biblii este revizuit şi îmbunătăţit din punct de
vedere al limbii de o comisie formată din'Pr. Ioan Gagiu, Prof. Teodor
M. Popescu şi Prof. Dumitru Radu. Această Biblie se tipăreşte în im
presionantul tiraj de 100.000 de exemplare.
65. Biblia sau Sfânta Scriptură — Bucureşti, 1975. A doua ediţie a
Bibliei tipărită cu binecuvântarea şi cu purtarea de grijă a Patriarhului
Justinian, care reproduce textul celei din 1968. Acelaşi tiraj : 100.000
exemplare.
66. Noul Testament cu Psalmii — Bucureşti, 1972. Reproduce
textul Bibliei din 1968. Tipărit cu binecuvântarea Patriarhului Justi
nian.
7
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Noul Testamerii cu Psalmii — Bucureşti, 1979. Traducerea este
revizuită după textele originale greceşti, sub îndrumarea Patriarhului
Justin, de o comisiei formată din : Pr. Prof. Constantin Corniţescu,
Pr. Ioan Mircea, Pr. Prof. Nicolae Petrescu şi Pr. Prof. Dumitru Radu.
Textul de bază a fost cel al ediţiei din 1972.
68. Noul Testament cu Psalmii — Bucureşti, 1983. Reproduce tex
tul ediţiei din 1979. Tipărit cu binecuvântarea Patriarhului Justin.
69. Biblia sau Sfânta Scriptură — Bucureşti, 1982. Tipărită sub
îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Patriarhului Justin şi cu aproba
rea Sfântului Sinod. Prezenta* ediţie a Bibliei reproduce întocmai textul
Vechiului Testajnent din ediţia apărută în 1975 şi textul Noului Testa
ment din ediţia 1979, având, prin urmare, la bază, ca şi ediţiile 1968 şi
1975, Biblia din 1936, făcută după textul Septuagintei şi confruntată şi
cu textul ebraic. Ediţia aceasta nu mai separă printr-un titlu adecvat
cărţile anaghinoscomena de cele canonice, nici în interiorul textului şi
nici în tabla de materii. Tirajul şi de data aceasta este de 100.000 exem
plare.
•

*

•
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EXPUNERE SUCCINTĂ A ANTROPOLOGIEI PATRISTICE
DIN PRIMELE TREI SECOLE
r

1. învăţătura despre suflet şi trup în Sfânta Scriptură

Sfânta Scriptură, înţeleasă ca izvor scris al Revelaţiei divine, cu
prinde adevărurile esenţiale despre ceea ce trebuie să ştie omul despre
Dumnezeu, creaţie şi despre sine.
Poziţia excepţională a omului în cadrul creaţiei, structura fiinţei,
sale, scopul său final în planul şi voinţa lui Dumnezeu, comuniunea
cu Creatorul său şi cu semenii în'calitatea sa de «chip» al Lui (Fac. I, 26)
se găsesc expuse în Sfânta Scriptură. în Sfânta Scriptură caută primii
creştini răspunsul la întrebarea : «Ce este omul ?» şi tot din Sfânta
Scriptură îl primesc la modul desăvârşit. Antropologia patristică se
fundamentează deci pe antropologia biblică. Despre om nu putea să
B. O. R.

— 14
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ştie şi să vorbească cel mai bine decât Cel care l-a creat. O simplă
antropologie profană
descriptivă, nu-1 poate mulţumi pe un adevărat
gânditor.
Pentru aceasta, înainte de a expune succint. învăţătura despre su
flet şi trup în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, vom aminti pe
scurt elementele fundamentale2 ale antropologiei biblice.
Acestea sunt :
a) Originea divină şi unitatea ontologică a omenirii.
Potrivit revelaţiei biblice, omul este şdus în fiinţă şi există prin
«voinţa lui Dumnezeu» (Fac. I, 26) el nefiind nici produsul materiei
în evoluţie ca în cosmologie, nici identic cu fiinţa divină ca în mitologie.
Prin voinţa Sa creatoare, omul e stabilit într-o relaţie ontologică spe
cifică cu Dumnezeu, de la începutul existenţei sale. Având o fire «com
pusă» din trup muritor şi suflet nemuritor, aduse în existenţă în mod
simultan şi menite să.rămână inseparabile (Fac. II, 7) persoana umană
nu se reduce totuşi la ele. Fără suflul de viaţă divină (nephesh, ebr.)
omul nu fiinţează ca atare (Fac. III, 19 ; Ps. CUI, 30).
b) Omul este subiect personal unic, creat după «chipul» lui Dum
nezeu în vederea «asemănării» (Fac. I, 26).
Afirmaţia biblică se referă la misterul persoanei umane, la carac
terul ei de fiinţă ireductibilă. «Chipul» reprezintă centrul personal al
omului, partea «naturală» din constituţia sa, însăşi conştiinţa unităţii
sale şi a relaţiei sale cu Dumnezeu, datorită căreia este capabil de a
transcende starea de creatură.
c) Restaurarea efectivă a firii umane şi recapitularea umanului este
posibilă doar în şi prin Hristos.
In acest sens, El este Omul (Rom. V, 15) sau «Fiul Omului» în care
şi prin care totalitatea oamenilor este readunată ca într-un nou prin
cipiu. Ţinând seama de caracterul dinamic al firii şi de libertatea per
sonală, antropologia ortodoxă, vorbeşte de diverse «stări» ale umanului
care corespund cu schimbarea relaţiei acesţuia cu Dumnezeu. Biblia
aminteşte de starea dinainte de păcat dar şi de starea de cădere, adică
umanul negativ care a pierdut perspectiva «asemănării» sau urcuşul
spre destinul său eshatologic, precum şi de starea de restaurare sau de
răscumpărare în Hristos, starea în care umanitatea «pozitivă» a fost
nu numai înnoită ci şi preamărită.
Ţinând seama de aceste coordonate ale antropologiei ortodoxe, în
perspectiva tratării temei propuse, considerăm necesară expunerea
succintă a învăţăturii despre structura fiinţei umane în Sfânta Scriptură,
înţeleasă ca principal izvor al Revelaţiei divine împreună cu Sfânta
Tradiţie.
*

)

a. învăţătura despre suflet şi trup în Vechiul Testament. Sufletul.
Sufletul omului provine de la Dumnezeu, căci El «a suflat în faţa lui
%

1. Antropologia profană este înţeleasă ca «ştiinţa care se ocupă cu studiul
originii, evoluţiei şi variabilităţii biologice a omului...». Cf. Mic Dicţionar Enci
clopedic, ed. a Il-a, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 47.
2. Cf. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Antropologie, în DTO (A-Z), EIB, Bucureşti 1994,
p. 25— 26.
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suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie» (Fac. II, 7). Deşi în textul
menţionat se vorbeşte mai întâi de alcătuirea trupului şi apoi de crearea
sufletului trebuie înţeles în sensul că, «de când a început să se formeze
trupul omenesc cu o complexitate biologică maximă, a avut deja în el
sufletul însuflat de Dumnezeu» 3.
Sufletul este primit de la Dumnezeu, prin suflul dumnezeiesc dă
tător de viaţă, odată cu trupul, în timpul zămislirii, astfel că fiinţa
umană apare în lume ca unitate psiho-somatică. «De fapt, duhul divin
ca re' produce sufletul dă şi puterea de a forma trupul. Sufletul a re'
viaţa ca fiinţă, de aceea el nu trebuie să fie confruntat cu puterea vitală,
imanentă, care există în animale şi în toate creaturile. El este subiectul,
suportul personal al acestei energii vitale, având viaţa în sine ca fiinţă
şi pentru el însuşi. Sufletul este principiul formator care individuali
zează firea umană intr-un subiect, de aceea sufletele descendenţilor lui
.Adam nu sunt conţinute în sufletul lui Adam. Ca prototip al neamului
omenesc, Adam cuprinde în sine pe toţi, dar fiecare îşi primeşte o exis
tenţă individuală, printr-un suflet nou creat de Dumnezeu pentru el» 4.
în limba ebraică există doi termeni care redau cu aproximaţie no
ţiunea de suflet şi duh, şi anume : nephesh şi ruah.
Prin urmare, primul concept fundamental sugerat de termenul
«nephesh» şi pe care î l ' întâlnim încă în primele pagini ale Sfintei
Scripturi este principiul de viaţă, ceea ce constituie o fiinţă vie. Am
văzut că locul clasic pe care se bazează acest conţinut semantic al lui
«nephesh» este în Geneză II, 7, unde se face referire la «duhul de viaţă»,
insuflat de Dumnezeu omului, care devine fiinţă vie sau suflet viu
(nephesh haya). Aici «nephesh» nu este un tertium quid între trup şi
suflet, ci reprezintă rezultatul unirii fiinţiale dintre trupul creat din
ţărână şi sufletul divin. Acest concept este întărit printr-o altă dez
voltare semantică a cuvântului nephesh, care a ajuns să denote în pe
rioada vechi-testamentară orice fel de dorinţă, aspiraţie sau impuls
vital 5.
Conţinutul ideatic al lui nephesh este •întregit prin folosirea altor
termeni vitali pentru înţelegerea concepţiei primare iudaice despre su
flet şi anume ruah (duh, spirit) şi leb (inimă). Asociaţia existentă dintre
aceşti termeni — nephesh, ruah şi leb — a determinat pe unii gân
ditori să sugereze un trihotomism fiinţial în ceea ce priveşte concepţia
iudaică despre om. Omul, după aceştia, ar fi format din trup, suflet
şi spirit. O astfel de poziţie nu poate fi susţinută întrucât nephesh nu
este opus lui ruah, ci pus paralel cu acesta (Isaia XXVI, 9 ; Iov VII, 11)
şi este adesea, ca şi ruah, centrul activităţilor spirituale; în timp ce la
rândul său ruah poate fi impuls vital ca nephesh (Geneza VI, 17 ;
VII, 15).
3. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă pentru Institutele
Teologice, voi. I, EIB, Bucureşti 1978, p. 379.
4. Pr. Prof. Dr. Ion Briat Suflet, în op. cit., p. «368.
5. Asistent Rus Remus, Concepţia despre om în marile religii (teză de doc
torat în teologie), în «Glasul Bisericii», XXXVII (1978), nr„ 7— 8, p. 775.
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Ba mai mult, cei trei termeni nu sunt enumeraţi în acelaşi text
şi nici nu sunt puşi în opoziţie. în Psalmul XVI , 9, omul, trupul şi
sufletul său sunt termeni echivalenţi care denotă întreaga persoană
umană. Astfel nu se poate vorbi în Vechiul Testament de trihotomism,
■omul fiind conceput sintetic, ca un organism psiho-fizic
Cele trei mari funcţiuni ale sufletului după învăţătura Vechiului
Testament sunt : raţiunea, voinţa liberă si sentimentul.
Prin raţiune, încă de la început, omul a ştiut să deosebească vie
ţuitoarele pământului împărţindu-le şi numindu-le pe diverse categorii
şi specii, conştient fiind că între ele nu există un «ajutor de potriva lui»
(Fac. II, 19— 20). Voinţa îl ajută apoi să opteze în mod liber fie pentru
săvârşirea binelui, fie pentru ceea ce este rău, urmând astfel una din
cele două modalităţi prin care Dumnezeu îi oferă exercitarea libertăţii :
«viaţă şi moarte... binecuvântare şi blestem» (Deut. X X X , 19). Dum
nezeu nu-1 sileşte, ci doar îl sfătuieşte spre bine : «Alege viaţa ca să
trăieşti tu şi urmaşii tăi» (Ibidem).
Cu privire la sentiment, înainte de cădere, omul era legat de Crea
torul său prin iubire 7şi încredere. După cădere însă, apare ruşinea
(Fac. III, 7), teama (Fac. III, 10), apoi tristeţea, invidia şi ura faţă de
semeni (Fac. IV, 5). Dar nici una din aceste stări afective n-au avut
tăria de a estompa sentimentul de iubire faţă de Dumnezeu, care s-a
transformat în suspinul unui dor neţărmurit exprimat atât de frumos
în cuvintele Psalmistului : «Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după
curţile Domnului ; inima mea si trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul
cel viu» (Ps. LXXXIII, 2).
O componentă a fiinţei umane, cum observăm şi din textul men
ţionat este inima care în concepţia autorilor vechi testamentari, repre
zintă marele regulator ce canalizează duhul («ruah») în aşa fel, încât
viaţa omului («nefeş») să decurgă normal. Ea este privită ca izvor al
vieţii (Pilde IV, 23) şi sediu al duhului, având uneori aceleaşi funcţiuni
(Ps.’ 50, 11, 18). *
De asemenea este considerată ca organ al inteligenţei şi al cunoaş
terii (Ps. CUI, 16— 17 ; Pilde XXIII, 12 ; Eccl. VII, 28), al cugetării .şi *
interiorizării (Fac. VIII, 21 ; Eccl. I, 16), ca sediu al atenţiei (Iez. XLIV,
5) şi ca normativ al credinţei morale (Eccl. XI, 9 ; Is. LVII, 17).
*
în limbajul sapienţial al Vechiului Testament, starea sufletească
sau viata interioară a omului este definită ca o stare a inimii (Intel.
Sirah XIII, 30— 31) 7.
Observăm din psihologia vechi-testamentară interdependenţa func
ţiunilor sufletului. «Acest caracter de integritate, spune Paul Evdochimov, face ca întreaga cunoaştere în înţelesul biblic, să nu fie nicidecum
un exerciţiu autonom al unei singure facultăţi a spiritului omenesc, ci
participă în întregul lor (evreii cugetau cu inima) şi de aceea cunoaş
terea este comparată deseori cu actul căsătoriei (a lua o femeie în că»

6.
1925, p.
7.
logice»,

'
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A. W. Robinson, Hebrew Psychology, în «The People of the Book», Oxford
352, la Asistent Rus .Remus, op. cit., p. 776.
Cf. Pr. drd. Ioan Bude, Antropologia Vechiului Tesamtent, în «Studii teo
XLI (1989), nr. 3, p. 33.
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sătorie înseamnă înainte de toate «să o cunoşti»). Acest termen nupţial
subliniază şi o interdependenţă originară : Dumnezeu zămisleşte pe om
întru cunoaştere, cunoscându-1 «prin căsătorie», iar omul se cunoaşte
pe sine numai cunoscând pe Dumnezeu 8.
Sufletul provenind din «suflarea de viaţă» (Fac. II, 7) a lui Dum
nezeu, fiind înţeles în complexitatea funcţiunilor sale, fireşte că este
nemuritor.
Deşi autorul cărţii II Macabei favorizează dihotomia trup-suflet,
basar-nephesh, în Cartea Inţelepciunilor lui Solomon, nephesh-psihi de
vine entitate nepieritoare şi principiu indestructibil care asigură ne
murirea omului (înţel. lui Solomon, II, 22 şi urm. III, 1 ; V, 14 ; V, 16).
Chiar dacă «antropologia semitică era mai puţin aptă decât antro
pologia greacă (cel puţin cea a lui Plâton) să integreze ideea nemuririi
sufletului, mai puţin dispusă să admită că există în om un element
incorporai inaccesibil morţii fizice»9, cum afirmă un teolog catolic, e
drept citând pe alţii, o seamă de texte din Vechiul'Testament demon
strează contrariul. Pe lângă unele texte chiar din II Macabei (VII, 14 ;
VII, 23) ce dubiu mai pot oferi cuvintele : «pulberea să se întoarcă în
pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a
dat» (Eccl. XII, 7) ?
Din cele expuse anterior, am înţeles că la baza concepţiei biblice
despre om stă credinţa că el a fost creat de Dumnezeu din «ţărână,
după care, acelaşi Dumnezeu Creator a suflat asupra sa «duh de viaţă»
(Gen. II, 7).
Sufletul («duhul de viaţă») şi trupul sunt elementele esenţiale care
stau la baza concepţiei despre om în Vechiul Testament şi în tradiţia
iudaică de mai târziu.
Iată de ce în cele ce urmează vom face anumite precizări cu privire la învăţătura vechi-testamentară despre trup.
Trupul. în Vechiul Testament, trupul nu este pur şi simplu un
ansamblu făcut din carne şi oase pe care omul îl posedă pe timpul
existenţei sale pământeşti dar de care se dezbracă prin moarte şi pe
care îl îmbracă în ziua învierii. Este interesant de observat că în limba
ebraică nu există un cuvânt anume pntru trup separat de suflet. Acest
lucru se datorează concepţiei iudaice despre persoana umană psihofizică ca unitate indestructibilă.
«Atunci când se fac referiri la natura fizică a omului este întrebuinţat termenul «basar» — «carne», «trup viu» (Geneză II, 23— 24) şi
ca atare simbolizează slăbiciunea, caracterul trecător al fiinţei umane
(Isaia XL, 6).
Acelaşi cuvânt este folosit şi cu semnificaţia de «trup» cum ar fi
de exemplu în Exod X X X , 32 Numeri 8, 7 ; împăraţi XXI, 27 ; II îm
păraţi IV, 34 ; 6, 30 ; Iov IV, 15 ; Proverbe XIV, 30 ; Ecclesiast II, 3» 10.
%

8. Paul Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit, p. 69— 70.
9. Tomâs Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului Creştin, Trad. şi prezentare diac.
Ioan I. Ică jr.f Ed. Deisis, Sibiu 1997, p. 131.
10. Asistent Rus Remus, op. cit., p. 761.
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«Fără întemeierea religioasă la care trupul are indubitabil acces nu
s-ar putea înţelege exact sensul a ceea ce se numeşte — cu un termen
căruia s-ar cuveni să-i înlăturăm orice intenţie peiorativă — «ritualism
iudaic». Exigenţele rituale, înţelese ca mişcare de adecvare şi de parti
cipare a sufletului la sfinţenia lui Dumnezeu, sunt de neconceput în
afara trupului. De aceea actele cele mai simple — reprezentând pentru
modern semnele unei elementare, profane, igiene — devin în iudaism
probele ireductibile ale seriozităţii angajamentului religios al individu
lui ; nu este întâmplător, aşadar, că rabinii consideră că spălatul mâi
nilor înainte de masă este unul dintre răspunsurile posibile la cuvântul
lui Dumnezeu : «fiti sfinţi» n .
Ritualurile iudaice nu se rezumă aşadar la simpla curăţenie a
trupului. «Scopul lor prim este într-adevăr curăţenia trupească dar prin
această curăţenie insul uman este pus într-o legătură statutară specială
faţă de poporul ales şi mai presus de toate faţă de Yahve. Un exemplu
elocvent în acest sens este ritualul circumciderii. Prin săvârşirea ac
tului de circumcidere, lăsând la o parte aspectul igienic al acestuia,
avem în faţa noastră un act de mărturisire a faptului că persoana în
cauză aparţine de acum înainte poporului ales, obligându-se să păstreze
legământul cu Yahve. Astfel îndeplinind îndatoririle prescrise faţă de
trup, printr-o raţionalizare a vieţii pe baza unor înalte principii morale
şi a unor ritualuri de purificare, omul săvârşeşte un act plăcut lui Dum
nezeu şi se apropie din ce în ce mai mult de'El» 12.
Trupul, aparţinând lumii materiale, este elementul prin care omul
se deosebeşte radical de Dumnezeu 13, dar în pofida materialităţii sale,
el este sediul unor funcţiuni care depăşesc ceea ce înţelegem noi în
mod obişnuit prin cuvântul «carnal». De exemplu, în Ps. LXXXIII,
2 ş. u., «sufletul... inima... şi trupul» se sfârşesc şi se bucură de dorul
lui Dumnezeu ; tot aşa în Ps. XV, 9 : «...s-a veselit inima... s-a bucurat
limba... dar încă şi trupul... va sălăşlui întru nădejde» 14.
Iată cum învăţătura despre suflet şi trup ne conduce în mod ne
cesar şi la stabilirea raportului dintre aceste două componente ale entitătii umane.
»

»

>
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Raportul dintre suflet şi trup. în antropologia Vechiului Testament

am văzut că trupul nu este definit prin distanţa care-1 separă de suflet
ci prin faptul că el oferă un teritoriu de acţiune-pentru viaţa sufletului.
Pentru a înţelege antropologia biblică, «trebuie mai întâi să înde
părtăm dualismul grec clasic sau cartezian modern, în care sufletul şi
trupul apar ca două substanţe în luptă : «trupul este un mormânt pen
tru suflet» (soma-sema). Conflictul biblic se situează într-o cu totul
altă perspectivă : proiectul Creatorului, dorinţele Lui se opun dorinţelor
creaturii ; sfinţenia se opune stării de păcat; firea curată se opune
pervertirii.
11. Marius Lazurca, Invenţia trupului, Ed. Anastasia, f.a., p. 99— 100.
12. Asistent Rus Remus, op. cit., p. 762.
13. Cf. Fac. VI, 3 ; II Paralip. XXXII, 8 ; Ps. CXLIV, 21; Is. XXXI, 3;
Ier. XVII, 5.
14. Pr. drd. Ioan Bude, op. cit., p. 31.
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Trupul, basar, sarx desemmează ansamblul, complexul : trupul viu.
Omul iese dih mâinile lui Dumnezeu «suflet viu», el nu are suflet, el
este suflet, el este trup, este psyche, nephesh. Dacă dispare sufletul,
nu rămâne un trup, ci ţărâna lumii, «ţărâna în ţărână se întoarce» lo.
Iată de ce «sufletul se manifestă prin corporal, iar trupul poate
influenţa în mod marcant dinamica sufletească a persoanei ; un aforism
rabinic dă o uimitoare importanţă grijii faţă de trup, instalând-o într-o
perspectivă soteriologică : «Puritatea trupului conduce spre puritatea
spirituală» 16.
Unitatea dintre suflet şi trup este ilustrată îndeobşte de faimoasa
parabolă a ologului şi orbului : «Un rege avea o grădină frumoasă în
care creşteau smochini ce dădeau roade timpurii. El a pus doi paznici
să o păzească, unul olog şi altul orb. Ologul a zis către orb : văd câteva
smochine minunate, urcă-mă pe umerii tăi şi vom putea culege smo
chinele să le mâncăm. După un oarecare timp a venit şi stăpânul şi a
cerut smochine, dar nu mai erau. Ologul a spus stăpânului său că nu
poate să umble iar orbul că nu poate să vadă. Atunci stăpânul a urcat
pe olog pe umerii orbului şi i-a judecat împreună. La fel Dumnezeu
va duce sufletul şi-l va face să sălăşluiască în trup (după moarte) şi
va judeca împreună atât trupul cât şi sufletul» l7.
Concepţia privind unitatea fiinţială dintre trup şi suflet, este pre
zentă şi în gândirea iudaică de mai târziu în contextul învăţăturii pri
vind învierea cea de apoi (II Mac. VII, 14, 23) şi apoi mântuirea.
Reprezentarea ^unitară a persoanei umane- «are profunde implicaţii
privind viaţa eshatologică. Faptul că omul este descris ca «o persoana
vie» (Geneză II, 7), o fiinţă care trăieşte şi nu e considerat ca sumă
a două entităţi, ci unitate care se expi'imă pe ' două planuri fiihţiale,
spiritual şi pământesc, implică ideea necesităţii participării întregii per
soane umane la viaţa veşnică. Deci nu numai partea spirituală va par
ticipa, va fi părtaşă la nemurire, ci şi cea trupească care, prin conjugare
cu «suflarea divină» primeşte şi ea de la Creare dimensiunea vieţii
veşnice» l8.
învăţătura despre suflet şi trup în Vechiul Testament îşi găseşte
în mod firesc dezvoltările şi precizările revelaţionale în Noul Testament
pe care le vom schiţa în continuare.
b. învăţătura despre suflet şi trup în Noul Testament. Sufletul.
Ideile care fundamentează învăţătura creştină despre suflet pornesc
cum este şi logic, de la învăţătura Vechiului Testament. Ele primesc,
însă, nuanţări mai precise în lumina noii învăţături propovăduite de
Domnul nostru Iisus Hristos şi de Sfinţii Apostoli.
Sufletul este «nu numai o componentă' specifică a fiinţei umane»
(Mt. VI, 26) ci şi principiul formator, unitar şi dinamic al personalităţii.
15. Paul Evdokimov, Femeia..., ed. cit., p. 43.
16. Marius Lazurca, op. cit., p. 99.
17. Sanhedrin 91 a, apud J. Arahams, Body (Hebrew), art. în «Encyclopaedia
of Religions and Ethics», Voi. II, p. 772, la Asist. Rus Remus, op. cit., p 761.
18. Ibidem.
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Sufletul este «entelehia» trupului, elementul substanţial şi raţional, care
dă formă individuală şi personală fiinţei omeneşti, prin care se distinge
atât de Dumnezeu cât şi de celelalte creaturi l9.
Termenii neotestamentari care redau în special conceptul de suflet
sunt patru la număr :
TrvsSiAa, xapSta, tcvot).
Aceşti termeni corespund lui nephesh, ruah, leb şi neshamah din
Vechiul Testament.
—
— nephesh — suflet — este considerat ca principiu spi
ritual al vieţii prezente în om (Gen. IX, 45 ; Lev. XVII, 11 ; Deut. XII,
23). în scrierile sinoptice ale Noului Testament «psyhi» denotă su
biectul stărilor psihice (Mc. XIV, 34).
Sfântul Apostol Pavel foloseşte acest termen de foarte puţine ori
şi pentru a descrie mai mult partea emotivă a conştiinţei (I Tes. V, 23).
în general, Sfântul Pavel consideră noţiunea de «psyhi» ca fiind prin
cipiul animator al trupului şi baza existenţei emotive. Pentru Sfântul •
Apostol Petru, «psyhi» reprezintă întreaga personalitate (I Pt. I, 23 ;
II, 1).
— irveojxa — ruah — suflet. El reprezintă suflarea, respiraţia, viaţa
animală, dar şi principiul ei ; principiul înţelepciunii şi al inteligenţei
(Ex. XXVIII, 3 ; Is. X X IX , 24). Noul Testament foloseşte în continuare/
cu precădere cuvântul «pnevma» pentru Duhul lui Dumnezeu (Mc. I, 12).
în câteva cazuri, termenul denotă partea psihică a vieţii (Mt. V, 3 ;
XXVI, 41 ; Mc. II, 8 ; VIII, 12 ; XIV, 38 ; Lc. I, 47 şi 80) sau principiul
vieţii (înţ. XIX, 30) sau sufletul după moarte (I Pt. III, 18 şi urm., IV, 6>.
— xapSta — leb — cor — inimă. Principiul sentimentelor, al gândirii
şi al hotărârilor. Este considerat cu precădere ca izvor al gândurilor şi
faptelor ce caracterizează fiinţa umană.
în Evanghelia după Marcu, «kardia» denotă personalitatea, viaţa
lăuntrică sau caracterul omului (VII, 21). Totodată, este folosit pentru
a exprima viaţa emotivă (Lc. XXIV, 32), intelectuală (Mc. II, 26) şi
voliţională (Mt. V, 28) a omului.
în Noul Testament «kardia» primeşte o nuanţă şi mai profundă
prin aceea că omul trebuie judecat mai ales pentru ceea ce iese din însuşi
izvorul vieţii sale şi nu prin faptele sale externe 20.
O altă expresie neotestamentară, folosită mai ales de către Sfântul
Apostol Pavel, este vooS — cugetarea, raţiunea, inteligenţa, mintea.
«Nous»{ nu are corespondent în limba ebraică, deşi a fost folosit/ în
Septuaginta, ca traducere pentru «leb» sau «ruah». «Afous» reprezintă
acea dimensiune a omului care îl ajută la cunoaşterea voinţei lui Dum
nezeu şi să o urmeze (Rom. I, 20 şi VII, 25). Totodată este un element
de legătură între om si om, căci prin «nous» ne înţelegem cu semenii
noştri (I Tim. II, 7 ; I Cor. XIV, 14— 19) 21.
19. Pr. Prof. dr. I. Bria, op. cit., p. 367.
20. Theologisches Worterbuch, ed. de Kittel G., Voi. III, p. 614, 616, apud
Asist. Rus Remus, op. cit., p. 779.
21. Pentru detalii : Grigorie T. Marcu, Antropologia Paulină, Sibiu, 1941,
p. 50— 53.
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Noţiunea de suflet în Noul Testament cuprinde numeroase va
lenţe 22, ergonomia lucrării nu ne permite referinţe detaliate, decât cele
strict necesare pentru înţelegerea formulărilor patristice ulterioare. De
aceea vom menţiona doar câteva texte mai semnificative, cu privire la
aparentul trihotomism nou-testamentar.
După cum am înţeles, în Noul Testament, partea spirituală a omu
lui este numită uneori suflet
alteori spirit, duh
aceste
numiri fiind sinonime, deoarece se referă la aceeaşi parte spirituală din
om, la suflet. Astfel, nu se poate înţelege că omul ar fi compus din
trei elemente : trup, suflet şi duh. Şi Mântuitorul foloseşte pentru
partea spirituală cele două numiri : suflet şi duh. în Evanghelia după
Ioan (X, 15) se spune : «şi-mi pun sufletul (tij
P-ou)». La apropierea
patimilor Sale, le zice ucenicilor în grădina Ghetsimani : «întristat este
sufletul meu ('yj
l100) până la moarte» (Matei XXVI, 38). Dar în
momentul morţii Sale pe cruce a zis : «Părinte, în mâinile Tale încre
dinţez duhul meu (xo irvsuţAa (jtoo) (Le. XXIII, 46). Sfinţii Evanghelişti,
relatând acest moment suprem, se exprimă astfel : «lisus, strigând cu
glas mare şi-a dat duhul (to 'icvsup.a) (Mt. XXVI, 50 şi Ioan XIX, 30).
Sfântul Apostol Pavel, după ce a înviat pe tânărul Eutihie, a zis
celor de faţă : «...sufletul său este în el» (Fapte X X , 10). Sfântul Evan
ghelist Luca, descriind învierea fiicei lui Iair, spune : «...S-a întors
duhul ei...» (VIII, 55).
în două locuri din Epistolele pauline sunt amintite numirile de
trup, suflet, duh. Acestea sunt : Primul, la Epistola către E v rei: «...şi
pătrude până la despărţirea sufletului şi duhului, dintre încheieturi
şi măduvă...» (IV, 12).
Al doilea, la I Testaloniceni (V, 23) : «...şi întreg duhul vostru şi
sufletul vostru şi trupul să se păzească...».
Dacă cuvântul dumnezeiesc nu se poate contrazice pe sine, dacă el
vorbeşte adesea şi lămurit numai de două «părţi» ale omului (cf. I Cor.
V, 3— 5 ; VI, 20 ; VII, 34) cum este cu putinţă ca în ambele locuri citate,
duhul şi sufletul să fie considerate în om, ca «părţi» deosebite ? în
ţelesul este altul. Sufletul şi duhul se deosebesc numai ca două aspecte
sau puteri ale aceleiaşi naturi spirituale, căci zice Apostolul : «Cuvântul
lui Dumnezeu pătrunde până la despărţirea sufletului şi a duhului,
încheieturilor şi măduvei». Dar «încheieturile şi măduva» sunt părţi
ale unuia şi acelaşi trup omenesc şi nu părţi despărţite în om. Pe baza
acestui text (Evrei IV, 12), se poate argumenta că, în cazul celui ‘ de-al
doilea text invocat ca aparent trihotomist (I Tes. V, 23), Sfântul Pavel
nu deosebeşte în om sufletul şi duhul decât ca două aspecte ale uneia
şi aceleiaşi naturi spirituale, primită de la Creator sau că recunoaşte
în «duhul», cea mai înaltă facultate a sufletului. Câţiva Părinţi şi
Scriitori bisericeşti23 credeau că Sfântul Pavel prin «duh» a înţeles
22. Pentru detalii: Pr dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament, (A-Z),
E1B, Bucureşti 1995, p. 501— 505.
*
23, Problema aceasta va fi reluată pe parcursul expunerii, primind argu
mentare patristică. Vom afla când cuvântul îuh trebuie scris cu minusculă sau cu
majusculă.
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acel har al Sfântului Duh primit de orice creştin la botez, despre care
sfătuia : «...duhul să nu-1 stingeţi...» (I Tes. V, 19). Comentând textul
paulin de la I Tes. V, 23, teologul catolic Tomăs Spidlik, preocupat
de spiritualitatea ortodoxă, spune : «dacă aceasta (trihotomie n.n.) nu
este în mod evident o dihotomie în sensul elenic, ea nu este nici un
simplu pleonasm, fiindcă apostolul distinge fenomenele ce ţin de duh,
de suflet şi de trup. Putem observa că Sfântul Pavel face din «pneuma»
nu un element fizic al sufletului în maniera filozofilor, ci o comunicare
a lui Dumnezeu. în raport cu această semnificaţie a lui «pneuma» se
stabileşte distincţia dintre omul «sufletesc» (^o/txoC) şi omul «duhov
nicesc» (rcveo^'rixoS)24. Din context reiese că dată s-a putut vorbi la
unii autori patristici de «trihotomie .spirituală» respectiv : partea in
telectuală, irascibilă şi concupiscenţa (to vospov, to Ooţuxov, to S'ju0u(A7}Tiy.6v) în
privinţa sufletului, de un trihotomism al omului nici nu poate fi vorba.
Pe moment amintim că un plus de informaţie în acest sens îl vom primi
din expunerea ulterioară a cugetării patristice.
După cum se poate observa, concepţia neotestamentară despre su
flet, este o continuare a celei vechi-testamentare, cu excepţia că Noul
Testament accentuează asupra caracterului dihotomic al omului şi, ceea
ce este foarte important, întăreşte credinţa că entitatea fiinţială, ce
poate fi numită «psyhi» sau «pneuma» supravieţuieşte după moarte.
Această entitate, care se continuă, implică prezenţa unui trup adaptat
la nevoile eshatologice ale sufletului, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul
Mântuitorului, al cărui trup poseda după înviere puteri noi 25.
i

Trupul. în Noul Testament, concepţia despre trup primeşte o nouă
dimensiune, ca rezultat al viziunii creştine despre locul omului în
univers şi starea eshatologică a acestuia.
în timp ce în Vechiul Testament carnea şi trupul sunt desemnate
printr-un singur cuvânt (basar), în greaca Noului Testament ele pot fi
distinse prin două cuvinte : aoipl (carne) şi respectiv awjxa - (trup, corp) ;
distincţie care nu-şi dobândeşte valoarea deplină decât prin interpre
tarea credinţei. Spre deosebire de carnea perisabilă (cf. Filip. JII, 19)
care nu poate moşteni împărăţia lui Dumnezeu (I Cor. XV, 50) trupul
trebuie să învie ca şi Domnul (VI, 14) ; deci omul trebuie să slăvească
pe Dumnezeu în trupul său (VI, 20).
în Noul Testament, Mântuitorul îsi compară trupul cu un templu
(Int..II, 19— 21) El este supus morţii (Mt. XXVII, 58— 59 ; Mc. XV, 43 ;
Le XXIII, 52 ; înţ. XIX, 38) dar înviază a treia zi (Lc. XXIV, 3, 23 ;
înţ. X X , 12).
Ideea că trupul este 'lăcaş al sufletului este păstrată şi în Noul
Testament. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel îşi compară trupurile cu
«un cort pământesc» (I Cor. V, 12, 4, 6 ; II Pt. I, 13, 14). Trupul nu
trăieşte decât prin suflet (Fac. II, 26). El este denaturat şi degradat de
păcat, ceea ce supără şi pe Dumnezeu (Rom. I, 24 ; VIII, 10 ; I Cor. VI,
16 ; Iac. III, 16).
24. Tomâs Spidlik, op. cit., p. 124.
25. Asist. Rus Remus, op. cit., p. 780.
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Viaţa omului se desfăşoară în trup. Atât timp cât omul se află în
trup, el are viaţă pe pământ (cf. II Cor. V, 6, 8, 9 ; Evr. XIII, 3). Fiind
purtătorul vieţii omeneşti, trupul este organul de acţiune. Su
fletul lucrează prin mădularele din care e compus trupul, mădulare’ care
formează un tot unitar (cf. Rom. XII, 4 ; I Cor. XII, 12— 26). In mişcarea
sa, trupul nu poate fi lăsat la voia întâmplării, deoarece nu se poate
împotrivi singur păcatului ; să nu se conformeze voii de sine, ci lui
Dumnezeu.
Dacă vom vieţui potrivit trupului vom muri, iar dacă «ucidem» cu
Duhul faptele trupului, vom fi vii (cf. Rom. VIII, 13).
Trupul este organul prin care se manifestă conduita noastră mo
rală. Apostolul neamurilor ne îndeamnă să «oferim trupurile noastre
ca pe o jertfă vie, sfântă şi bineplăcută lui Dumnezeu» (cf. Rom. XII, 1),
căci la judecată vom fi judecaţi după faptele noastre săvârşite în trup
(II Cor. V, 10).
Atunci când va avea loc învierea universală a morţilor, când vor
învia drepţii şi păcătoşii (F. A. XXIV, 15) aceştia vor învia cu trupurile
lor cu care au trăit pe pământ. După cum Iisus Hristos, Care este proto
tipul învierii noastre, a înviat cu acelaşi trup cu care a murit, tot aşa
se va întâmpla şi cu noi, ceilalţi. Dar trupul, care va învia nu va mai
fi supus stricăciunii, el nu va mai fi nimicit de boli sau moarte, ci
va fi preamărit, asa cum s-a întâmplat si cu trupul Domnului după
înviere (Filip. III, 21).
Prin înviere, şi trupurile noastre vor participa la nemurire (Lc. XX,
26) deoarece puterea morţii va fi definitiv zdrobită odată cu învierea
generală (I Cor. XV, 26).
Căci după cum omul vieţuieşte pe pământ cu trup şi suflet, tot
aşa se cuvine să fie răsplătit în întreaga sa fiinţialitate, adică în trup
şi suflet26.
'
In vederea mântuirii, trupul joacă un rol important. Mântuitorul
Hristos a fost răstignit cu trupul pe cruce pentru mântuirea neamului
omenesc. «Împreună cu El a fost răstignit şi omul nostru pentru ca
trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea sa, în aşa fel încât să nu
mai fim robi păcatului» (Rom. VI, 6).
•
Prin eliberare de păcat am fost eliberaţi şi de robia morţii (Rom.
VIII, 23), căci «Dacă duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morţi
locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Iisus din morţi va învia şi trupurile
■ voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi»
(Rom. VIII, 11 ; cf. F. A. II, 24 ; I Cor. IV, 14 ; Efes. II,’ 5). Astfel,
«trupul stării noastre smerite va fi făcut asemenea trupului slavei sale»
(Filip. III, 21).
Ca şi în cazul noţiunii de suflet, în Noul Testament se găsesc nu
meroase semnificaţii privitoare la noţiunea de «trup» 27. Am enumerat
*

t

26. Ibidem, p. 763.
27. Pentru detalii: Pr. Prof. dr. I. Bria, op. cit., p. 411— 412; Pr. dr. I. Mircea,
op. cit., p. 532— 534. A se vedea şi Leon Dufour, Corps, în «Vocabulaire de Theologie Biblique», Paris 1970, p. 210—213.
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pe cele considerate mai tangenţiale cu tematica expunerii noastre, axată
pe antropologia patristică.
Prin urmare, în Noul Testament, trupul este considerat ca parte
integrantă sau componentă esenţială a personalităţii umane complete.
în plinătatea fiinţei sale, omul nu este conceput ca fiinţă pur spirituală,
ci ca spirit întrupat. în lumea empirică, trupul îşi are dreptul şi obli
gaţiile sale. Instinctele sale naturale nu trebuie considerate ca şi cum
ar fi fost implantate în om pentru a fi suprimate, ci ca având un loc
bine stabilit în procesul de împlinire legitimă a scopului pentru care
omul a fost creat. în smerenia sa pământească, trupul este totuşi sacru,
căci în perspectiva mântuirii şi a vieţii veşnice şi trupul are locul său
prom is28. Totuşi, nu trebuie să se uite că trupul sau natura fizică a
omului este partea inferioară a persoanei sale, căci trupul este supus
tentaţiilor rele şi, prin urmare, are nevoie să fie supus în permanenţă
vieţii superioare a spiritului, prin care intră în relaţie conştientă cu
Dumnezeu. Trupul se află într-un proces continuu de sfinţire. Opera
de sfinţire trupească a început, iar ziua mântuirii trupeşti se află în
viitor 29.
Somatologia noutestamentară evidenţiază faptul că şi «trupul ex
primă persoaria». El nu este doar un subiect al acestei lumi, ci, funda'mentul cineva, manifestarea limbajului unei persoane. Este suflarea
care poartă gândirea, e înaintarea şi popasul care structurează timpul
şi spaţiul. Este cel prin care sunt mereu gata să acţionez (nici un savant
nu poate explica de ce, dacă vreau, pot să-mi ridic braţul, să fac un
pas înainte sau înapoi). Este cel prin care mă ofer privirii celuilalt.
El trimite la întreaga existentă a omului. Experienţa trupului ni se
dezvăluie ca ceva ce coincide nemijlocit cu prezenţa mea. Trupul meu
nu este nici lucru, nici instrument, ci eu în lume, eu pentru ceilalţi» 30.
Şi aceasta pentru că se află într-o relaţie de reciprocitate cu sufletul,
cum vom constata în cele ce urmează.
Raportul dintre siiîîei: r>i trup, Trăsăturile esenţiale ale învăţăturii
noutestamentare despre suflet, după cum am văzut, presupun unitatea
fiinţială dintre acest?, şi trup ; această unitate accentuează în mod spe
cial valoarea persoar ai umane, mai ales în perspectiva destinului ei şi
faptul că această valoare se realizează în comuniunea teandrică, con
stituită ca rezultat- al acceptării lui lisus Hristos ca Logos întrupat, Crea
tor şi Mântuitor.
Am înţeles că sufletul este o esenţă creată vie, intelectuală, care
dă corpului organic şi sensibil putere de viaţă şi facultatea de a percepe
cele sensibile, atât cât durează firea receptivă pentru aceasta..
Sufletul este o esenţă - «ousia», adică un element ontic indepen
dent şi nu o funcţie sau produs al corpului uman. Această independenţă
fiinţială a sufletului faţă de trup are următoarele implicaţii : în primul
rând, sufletul are o origine separată de aceea a trupului. Cu alte cu

Ed.

28. Asist. Rus Remus, op. cit., p. 764.
29. Ibidem.
30. Olivier Clement, Trupul morţii
Christiana, Bucureşti 1996, p. 8.
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vinte, substratul originar al sufletului se deosebeşte de cel al trupului.
Tn timp ce trupul provine «din ţărână» (materie) sufletul este creat de
Dumnezeu prin «suflare», este imaterial. In al doilea rând, sufletul
poate exista separat de trup ; are o existenţă de sine stătătoare. Dar
această esenţă, care este sufletul, este creată. Această caracteristică . a
sufletului este foarte importantă pentru că ea delimitează ontic sufletul
uman- Mai precis, prin faptul că este esenţă creată, sufletul este viu.
Viaţa este nota fundamentală ce caracterizează sufletul, acesta fiind
însuşi izvorul vieţii trupeşti. Dispariţia lui ar însemna dispariţia vieţii ;
slăbirea lui înseamnă compromiterea facultăţilor şi funcţiunilor spi
rituale ale omului.
De aceea, sufletul mai este în om şi esenţă intelectuală (noera).
Prin aceasta, sufletul are puterea de a înţelege, de a face din om o
fiinţă superioară faţă de celelalte creaturi. Astfel, omul este unirea
fiinţială dintre trup şi suflet. El nu poate fi numai suflet sau numai
trup. Chiar atunci când este definit ca trup, se înţelege că este un trup
însufleţit de suflet inteligent.
Intre trup şi suflet nu există numai o legeătură fiinţială în sensul
că sufletul împărtăşeşte cu trupul numai puterea vitală, ci şi facultatea
de a percepe, graţie simţurilor, lumea înconjurătoare. Perceperea are
la bază viaţa pe care sufletul o acordă trupului ; ea provoacă sau sti
mulează funcţiunile inteligenţei şi ale raţiunii, făcând posibilă apariţia
cunoaşterii, a .progresului spre desăvârşire.
Raportul dintre suflet şi trup este organic şi variat. Trupul şi
sufletul au o origine comună, amândouă de la Dumnezeu : trupul prin
părinţi, sufletul prin creare, de la Dumnezeu. Aceste părţi constitutive
ale omului apar şi se dezvoltă în dependenţă una faţă de alta. Unirea
sufletului cu trupul se face într-un mod tainic şi nepătruns de mintea
omenească. Sufletul nu reprezintă substratul necunoscut al unor feno
mene, ci entitatea spirituală care există şi este caracterizată de calităţi
şi activităţii proprii, distincte, cum ar fi individualizarea unică., liber
tatea de a acţiona liber în mod real, esenţa nematerială. Dezvoltarea
sa în timp, căci el se dezvoltă odată cu trupul, face parte din realitatea
sa deşi natura sa ultimă este indefinită.
Persoana umană în totalitatea sa -reprezintă ceva mai mult decât
simpla conştiinţă de sine. Relaţia dintre conştiinţa de sine cu semenii
şi cu Dumnezeu sugerează că sufletul este o entitate mult mai mare
decât a putut şi poate să descopere experienţa noastră trecută şi
prezentă31.
»
Relaţia sufletului cu trupul în concepţia creştină despre persoană
se centrează în jurul recunoaşterii sufletului şi trupului ca aspecte
esenţiale ale naturii umane, că puterile trupului aparţin şi sunt con
centrate în viaţa sufletului. Cu toate acestea, trupul se poate împotrivi
sufletului (Gal. V, 17) şi-l poate împiedica în alegerea celor mai înalte
aspiraţii ale lui, neexcluzând chiar tendinţa către Dumnezeu (II Cor.
IV, 6). Dar sufletul fără trup nu poate săvârşi nici cele bune, nici cele
»

31. Asist. Rus Remus, op. cit., p. 282.
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rele (II Cor. V, 10). De suflet depinde ca acesta să se facă «rob al
trupului» (Rom. XIII, 14 ; Gal. III, 3 ; V, 13 ; Efes. II, 3) sau ca trupul
să se facă conlucrătorul ascultător al sufletului (I Cor. IX, 27 ; Gal.
V, 24). După cum sufletul va conlucra cu trupul său, acesta din urmă
«se va pângări» (Iuda, vers. 8) sau va deveni un templu al lui Dum
nezeu (I Cor. III, 16, 17) şi împreună se vor învrednici de preamărirea
lui Dumnezeu (I Cor. VI, 20).
Nici cu întreruperea vieţii pământeşti nu se sfârşeşte pentru tot
deauna această legătură (aovacpeia) strânsă dintre suflet şi trup, căci va
veni vremea când toate trupurile omeneşti, după asemănarea trupului
înviat al lui Hristos (Filip. III, 21) vor învia într-o formă proslăvită
(I Cor. XV, 20,^44) unindu-se cu. sufletele lor spre a primi răsplata
veşnică pentru ce au lucrat bine sau rău (II Cor. V, 10) pe parcursul
vieţii pământeşti.
O teologhisire mai ordonată, cu privire la învăţătura despre suflet
şi trup o vom întâlni în perioada patristică, începând chiar de la Pă
rinţii Apostolici, despre care vom trata în continuare.
%

2. Concepţia despre om în Scrierile Părinţilor Apostolici
*

%

Părinţii Apostolici sunt autorii creştini care au cunoscut pe Apostoli
sau au fost discipoli apropiaţi ai acestora. Aceştia «fac legătura între
viaţa primară noutestamentară şi creştinismul generaţiilor următoare.
Ei dibuiesc cu antenele spiritului spre adâncurile de taină ale învăţă
turii dumnezeieşti, soluţionând problemele care se iveau, mustrând şi
îndemnând pe credincioşi spre o viaţă fericită. Operele lor oglindesc
vi^ţa creştină a vremii lor, astfel că cercetarea acestora ne va aduce
în faţă parfumul proaspăt, răcoritor şi întăritor al acestei vieţi sfinte» 32.
Doctrina Scrierilor Părinţilor Apostolici este cu precădere, hristologică33, eclesiologică34 şi morală 35. Pătrunderea «spre adâncurile de
taină» ale învăţăturii lor, unde se observă şi grija faţă de om şi destinul
lui nepieritor dezvăluie şi un caracter antropologic• Dată fiind apropierea
de perioada consemnării în scris a cărţilor Noului Testament, antropologia
Părinţilor Apostolici constă de fapt din preluarea celei biblice. Această
apropiere explică şi lipsa aprofundărilor
antropologice.
Adevărurile
credinţei creştine vor fi contestate mai târziu, când raţiuni apologetice
vor determina precizarea acestora de către Părinţii Bisericii, odată cu
apiariţia diferitelor erezii.
32. Magistrand Ştefan C. Alexe, Viaţa Creştină după Bărbaţii apostolici, în
«S. T.»f (VII) 1955, p. 225.
33. Vezi Diac. magistrand Constantin Voicu, Hristologia Părinţilor Apostolici,
în «O.», XIII (1961), nr. 3, p. 405— 419.
Idem, Hristos în viaţa şi opera Sfântului Ignatie Teoforul, în «A.B.», V (XLIV)
(1994), nr. 10— 12, p. 15— 39.
34. Pentru detalii : Magistrand Ştefan C. Alexe, Ecclesiologia Părinţilor Aposto
lici, în «S.T.», VII (1955), nr. 7, p. 368— 381.
35. Vezi Magistrand Vasile Prescură, Doctrina morală a Părinţilor Apostolici,
în «S.T.», X V (1963), nr. 9— 10, p. 536— 541.
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De altfel, Sfânta Scriptură era foarte binecunoscută deoarece1«Băr
baţii Apostolici citează textele din Sfânta Scriptură numai prin aluzie,
neindicând niciodată Evanghelia sau Epistola din care le folosesc»36.
Scrierile Părinţilor Apostolici oglindesc preocuparea deosebită pen
tru trăirea vieţii în curăţie, smerenie, ascultare, precum şi o dorinţă
fierbinte pentru desăvârşire. «Calea vieţii» fiind de fapt «drumul lu
minos al virtuţii şi pe această cale merg toţi cei care împlinesc porun
cile Domnului : iubirea faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele, precum
şi datoriile faţă de persoana proprie, trăind în curăţie morală, împodobindu-şi sufletul cu virtuţi» 37. în chip firesc, desăvârşirea dorită nu
putea fi înţeleasă decât ca o participare integrală a fiinţei umane (trup
şi suflet) în acest proces teandric.
Mai întâi menţionăm Epistola către Corinteni a Sfântului Clement
Romanul (j- 107). Este scrisă între anii 96— 98. Datorită certurilor din
Biserica Corintului, Sfântul Clement se adresează acestora cu o seamă
de îndemnuri la pace şi armonie. Se simte dator să facă aceasta, spunându-le cu dragoste părintească că odinioară : «făceaţi totul fără să
vă uitaţi la faţa omului ; umblaţi în poruncile lui Dumnezeu, supunându-vă conducătorilor voştri şi dând cinstea cuvenită preoţilor voştri ;
celor tineri le dădeaţi sfatul să trăiască cumpătat şi cu rat; femeilor le
porunceaţi să săvârşească totul cu conştiinţa nepătată, curată şi sfântă,
iubindu-şi după cuviinţă bărbaţii l o r ; le învăţaţi să-şi gospodărească
aşa cum se cuvine casa, în buna rânduială a ascultării, păstrându-se
curate la suflet şi la trup» 38.
Deoarece se întâlneşte înţelegerea omului ca «chip al lui Dum
nezeu» încă din primele scrieri ale Părinţilor Apostolici, temă urmărită
pe tot parcursul studiului nostru, considerăm necesar să precizăm ur
mătorul aspect :
«Tema 'chipului’ serveşte drept axul în jurul căruia se structurează
atât cosmologia cât şi antropologia ortodoxă şi însăşi hristologia»39.
Din această uriaşă bogăţie dogmatică patristică ne vom limita la a ex
pune numai aspectul antropologic şi la a vedea cum tema «chipului
lui Dumnezeu»/ în om poate reprezenta temelia unei antropologii
ortodoxe 40.
Epistola către Corinteni aminteşte despre crearea omului, referindu-se explicit la textul Facerii (I, 26, 27) situându-1 ca o prelungire
şi o împlinire a ceea ce-1 preceda, în contextul creaţiei. Sfântul Cle
ment spune : «Peste toate a plăsmuit, cu sfintele Sale 'mâini, pe om,
fiinţa cea mai aleasă şi cea mai măreaţă, chip al icoanei Lui. Că aşa a
36. Magistrand Ştefan C. Alexe, Viaţa creştină, în «S.T.», (VII) 1955, p. 234.
37. Ibidem, p. 232.
38. Sfântul Clement Romanul, Epistoia către Corinteni, Cap. I, 3, în Scrierile
Părinţilor apostolici, trad. Pr. dr. Fecioru, col. P.S.B., voi. I, E.I.B., Bucureşti 1979,
p. 4*6.
39. Vezi V. Lossky, Essaie sur la theologie mystique de TEglise d'Orient, Paris
1994, p. 109— 129, şi A l'image et ă la ressemblance de Dieu, Paris 1967, p. 123—'137.
40. Este evident că, deşi e fundamentală, tema «Chipului» nu poate epuiza
datele antropologiei ortodoxe, alte teme, cum sunt de exemplu : i«asemănarea», «înru
direa», «harul», «înfierea», «îndumnezeirea» (homoiosis, syngeneia, charis, hyothesia,
theosis) oferă dimensiuni complementare şi întregesc perspectiva ortodoxă.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

224

spus Dumnezeu : «Să facem om după chipul şi asemănarea noastră».
Şi a făcut Dumnezeu pe om ; bărbat şi femeie i-a făcut pe ei» 41.
Sfântul Clement «potriveşte aici. cele două texte : el foloseşte din
Facere II, 7 termenul «face», apoi citează explicit : Facere I, 26, 27.
Nu se observă nici o urmă de exegeză «filoniană» sau de contradicţie
între cele două texte. Cuvintele lui Clement afirmă că omul aşa cum
este el, este icoana chipului divin. A fost făcut chiar cu mâinile lui
Dumnezeu, fără nici un intermediar. Raţiunea (dianoia) nu este decât,
o parte dintr-un întreg omogen şi necompus ; omul întrupat, sexuat,
a cărui procreaţie continuă măreţiile operei creatoare» /'2.
Făcând o doxologie a păcii, care le lipsea Corintenilor, vorbind
despre bunătatea Creatorului, Sfântul Clement spune : «Să-L privim cu
mintea şi să ne uităm cu ochii sufletului la voia Lui cea îndelung răb
dătoare. Să ne gândim că nu se mânie pe nici una din creaturile Sale» 4J.
Apreciem că nu este o înţelegere forţată a textului, faptul că Sfântul
Clement consideră «mintea» (nous) ca parte superioară a sufletului, în
care, prin curăţia ei, se poate oglindi voia lui Dumnezeu. Aceasta pentru
că el le spune în alt context : «Să fie întărită mintea noastră cu cre
dinţa în Dumnezeu. Prin El (prin Hristos), s-au deschis ochii inimii•
noastre prin El, nepriceputa şi întunecata noastră minte, înfloreşte la
lumina Lui, prin El, Stăpânul, a voit să gustăm cunoştinţa cea nemuri
toare» 44. Iată că alături de «minte» vorbeşte şi de «ochii inimii», găsindu-se aici o anticipare a unui concept de bază în spiritualitatea
isihastă de mai târziu, conform căruia mintea trebuie «coborâtă»
în inimă.
îndemnând la bună înţelegere între «cei mari» şi «cei mici» din
comunitatea Corintului, Sfântul Clement foloseşte analogia armoniei
dintre organele componente trupului omenesc (cf. I Cor. XII, 12), spu
nând : «Să luăm ca pildă trupul nostru ; capul fără picioare nu este
nimic, la fel nici picioarele fără cap ; iar cele mai mici mădulare ale
trupului nostru sunt de neapărată trebuinţă şi folositoare întregului
trup ; dar toate n^ădularele se înţeleg şi au nevoie de o unică supunere
pentru bunăstarea întregului trup» 4r\
Ca model de dragoste între ei, Corintenii trebuiau să urmeze dra
gostea pentru Hristos, care «şi-a dat cu voia lui Dumnezeu sângele Său
pentru noi, trupul Său pentru trupul nostru şi sufletul Său pentru
sufletele noastre»46. Nu este greu de observat din textul de mai sus
aspectul soteriologic al antropologiei clementine, în sensul mântuirii
fiinţei umane integrale (trup şi suflet) prin Hristos47.
Şi în partea finală a Epistolei primim încredinţarea că autorului
nu îi era străină prioritatea sufletului faţă de trup, precum şi legătura
*

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Sfântul Clement Romanul, op. cit., cap. XXXIII, 4— 6, în ed. cit., p. 63.
A. G. Hamman, op. cit., p. 35.
Sfântul Clement Romanul, op. cit., cap. XIX, 3, în ed. cit., p. 57.
Ibidem,
cap. XXXVI, 2, p. 65. ’
Ibidem,
cap. XXXVII, 4, p. 66.
Ibidem,
cap. XLIX, 5, p. 71.
r
Ibidem,
cap. LXIV, 1, p. 79.
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dintre acestea. Sfântul Clement atribuie şi sufletului virtuţile care se
realizează cu concursul trupului, rugându-se pentru Corinteni, ca :
«Stăpânul duhurilor şi Domnul a tot trupul... să dea oricărui suflet,
care cheamă slăvitul şi sfântul Lui nume, credinţă, frică, pace, răbdare,
îndelungă răbdare, înfrânare, curăţenie şi castitate spre a bineplăcea
numelui Lui...» /i8.
Cu o astfel de înţelegere a modului existenţei creştine în perioada
Sfântului Clement, într-adevăr «creştinii devin paradisul plăcerilor spi
rituale, iar viaţa creştină epifania nemuririi printre cele muritoare»/l9.
In Omilia numită a doua Epistolă către Corinteni, elementele antro
pologice sunt parcă mai vizibile.
Aceloraşi Corinteni li se spune : «Deci fraţilor, vom dobândi viaţa
veşnică, dacă facem voia Tatălui, dacă ne păstrăm curat timpul şi dacă
păzim poruncile Domnului... Să nu spună cineva dintre voi : Timpul
acesta nu va fi judecat, nici nu înviază. Cunoaşteţi dar în ce aţi fost
mântuiţi, în ce aţi văzut din noua lumina»/. Nu oare în acest trup ?
Trebuie, dar, să păstrăm trupul ca pe un templu al lui Dumnezeu.
Precum aţi fost chemaţi în trup, tot aşa în trup veţi şi veni. Dacă
Hristos. Domnul, care ne-a mântuit, fiind mai întâi Duh, s+a făcut trup
şi aşa ne-a chemat, tot aşa şi noi în acest trup vom primi răsplata» r)0.
Sfântul Clement a fost întrebat probabil când va veni împărăţia
lui Dumnezeu. Este binecunoscută tensiunea eshatologică din zorii creş
tinismului şi epoca Părinţilor Apostolici. Expunându-şi punctul de ve
dere, fireşte ancorat pe Sfânta Scriptură, descoperim în răspunsul lui
şi raportul dintre suflet şi trup : «Să aşteptăm, dar, în orice ceas,. îm
părăţia lui Dumnezeu. Fiind întrebat însuşi Domnul de cineva, când va
veni împărăţia, a spus : «Când vor fi cele două una, când partea din
afară va fi ca cea dinăuntru, iar bărbatul cu femeia nu vor fi nici bărbat,
nici femeie». «Cele două sunt una», când spunem unii altora adevărul
şi când în două trupuri locuieşte, fără făţărnicie, un singur suflet.
«Partea din afară ca cea dinăuntru» înseamnă : Sufletul e partea dină
untru, iar trupul partea dinafară ; după cum trupul tău se vede, tot aşa
să se vadă şi sufletul tău în faptele tale cele bune» 51.
Sfântul Clement subliniază rolul sufletului de conducător al trupului
şi că primul nu trebuie să consimtă la ispitele care vin în el, prin sim
ţurile trupeşti. Iată cum se exprimă autorul nostru : «Dacă ne lepădăm
de plăcerile acestea (ale simţurilor — n. n.) şi dacă ne stăpânim sufletul
nostru şi nu-i mai împlinim poftele lui cele rele, vom avea parte de
mila lui lisus» 52.
Şi în finalul acestei Epistole, Sfântul Clement continuă să îndemne
pe Corinteni la o viaţă duhovnicească bineplăcută lui Dumnezeu prin
cuvinte de autentică spiritualitate ortodoxă : «Noi, cei neînţelepţi, să
48. Vezi Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, Hristos. în viaţa şi opera Sf. Ignatie
Teoforul, în «A.B.», V (XLIV) .(1994) nr. 10— 12, p. 39— 57.
49. Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme de filosof ie (...), ed. cit., p. 164.
50. Sfântul Clement Romanul, Omilie numită a doua Epistolă către Corinteni,
cap. VIII, 4 ; şi IX, 1— 5, în ed. cit., p. 97.
51. Ibidem, cap. XII, 1— 4, p. 99.
52. Ibidem, cap. XVI, 1— 2, p. 101.
B. O. R. — 15
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nu ne simţim jigniţi, nici să ne supărăm, când cineva ne sfătuieşte şi
ne întoarce de la nedreptate, la dreptate. Uneori, facem fapte rele fără
să ne dăm seama din pricina îndoielii şi necredinţei din inimile noastre.
«Mintea ni s-a întunecat»- (aluzie la Efes. IV, 18 — n. n.) din pricina
poftelor deşarte» 53.
Unul dintre cei mai de seamă Părinţi Apostolici este Sfântul
Ignatie Teoforul ( f 107), Episcopul Antiohiei, autor a 7 Epistole.
Epistolele sale sunt scrise în drumul spre martiriu la Roma şi
conţin îndemnuri duhovniceşti din care se poate observa preţuirea faţă
de suflet, «lucrul cel nepieritor», pe care, asemenea tuturor martirilor,
era convins că nu-1 pot ucide persecutorii. Sfântul Ignatie este încre
dinţat că moartea în Hristos este naştere spre viaţă veşnică. De aceea,
rugămintea lui către creştinii din Roma în Epistola adresată lor este
concludentă în acest sens : «Să vină peste mine foc şi cruce, haite de
fiare, tăierea cărnii, împărţirea trupului, risipirea oaselor, strivirea mă
dularelor, măcinatul întregului corp, relele chinuri ale diavolului. Să
vină toate, numai să dobândesc pe Hristos ! La nimic nu-mi vor folosi
desfătările lumii, nici împărăţiile veacului acestuia... Naşterea mea e
aproape. Iertaţi-mă fraţilor ! Să nu mă împiedicaţi să trăiesc, să nu
voiţi să mor ! Nu-1 daţi lumii pe cel care voieşte să fie al lui Dum
nezeu, nici nu-1 amăgiţi cu materia : Lăsaţi-mă să primesc lumină cu
rată î Ajungând acolo, voi fi om !»
Din fiecare epistolă a Sfântului Ignatie transpare o înţelegere su
perioară a scopului vieţii creştine, a constituţiei umane, a modului în
care trebuie să preţuim trupul şi sufletul. Din raţiuni ce privesc icohomia expunerii, le vom aminti doar foarte pe scurt.
Efesenilor li se adresează cu următoarele cuvinte : «Să ne străduim
să imităm pe Domnul ; Cine a fost nedreptăţit ca El ? Cine a fost mai
lipsit f Cine a fost mai dispreţuit ? — Ca să nu se găsească în voi iarbă
a diavolului, ci să rămâneţi trupeşte. şi duhovniceşte în Iisus Hristos,
în toată curăţenia si cuminţenia» 55.
Creştinilor din Magnezia (lângă râul Meandru), le doreşte să fie
tari în dogmele Domnului şi ale apostolilor pentru ca . «în toate câte
faceţi să sporiţi cu trupul şi cu duhul, în credinţă şi în dragoste, în
Fiul şi în Tatăl şi -în Duhul, ... supuneţi-vă episcopului şi unii altora,
după cum Iisus Hristos s-a supus după trup Tatălui, iar apostolii lui
Hristos şi Tatălui şi Duhului, ca să fie unire trupească şi sufletească» 5(i.
Tralienilor din Asia le spune : «Vă salut din Smirna împreună cu
Bisericile lui Dumnezeu, care sunt cu mine ; ele în toate privinţele m-au
întărit .trupeşte şi sufleteşte. Vă roagă lanţurile mele, pe care le port
pentru Hristos şi vă rog şi eu să dobândesc pe Dumnezeu» 57.
0

*
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53. Ibidem, cap. XIX, 2, p. 103.
54. Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola către Romani, cap. V, 3 — VI, 1— 2, în
col. P.S.B., voi. 1, ed. cit., p. 176;
55. Idem, Epistola către Eieseni, cap.
X, 3, în ed. cit., p. 161.
56. Idem, Epistola către Magnezieni, cap. XIII, 1— 2, în ed. cit., p. 168.
57. Idem, Epistola către Tralieni, cap. XII, 1, în ed. cit., p. 173.
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Filadelfienilor le mărturiseşte şi totodată îi povăţuieşte : «Unii au
voit să mă înşele după tru p ; dar duhul nu se înşeală, că este de la
Dumnezeu \ că ştie de unde vine şi unde merge şi pe cele ascunse le
vădeşte... Duhul mi-a predicat, grăind acestea : Fără de episcop să nu
faceţi nimic ! Păstraţi trupul vostru ca templu al lui Dumnezeu ! Iubiţi
unirea, fugiţi de dezbinări, fiţi următori ai lui Hristos, precum este şi
El al Tatălui Lui» 58.
/
Nici Smirnenii nu sunt lipsiţi de îndemn părintesc : «îmbrăţişez
pe vrednicul de Dumnezeu episcop, pe preoţii cei cu dumnezeiască cu
viinţă şi pe diaconii cei împreună cu mine robi, pe fiecare în parte şi
pe toţi îndeobşte, în numele lui Iisus Hristos, în trupul Lui şi în sân
gele Lui, în patimile Sale şi în învierea Sa, în unitatea trupească şi
sufletească a lui Dumnezeu şi a voastră. Har, milă, pace şi răbdare
în veci» 59.
în Epistola către Policarp, Episcop al Smirnei, Sfântul tgnatie îi
recomandă cu frăţească dragoste : «Te rog in numele harului, cu care
eşti investit, să-ţi urmezi calea şi să îndemni pe toţi să se mântuie.
Apără-ţi locul pe care-1 ocupi, cu toată grija trupească şi sufletească.
Poartă de grijă de unire, decât care nimic nu-i mai bun... De aceea
eşti şi trupesc şi duhovnicesc ca să mângâi pe cele ce ţi se arată în
faţa ta...» m.
în Martiriul Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei (-j- 155— 157),
mai precis în emoţionanta rugăciune a acestuia dinaintea morţii sale,
întâlnim neclintita credinţă a creştinilor în general şi a martirilor în
special în înviere.
Sfântul Policarp se roagă astfel: «...Te binecuvântez că m-ai în
vrednicit de ziua şi ceasul acesta, ca să iau parte cu ceata mucenicilor
la paharul Hristosului Tău, spre învierea vieţii de veci a sufletului
şi a trupului, în nestricăciunea Duhului Sfânt...» n.:
Credinţa în înviere şi în venirea apropiată a Domnului «ţinea su
fletele creştinilor într-o continuă veghe şi într-un neostenit' îndemn de
a fi totdeauna cu «făcliile aprinse» spre a întâmpina pe mirele
Hristos» 62.
O altă scriere din perioada analizată este şi Păstorul lui Herma
(secolul II). înainte de a aminti referinţele antropologice din această
operă trebuie să precizăm următorul fapt : în timpul Părinţilor Apos
tolici existau eretici gnostici, care considerau trupul ca ceva rău şi, ca
atare, distrugerea lui prin satisfacerea abuzivă a instinctelor — era
modalitatea indicată de a scăpa de el.
Herma se ridică împotriva unei astfel de concepţii eronate, sfă
tuind : «Păstrează trupul acesta curat şi nepătat, ca Duhul, care locuieşte
în el, să dea mărturie de el şi să fie îndreptăţit trupul tău. Vezi să nu
s

«

58. Idem, Epistola către FilacleUieni, cap. VII, în ed. cit., p. 180.
59. Idem, Epistola către Smirneni, cap. XII, 2, în ed. cit., p. 186.
60. Idem, Epistola către Policarp, cap. I, 2 ; II, 2, în ed. cit., p. 187.
61. Martiriul Siăntului Policarp, cap. XIV, în Actele martirice, trad. P.r. prof
Ioan Rămureanu, col. P.S.B., voi. 11, E.I.B., Bucureşti 1982, p. 32.
62. Magistrand Ştefan C. Alexe, Viaţa creştină..., p. 226.
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se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcioos şi să-l supui
vreunei întinăciuni. Dacă-ţi întinezi timpul, întinezi şi Duhul cel Sfânt ;
iar dacă întinezi trupul, nu vei trăi... Dar de acum, păzeşte-te ! Iar
Domnul fiind mult milostiv, le va vindeca pe acele'a, dacă pe viitor
nu-ţi vei întina nici timpul, nici duhul; că amândouă sunt împreună
şi nu poate fi întinat unul fără altul. Păstreazăr-le doar, curate pe
amândouă si vei trăi în Dumnezeu» (î:\
Este limpede că viata trupească este în strânsă interdependenţă cu
cea sufletească, având o acustică reciprocă. A purta de grijă de trup,
dar mai ales de suflet este o poruncă de seamă a Părinţilor Apostolici,
deoarece orice faptă a noastră săvârşită în trup are consecinţe în veş
nicie. «A avea sufletul curat ca o biserică a lui Dumnezeu în care să-L
porţi pe Hristos, iată marea taină care întărea pe creştini» {Vl.
In scrierea numită Epistola către Diognet raportul dintre suflet şi
trup este evident. Mai mult, acesta este prezentat într-o exprimare
literară de o rară frumuseţe. Analogia dintre creştini şi păgâni este
asemenea celei dintre suflet şi trup.
Vom reda în întregime acest pasaj ce pune început dialecticii isto
rice în antropologia nouă : «Ca să spun pe scurt, ce este sufletul în trup,
aceea sunt creştinii în lume. Sufletul este răspândit în toate mădularele
trupului, iar creştinii în toate oraşele lumii. Sufletul locuieşte în trup,
dar nu este din trup ; creştinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume.
Sufletul nevăzut este închis în trupul v ă zu t; şi creştinii sunt văzuţi,
pentru că sunt în lume, dar credinţa lor în Dumnezeu rămâne nevăzută.
Trupul urăşte sufletul şi-i poartă război, fără să-i fi făcut vreun rău,
pentru că-1 împiedică să se dedea plăcerilor ; şi lumea urăşte pe creştini,
fără să-i fi făcut vreun rău, pentru că se împotrivesc plăcerilor ei.
Sufletul iubeşte trupul, deşi trupul urăşte sufletul ; sufletul iubeşte şi
mădularele; şi creştinii iubesc pe duşmanii lor. Sufletul este închis în
trup, dar el ţine trupul ; şi creştinii sunt închişi în lume, ca într-o
închisoare, dar ei ţin lumea. Sufletul nemuritor locuieşte în cort mu
ritor ; şi creştinii locuiesc vremelnic în cele stricăcioase, dar aşteaptă
în ceruri nestricăciunea. Sufletul chinuit cu puţină mâncare şi băutură
se face mai bun ; şi creştinii, pedepsiţi în fiecare zi, se înmulţesc mai
mult. într-atât de mare ceată i-a rânduit Dumnezeu, că nu le este în
găduit s-o părăsească» (r\
Observăm că această perlă a literaturii patristice «descrie viaţa
creştină în antiteze artistice, în formule spirituale şi într-o atmosferă
de entuziasm haric excepţional»
Era firesc să fie aşa de vreme ce şi autorul Didahiei celor Doisprezece
Apostoli învaţă aproape la fel, cu privire la modul de a trăi şi grija
pentru suflet : «Privegheaţi pentru viaţa voastră ; candelele voastre să
nu 'se stingă, coapsele voastre să nu le descingeţi, ci fiţi gata, că nu
ştiţi ceasul, în care Domnul va veni. Adunaţi-vă des, pentru a căuta
t

63.
64.
65.
66.

Herma, Păstorul, Pilda V, 60 (7), în col. P.S.B., voi. 1, ed. cit., p. 276.
Magistrand Ştefan C. Alexe, Viaţa creştină..., p. 231.
Epistola către Diognet, cap. VI, 1— 10, în P.S.B., voi. 1, ed. cit., p. 340— 341
Pr. Prof. Ioan G. Coman, Probleme de filosofie..., ed. cit., p. 133— 134.
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cele de folos sufletelor voastre. Că nu vă va fi de folos tot timpul
credinţei voastre, dacă nu veţi fi desăvârşiţi în timpul cel din urmă» 67.
Principiile vieţuirii ascetice ale creştinilor din perioada Părinţilor
Apostolici, ale grijii deosebite pentru suflet şi trup sunt de mare înăl
ţime morală.
«Cât priveşte credinţa cea mai vie şi cea mai sigură pe care o con
firmă, în definitiv, acest ascetism primar, morala era într-adevăr, cum
ea trebuia să fie, încununarea dogmei» °8, conchide patrologul F. Cayre.
Referinţele antropologice oarecum firave ale Părinţilor Apostolici
au totuşi menirea să conducă spre elaborările ulterioare, mai extinse,
începând chiar cu Apologeţii, de a căror concepţie antropologică ne vom
ocupa în continuare.
3. Concepţia despre suflet şi trup la Apologeţi
Apologeţii au fost oameni de cultură ai păgânismului, motiv pentru
care aceştia pun Biserica şi cultura păgână într-un conţinut complex
din care vor ieşi multe lumini şi precizări. In schimb «cultura şi pre
ocupările lor se îndepărtează de mediul iudeo-păgân. De acum ei în
fruntă publicul cult pentru a expune şi a apăra mesajul creştin» 69. Se
recunoaşte însă faptul că «filosofia cu care au fost familiarizaţi apo
logeţii secolului al doilea a fost platonismul mijlociu, acel amestec
eclectic de idei platonicien'e, aristotelice şi stoice aflate în compilaţiile
doxografice» /0. Era firesc ca în confruntarea dintre doctrina creştină
şi cea păgână, «argumentele să se ia, de cele mai multe ori, după me
toda clasică, din panoplia adversarului»71. Mai ales pentru faptul că
«învăţăturile Scripturii îşi au rădăcinile în probleme ce , provoacă şi
contestă filozofia grecească, dar prin intermediul aceluiaşi simbol, filo
zofia grecească a pus la îndemâna gânditorilor argumente şi concepte,
pentru a interpreta acele învăţături într-o manieră tehnică mai pre
cisă» 72, creştinându-se elenismul şi nu invers.
Mai întâi vom prezenta elementele antropologice cuprinse în câ
teva din operele Sfântului Iustin Martirul şi Filozoful (-j* 165) conturând
concepţia acestuia despre suflet.
Sfântul Iustin a scris un tratat în această privinţă, menţionat de
Eusebiu 73, «în care el ar fi înfăţişat părerile ^filozofilor greci referitoare
la problemă şi' ar fi făgăduit să le combată, prezentând propria sa con
cepţie într-o altă lucraje. Din nefericire, aceste două opere au dispărut
complet» 74.
67. Didahia, cap. XVI, 1— 2, în P.S.B., voi. 1, ed. cit., p. 32.
68. F. Cayre, Precis de Patrologie, Tome premier, Desclee et cie, Editeurs Ponţificaux, Paris— Tournai— Rome 19^7, p. 36.
69. A. G. Hamman, op. cit., 'p. 37.
70. Gheorghe F. Anghelescu, Timp şi dincolo de timp, Consideraţii din antro
pologia patristică Clasică Răsăriteană, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1997, p. 30.
71. Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme de filosofic..., ed. cit., p. 16.
72. Gheorghe F. Anghelescu, op. cit., p. 32.
73. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, IV, "18, 5, ed. G. Bardy, p. 196.
74. Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de antropologie în operele Sfântului Iustin
Martirul şi Filozoful, în «O.», X X (1968)t nr. 3, p. 383.
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După textele care ni s-au păstrat, îndeosebi în primele capitole ale
Dialogului cu iudeul Trifon şi în lucrarea Despre înviere, reiese că îna
inte de convertire, Sfântul Iustin, in privinţa sufletului, împărtăşea
mai mult sau mai puţin părerea platonicilor, pe care a încercat să-i
combată după ce s-a creştinat, fără însă a se debarasa complet de con
cepţiile acestora 75.
în perioada sa precreştină, el socotea sufletul ca divin şi nemuritor,
dar şi'ca parte din Spiritul suveran, fără totuşi a înceta să semene cu
«sufletul» animalelor. Această concepţie de ezitare asupra problemei
existenţei naturii şi eternităţii sufletului, era specifică lui Platon.
Sfântul Iustin «avea în minte şi cea de-a doua idee platonică, ex
pusă în Timaios, după care sufletul a fost creat ca şi întreg universul.
Deoarece sufletul a fost creat ca şi universul, el nu se poate numi
nemuritor prin natura sa, căci «numai Dumnezeu singur este nemuritor
şi nepieritor şi tocmai pentru aceasta este Dumnezeu, în vreme ce toate
celelalte care vin după El sunt născute şi pieritoare» '6.
Din cauza aceasta, «sufletele vor muri şi vor fi pedepsite» (xat
a'iToSv^a/ooaiv al ^oXa't xaL xoXdCovxai) spune el în Dialogul cu iudeul Tri
fon 7/. După părerea lui Platon, expusă în Timaios, sufletul poate de
veni însă nemuritor prin voinţa lui Dumnezeu. în perioada creştină
a vieţii sale, Sfântul Iustin a reluat această idee şi a dezvoltat-o, îm
bogăţind-o cu concepţia creştină. Sufletul poate deveni nemuritor graţie
voinţei lui Dumnezeu, dar nemurirea aceasta este întemeiată, în con
cepţia Sfântului Iustin, «la fel ca şi în filosofia kantiană a secolului
al XVIII-lea, pe necesitatea unui postulat de ordin moral : sufletul va
trebui să primească într-o altă existenţă răsplata sau pedeapsa pentru
faptele sale din viaţa aceasta, fiindcă Dumnezeu l-a creat liber, având
constiinta binelui si răului» /8.
Desigur acest postulat moral e întemeiat în gândirea Sfântului
Iustin pe cuvintele Domnului Hristos din Sfintele Evanghelii.
Pentru dovedirea liberului arbitru, el aduce numeroase dovezi din
Sfânta Scriptură, la care adaugă şi faimosul citat din Platon «Vina e a
omului care alege ; Dumnezeu este fără vină» ( Am a sXoţxevoo. 0eo<;
avatuoS ) (Republica, X, 617 e) /9.
înainte de a trece la creştinism, Sfântul Iustin admite concepţia
despre preexistenţa sufletului şi, în legătură cu aceasta, transmigrarea
sufletelor după moarte, în diferite animale, începând cu omul şi
coborând, după cum susţine Platon, în Phaidon, Phaidros, Republica şi
Timaios, chiar până la animalele inferioare80.
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75. Ibidem.
76. A se vedea studiul Asist. Pr. Ioan I. Rămuremiu, Concepţia Sfântului Iustin
Martirul şi Filozoiul despre •suflet, in «S.T,», X (1958), nr. 7— 8, p. 420.
77. Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Diclcgul cu iudeul Trifon, V, trad.
Pr. Prof. T. Bodogae, Pr., Prof. Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, în col. P.S.B.,
voi. 2, E.I.B., Bucureşti, p. 98.
78: Asist. Pr. Ioan I. Rămureanu, op. cit., p. 420.
79. Ibidem, p. 421.
80. Ibidem.
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Sfântul Iustin accentuează că sufletul nu are cunoştinţă de această
preexistenţă, după cum nu ştie nici de existenţele succesive caxe tre
buie să urmeze preexistenţei.
Trecând la crestinism, el a renuntat la aceste idei.
în privinţa originii sufletului, se pare că Sfântul Iustin s-a mul
ţumit cu învăţătura exprimată de bătrânul care l-a convins să. îmbră
ţişeze doctrina creştină, în timpul conversaţiei lor, «pe cărările Vistului»
în Cezareea Palestinei. El se convinge că «su letele sunt create odată
cu propriile lor trupuri» ( (xsxa tu) iStcov acojjLctTojv cpoasiS
Ţs'jovsvai) 8l.
Sfântul Iustin n-a explicat însă mai amănunţit acest lucru, pre
cum n-a încercat nici să. lămurească în ce raport stă creaţia individuală
a sufletului făcută de Dumnezeu cu ideea moştenirii păcatului originar.
După cum se ştie, Biserica a corfdâmnat la sinodul ai vl-lea ecumenic
(553) teoria preexistenţei sufletelor susţinută de Origen.
Asupra esenţei sufletului, se pare că Sfanţul iustin admite că acesta
ar fi creat dintr-un fel de materie f nă, deşi nu se poate vorbi de o
existenţă spirituală de ceva material, oricât de fină ar fi această formă.
Sfdntul Iustin nu dă mai multe precizări în acest sens
El admite
simplitatea şi spiritualitatea sufletului precum şi posibilitatea lui de
a gândi, şi cunoaşte pe Dumnezeu câtă vreme se află în trup cu aju
torul raţiunii.
Ca şi Platon (în Republica, 612 a), Sfântul Iustin afirmă în Dialog
că «sufletul numai după ce va rămâne în el însuşi, deslipit de trup,
va şti în mod desăvârşit propria sa natură şi va cunoaşte totodată
natura dumnezeirii» 8:î.
Trecut la crestinism, el admite că după această viată, sufletul va
vedea pe Dumnezeu, nu prin propriile sale puteri, ci, «împodobit cu
darul Sfântului Duh»
După convertire, Sfântul Iustin a renunţat şi
la ideea transmigrării' sufletelor după moarte, ca o pedeapsă pentru
greşelile din viaţă. Acum, ideile sale despre destinul sufletului sunt
curat creştine. Astfel sufletele celor pioşi aşteaptă după moarte «într-un
loc bun, pe când cele ale celor răi *se găsesc într-un loc mai rău, aş
teptând judecata» 85.
Răsplata sau pedeapsa nu va fi primită doar cu sufletul ci si cu
trupul.- Astfel, este necesar să amintim concepţiaSfântului Iustin
şi
despre trup.
Doctrinei pitagoreice şi platonice, care' susţinea nemurirea sufletu
lui dar stricăciunea trupului, Sfântul Iustin îi opune credinţa sa despre
învierea omului întreg, deci şi a trupului, în opera sa Despre înviere 8<3.
f
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81. Sfântul Iustin, op. cit., V, ed. cit., p. *98.
82. Asist. Pr. Ioan I. Rămurcanu, op. cit., p. 421.
83. Sfântul Iustin, op. cit., IV, .ed . cit., p. 97.
84. Ibidem.
85. Ibidem, p. 98.
86. Despre înviere, în ed. Carolus Otto. Corpus apologetarum christianorum
saeculi secundi, voi. III, t. II, Ienae, 1879, ed. a 3-a. Asupra problemelor autentici
tăţii fragmentelor a se vedea : O. Bardenhewer : Geschichte der altkirchlichen Literatur, I. zweite umgearb. Aufl., 1913 ; B. Altaner, Patrologie. vierte
unverânderU*
Aufl., 1955, p. 92 ; I. Quasten, Patrology, I, Utrecht 1962, p. 205.
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Trupul, zice Sfântul Iustin împreună cu Noul Testament, are aceeaşi
origine şi acelaşi destin ca sufletul. Dacă, precizează el, Mântuitorul
ar. fi predicat mesajul nemuririi exclusive doar sufletului, ce noutate
ar fi adus El faţă de Pitagora, de Platon şi de partizanii lor ? Hristos
a venit cu mesajul unei speranţe noi şi necunoscute, adică făgăduinţa
că El nu va lăsa stricăciunii starea de nestricăciune, ci — dimpotrivă —
va preface stricăciunea în nestricăciune 87.
Culmea cinstei şi a preţuirii pe care Hristos le-a acordat trupului
omenesc a fost învierea. Cercurile filozofice şi gnostice din jurul Sfân
tului Iustin se opuneau cu înverşunare acestei învăţături pentru di
verse m otive88 La obiecţia că trupul este nevrednic de înviere şi de
viaţă cerească din cauza substanţei sale josnice «de pământ», din cauza
.păcatelor sale şi a violenţei cu care,'uneori, el tratează sufletul ademenindu-1 să păcătuiască împreună, Sfântul Iustin răspunde cu cuvin
tele biblice : «Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului» (Fac.
II, 7). Nu ar fi absurd să spunem că trupul făcut de Dumnezeu nu
merită cinste şi nu e vrednic de nimic ? Creatorul şi pictorul nu acordă
ei cinste propriilor lor opere ? Cel pentru care au fost create toate
lucrurile e foarte scump Aceluia care a făcut totul89. Numai ereticii
afirmă că trupul a fost făcut de îngeri 90. Nu este adevărat că trupul'
nu are făgăduinţa învierii. Nu, ci Dumnezeu Care este nestricăciunea
şi inteligenţa, a chemat şi trupul la înviere şi viaţă veşnică. Evanghelia
mântuirii ^e adresează şi trupului91. Răsplata sau pedeapsa comună a
celor două componente umane se întemeiază pe raportul dintre suflet
şi trup.
Trupul şi sufletul sunt strâns unite prin însuşi actul creaţiei lor.
Este aici, în actul creaţiei, o distincţie menită să păstreze fiecărei părţi
propria sa individualitate. Dumnezeu crease mai întâi trupul căruia
dându-i sufletul din suflarea gurii Sale, devin* astfel un întreg indi
solubil.. Preexistenţa şi transmigrarea sufletelor care separau* sufletul
şi trupul au fost abandonate de Sfântul Iustin, după cum am înţeles.
Trupul şi sufletul sunt «acelaşi în acelaşi» 92.
Ele formează nu numai o unitate desăyârşită, ci un fel1de identitate
' care păstrează totuşi proprietăţile elementelor alcătuitoare. Amândouă
«împreună au ascultat pe Dumnezeu şi Cuvântul Acestuia, au crezut
în Hristos, au fost botezate şi au lucrat dreptatea» 93.
Dată fiind posibilitatea unei renaşteri (palingenesii) a trupului,
cum s-ar putea face distincţia dintre faptul că sufletul este mântuit şi
că trupul nu, după ipoteza unora ?
«Potrivit părerii despre sufletul nestricăcios, parte din fiinţa divină,
Dumnezeu are dreptate să limiteze mântuirea exclusiv la suflet, întrucât
*
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88.
89.
90.
91.
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93.

Despre înviere, 10, ed. C. Otto..., p. 246 BC.
Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de antropologie..., p. 38L.
Despre înviere, 7, ed. C. Otto..., p. 232
D, 234 DE.
Dialogul..., LXII, cd. cit., p. 164.
Despre înviere, 8, ed. C. Otto..., p. 236
BC, 236 CD.
Ibidem, 8, cd. cit., p. 238 DE.
Ibidem, 8, p. 234 A, 236 AB.
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El vrea să salveze ce-i este propriu şi înrudit, în timp ce trupul este
stricăcios şi are o altă origine decât sufletul. In cazul acesta, ce re
cunoştinţă s-ar putea arăta lui Dumnezeu, cum s-ar putea pune în lu
mină puterea bunătăţii Sale, dacă El intenţionează să salveze ceea ce
este salvat prin natură şi face parte din El însuşi ? 9/|. Cu alte cuvinte,
mântuirea sufletului este solidară cu cea a trupului, pentru că ele sunt
legate inextricabil printr-un destin comun.
Solidaritatea sufletului şi a trupului se bazează apoi pe strânsa lor
colaborare. In zadar trupul este acuzat de păcat şi de constrângerea
pe care ar exercita-o asupra sufletului, spre a-1 determina să pâcătuiască împreună. «Cum ar puţea trupul să păcătuiască prin el însuşi
dacă n-ar fi precedat şi provocat în această direcţie de suflet ?... Nu
mai dacă trupul ar fi păcătos, atunci Mântuitorul n-a venit decât pentru
el, după cuvântul : «Căci Eu n-am venit să chem la pocăinţă pe cei
drepţi, ci pe cei păcătoşi» (Mt. IX, 13) 0:).
Această concepţie «despre legătura şi unirea intimă între trup şi
suflet, era o frumoasă victorie asupra teoriei platonice şi mai târziu
neoplatonice, potrivit căreia materia stă la originea răului şi este rea
în sine, iar unirea sufletului şi a trupului ar provoca tot felul de
greşeli» °8.
Asupra acestui raport între componentele omului, considerăm că
e^te cel imai indicat sâ conchidem chiar cu cuvintele Sfânt ' lui Ims-in :
«Ce este omul decât o fiinţă raţională alcătuită din suflet şi timp ?
( t i * Ţap eaxt • a avOpooTroS dXXa rt t o e*
xai 3a>ţi/aToS aovsoxoS XoŢr/.o ). Oare
sufletul prin sine este om ? Nu este. Ci el este sufletul omului. Oare
trupul ar putea fi numit om ? Nu. Ci el se numeşte trupul omului.
Deci, dacă nici unul dintre acestea, în mod separat nu este om, ci ceea
ce rezultă din îmbinarea ambelor se numeşte om, iar Dumnezeu a
chemat la viaţă şi înviere pe om, El nu a chemat CM, partea, ci în
tregul, adică sufletul şi trupul» î)7.
O concepţie, pe care o vom urmări de fapt în viitor şi la alţi autori
creştini, dată fiind importanţa clarificării ei, este cea trihotomistă.
Sfântul Iustin pare uneori a fi trihotomist. El zice că «trupul este casa
sufletului şi sufletul poarta spiritului, elemente pe care le vor păstra
toţi aceia care au nădejdea curată şi credinţa puternică în Dumnezeu» °8.
Există totuşi alte texte la Sfântul Iustin, care vorbesc cu claritate despre
constituţia duală a om uluion. Eventualele pendulări în legătură cu
unele puncte de credinţă, după părerea noastră, se explică prin metamorfoza conceptuală a sa, în funcţie de perioada dinainte sau cupă
devine creştin. Este adevărat* că unele concepţii necreştine, şi-au păstrat
t
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94. Ibidem, 8, p. 240 A.
95. Ibidem, 8, p. 231 A. 236 AB.
96. Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente dc..., p. 385.
97. Despre înviere, cd. cit., p. 238 D.
98. Ibidem, p. 246 A.
99. Apologia I, 8, ed. cit., p. 30; Dialogul..., 105, ed. cit., p. 216 -217. A se
vedea şi : A. G. Hamman, op. cit.,- p. 41, 6 . Arcliambaalt, Justin, Dialogue avcc
Tryfon, Paris, 1909, t. 1, p. 34— 35, nr. 2.
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ecoul în gândirea acestuia, dar aşa cum am văzut, ele se decantează
în timp şi îmbracă în final haină creştină. De fapt, am încercat să
prezentăm antropologia sa într-un mod antitetic în funcţie de evoluţia
încreştinării gândirii sale. Nu ar fi o concesie făcută Sfântului Iustin
dacă am adăuga că «în ardoarea activităţii şi gândirii sale, el n-a avut
timp să cântărească formele filozofice ale vremii sale, pentru a adopta
sau crea una în chip definitiv» i0°. Cei care l-au martirizat, n-au mai
avut răbdare.
Nu trebuie să uităm însă că «oricât de rudimentare ar putea fi
socotite «elementele» antropologice ale Sfântului Iustin, ele nu sunt
neglijabile în contextul istoric respectiv. Aceste elemente au contribuit
deseori la întărirea sau la lămurirea antropologiei Noului Testament,
precum şi la crearea, introducerea sau combinarea de idei, valori şi
perspective noi, care au fecundat antropologiile clasice ale Sfinţilor
Părinţi J()1 de mai târziu.
Principiul constrângerii se face simţit şi în cazul antropologiei apo
logeţilor. în privinţa apologeţilor greci am fost încorsetaţi să omitem,
cu intenţie, pe Tatian, Meliton de Sardes şi Teofil al Antiohiei, în cazul
celor de limbă latină am omis pe Minucius Felix şi Sfântul Ciprian,
oprindu-ne la Tertulian, fiind mai reprezentativ în privinţa temei pro
puse. Aşadar, vom încerca să amintim câteva puncte din antropologia
lui Tertulian cuprinse în mod special în lucrările : Adversus Marcionem
(Contra lui Marcion) 102 şi De anima (Despre suflet)103.
în lucrarea Contra lui Marcion, Tertulian încearcă să descrie struc
tura omului «ca chip» ‘ al lui Dumnezeu. Preopinenţii săi, marcioniţii
obiectau că dacă sufletul, care era substanţa Creatorului (de origine
divină), a putut cădea, aceasta din urmă rămâne totuşi incoruptibilă.
Pentru a le răspunde0, Tertulian începe prin a distinge «suflarea lui
Dumnezeu» care nu este duhul Său, ştiind că grecul foloseşte acelaşi
cuvânt pentru ambele noţiuni. «Se ştie că suflarea este inferioară du
hului chiar dacă e o «emanaţie» a lui. Aş putea să o numesc chipul
lui Dumnezeu, adică a Duhului. Dumnezeu este într-adevăr duh. Chipul
duhului este suflarea. Or chipul nu este identic cu .modelul.
Astfel, suflarea care este chipul Duhului, nu poate egala într-atât
asemănarea divină doar pentru că adevăratul puh, adică Dumnezeu, este
infailibil» m .
Asemenea, departe de a implica egalitatea, presupune tocmai di
ferenţa. Omul rămâne infinit sub modelul său. El nu-i oferă atributele
Sale — precum perfecţiunea. Omul poate deci să greşească : «Dar a
putea greşi nu înseamnă a trebui — «potuit sed non debuit» lor\
»

100. Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de..., p. 381.
101. Ibidem, p. 378.
*
102. Pentru textele din opera Contra iui Marcion am folosit op. cit. a lui Hamman, •indicând pagina din 'aceasta, precum şi cap. din opera lui Tertulian.
103. Am folosit trad. Prcf. N. Chiţescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol
şi Prof. David Popescu în col. P.S.B., voi. 3, E.I.B., Bucureşti 1981.
104. Adversus Marcionem (prese. Adv. Marc.) II, 9, p. 83.
105. Ibidem, II, 9.
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Tertulian cunoaşte capcana determinismului stoic. Trebuie remarcat
că în toată această discuţie, el foloseşte expresia globală «chip şi ase
mănare» ca un întreg şi pare să le identifice. Acest fapt îi permite să
vorbească despre «integritatea chipului şi a asemănării» l0î), exprimare
care este frecventă în scrierile sale.
Lucrarea De resurrectione mortuorum (Despre învierea morţilor) Vh
este o polemică îndreptată către sectele gnostice în special către Marcion, Apelles şi Valentin ai căror discipoli activau în Africa. Aceste
curente eterodoxe acuzau materia şi trupul ca nedemne de înviere.
Opera trebuie luată cu atenţie pentru că face elogiul trupului în con
formitate cu învătătura creştină.
împotriva afirmaţiilor ereticilor, Tertulian îşi începe argumentarea,
spunând că lumea este opera lui Dumnezeu. Nimic nu există iără
Cuvântul Său. Trupul omului este creat de însăşi «mâna»
lui Dum
nezeu. Din această cauză, el. stăpâneşte universul, lucrurile create folosindu-i omului şi nu invers. Apoi continuă spunând : «Dar aminteşte-ţi
că omul este în mod simplu numit trup, termen care a exprimat întâi
numele de om : «Şi Dumnezeu a făcut omul din ţărâna pământului
— deja omul, fiind încă pământ — şi-i suflă asupra feţei lui suflare
de viaţă şi Dumnezeu l-a aşezat pe omul pe care-1 făcuse în rai».
Astfel, omul a fost în primul rând pământ modelat, apoi om în între
gime. Aş insista cu plăcere asupra acestui lucru, ştiindu-se că tot ceea
ce a fost prevăzut pentru om şi i-a fost dat de Dumnezeu, se datorează
nu doar sufletului ci şi trupului, dacă nu în virtutea unei identităţi de
natură, -măcar în virtutea privilegiului său» 108.
In această lungă expunere, Tertulian sintetizează cele două texte
clasice ale Facerii (I, 27 şi II, 9) departe de a le opune ca Filon. El
descrie «facerea» omului de .la începuturile sale modeste şi nu de la
preexistenţa cerească a sufletelor.
Omul, şi subliniem că acest apelativ este repetat de multe ori, este
în primul rând «ţărână din pământ» modelat. El este complet când
primeşte «suflarea» lui Dumnezeu, sufletul viu. Sufletul nu este în
ceputul, ci plinirea omului întreg. Tot ceea -ce i s--a încredinţat, i s-a
încredinţat nu doar sufletului ci şi trupului. Omul este deci indisociabil.
Tertulian este, prin urmare, deja departe de dihotomia filozofiei eline.
Intr-o altă «frescă», Tertulian descrie raporturile dintre Creator şi
creaţia Sa, progresul lent al pământului modelat de Creatorul divin,
«devenit chip al pământului modelat», după analogia lui Hristos cel
viitor, «care va veni în trup». «Imagineazăţi-L pe Dumneze-1 preocupa^
cu totul de el (chipjl de pământ), consacrându-i-se în întregime, mâini,
gândire, lucrare, cugetare, înţelepciune, şi mai ales cu dragostea care-i
inspiră Chipul. Căci iată cuvântul Tatălui către Fiul : «Să facem om
după chipul şi asemănarea noastră. Şi Dumnezeu făcu omul»: Adică
ceea ce a făcut «L-a făcut după chipul lui Dumnezeu», adică după
»
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106. Ibiclem, II, 10, 3.
107. Am folosit aceeaşi traducere a lui Hamman din op. c'/.
108. De resurrectione mortuorum (prese. De res. Mort.), 5, 8—9, p. 84
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chipul lui Hristos. Şi într-adevăr Cuvântul «este Dumnezeu, El care
fiind după chipul lui Dumnezeu (Tatăl)» nu a considerat o uzurpare
a fi pus în rangul lui Dumnezeu (Fii. II, 6)» ,!U) şi după întrupare.
Tertulian aşază foarte exact primul text al' creaţiei în" perspectiva
celui de-al doilea pe care-1 completează. Cu lirism îl descrie pe Creator
în raport cu creaţia, exprimându-se în şi prin ea, în puterea, înţelep
ciunea şi bunătatea sa. Omul până în trupul său poartă amprenta «mâi
nilor» lui Dumnezeu.
Dar demnitatea supremă a trupului nu se va dezvălui decât în în
truparea Fiului lui Dumnezeu, împlinire care în textul Facerii este
doar profeţită.
Tertulian afirmă cu nădejde : «în Hristos, începutul se derulează
spre sfârşit, sfârşitul revine spre început, pentru ca întreaga iconomie
să se împlinească în Cel prin care a început, adică Cuvântul lui Dum
nezeu, care s-a făcut trup, şi să termine aşa cum a început» no.
Până la cuvântul dispositio, care traduce grecescul «oikonomia»,
Tertulian poate fi considerat un teolog al răscumpărării, întorcând astfel
spatele idealismului platonician. S-a văzut că «lutul» a câştigat măreţie
prin'«mâna» lui Dumnezeu, iar trupul s-a învrednicit de o şi mai mare
cinste, prin suflarea divină «datorită căreia trupul a abandonat în ace
laşi timp imperfecţiunile lutului şi a primit podoabele materiei vii» ,1!.
«Dar, Dumnezeu a unit (suflarea de viaţă) sau mai degrabă n-a in
trodus-o în trup, n-a amestecat-o cu el ? într-un compus atât de com
pact prea puţin poţi înţelege dacă trupul se supune sufletului sau su
fletul trupului. Dar putem înţelege că mai degrabă sufletul este purtat,
pentru că este stăpân şi mai aproape de Dumnezeu. Fapt care prea
măreşte trupul şi-l face să poarte acest suflet de la Dumnezeu, dându-i
posibilitatea de a-şi exercita stăpânirea» m .
Unirea trupului cu sufletul care i-a fost insuflat este deci de ne
despărţit. Solidari în exerciţiul funcţiunii atât la bine cât şi la rău,
amândouă sunt coresponsabile de toate acţiunile lor.
Sufletul nu poate nimic fără trup ; chiar gândul cel mai ascuns
nu se poate produce fără trup, căci «hegemonikon»-ul (supremaţia), este
în inimă după cum spune Evanghelia (Mt. XV, 18— 19). Departe de a
fi învinovăţit, trupul participă la frumuseţea lui Dumnezeu în creaţie,
ca şi la răsplată.
Trebuie să recunoaştem o oarecare fluctuaţie în gândirea
lui Ter
tulian, după care «chipul» pare să se refere în mod special la trup iar
asemănarea în primul rând la suflet şi apoi la Duhul Sfinţitor. Oricum
initium şi finis, începutul şi sfârşitul, îşi corespund şi se completează.
In măsura în care Tertulian înţelege chipul şi asemănarea ca o
realitate globală a omului, el le caracterizează în primul rând prin ra#
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110.
111.
învierea
nr. 7— 8;
112.

Ibiclem, 6, 3— 4, p. 85.
Adversus Praxean, 12, 3, p. 85.
De res. Mort., 7, 7— 9, p. 86. A se vedea : Drd. ion Caraza, Doctrina despre
morţilor la Atenagora Atenianul şi Tertulian, în «M.M.S.», XLIV
(1968),
p. 361— 373.
Ibidem, 16, 9-^13.
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ţiune şi inteligenţă. «Ideo quo facilius intelligas ex te ipso ante recognosce, ut ex imagine et similitudine Dei quam habeas et in temetipso rationem» ll3. Dumnezeu este El Însuşi Raţiune, dar Ea este mult
mai desăvârsită.
în privinţa sufletului însă, concepţia lui Tertulian pe lângă lumini
are şi umbre. O cercetare succintă a lucrării sale, Despre suflet, con
siderată un prim tratat de psihologie creştină, denotă şi erorile antro
pologiei sale, pe care le vom prezenta foarte pe scurt. Acestea sunt :
1. Traducianismul (ex. traduce = din răsad). Conform acestei con
cepţii, sufletele copiilor provin din cele ale părinţilor. Iată cuvintele
sale : «In sfârşit, lăsând la o parte ruşinea în interesul adevărului, în
însăşi dogoarea ultimei voluptăţi, când este aruncată sămânţa creatoare,
nu simţim oare că iese ceva si din sufletul nostru si de aceea ne simţim
obosiţi şi fără vlagă, cu vederea împăienjenită ? Se scurge astfel şi din #
sufletul nostru sămânţa sufletească, precum din purificarea cărnii pro
vine acea sevă a sămânţei corporale» M'.
2. O anume corporeitate a sufletului. Iată ce spune Tertulian :
«pentru noi corporalitatea sufletului reiese cu strălucire chiar din Evan
ghelie (aluzie la Lc. XVI, 22, n. n.).; ,dacă sufletul n-ar avea corp, ima
ginea sufletului n-ar căpăta imaginea corpului şi nici n-ar vorbi Scrip
tura despre membrele corporale dacă ele n-ar exista.
... Sufletul cuiva suferă în iad, este în iad, este pedepsit în foc,
limba i se chinuie şi cere de la degetul altui suflet mai fericit mân
gâierea unei picături de apă... Incorporalitatea nu simte nimic, neavând
prin ce să poată simţi ; iar dacă are ceva, acesta va fi corp. Şi dacă
tot ce e corporal este sensibil, rezultă că tot ce e sensibil este cor
poral» iir>. Concluzia este clară : «în această privinţă teologul cartaginez,
prea dependent de doctrina stoică, învaţă corporeitatea, adică materia
litatea sufletului si a lui Dumnezeu, escaladând ortodoxia. Dar o face
din necesitatea logică de a păstra substanţialitatea sufletului şi a lui
Dumnezeu» lt6.
3. O oarecare localizare a sufletului. Confundând noţiunea de
«inimă» în înţeles spiritual (cf. Ps. L, 12 : «inimă curată zideşte...») cu
inima corporală, consideră că «sufletul se găseşte în cămara corpului,
pe care o priveşte Dumnezeu» il7, înţelegându-se din context, că su
fletul s-ar afla în inimă sau în jurul ei. Atitudinea sa este totuşi oşcilantă în această privinţă. Deoarece atunci când combate metempsihoză,
el afirmă că sufletul se găseşte în tot corpul. Cu toate acestea, antro
pologia lui Tertulian are şi multe aspecte pozitive. Menţionăm câteva
dintre acestea :
1.
Descrie corect însuşirile sufletului (cu excepţia corporalităţii), ra
porturile subtile între simţurile corporale şi cele intelectuale şi intert
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113. Adv. Prax., la H. G. Hamman, op. cit., p. 91.
114. Despre suflet, 6, trad. cit. in col. P.S.B., 3f E.I.B., Bucureşti, p. 298.
115. Ibidem, VII, 1— 4, p. 269.
116. Pr. Prof. I. G. Coman, Tertulian, sabia' lui Hristos, în «S.T.», XLV (1993),
nr. 5-—6. p. 40.
17. Despre suflet, XX, 4, ed. cit., p. 278.
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dependenţa dintre ele. Următorul text este edificator în acest sens :
«Dacă se pare că sufletul doreşte hrană, acesta nu e un motiv pentru
cineva să susţină că şi sufletul e muritor, că se menţine prin hrană,
care dacă este împuţinată îl face să slăbească, iar dacă este înlăturată
îi aduce pieirea. Nu trebuie să ne întrebăm cine doreşte şi pentru cine ;
iar dacă pentru sine,, să vedem pentru ce ; când şi până unde, fiindcă
altceva doreşte din natura sa, altceva din necesitate, altceva potrivit
însuşirilor sale şi altceva, având în vedere cauza. Aşadar sufletul va
dori hrană pentru sine din cauza necesităţii, iar pentru trup din cauza
priorităţii» U8. Observăm o distanţare faţă de doctrinele filozofilor, de
care se debarasează şi despre care spune că «sunt un fel de vin ames
tecat cu apă» 1J9.
2. Combate preexistenţialismid platonic şi idee a greşiiă a stoicilor,
t după care viaţa fătului ar începe de la naştere şi nu din momentul
zămislirii, spunând : «Părerea mea nu se potriveşte cu a lui Platon» 120,
iar despre concepţia stoicilor afirmă ironic : «Le-a fost ruşine, după
părerea mea, să afirme ceea ce ştiu şi femeile. Şi este mai ruşinos că în
astfel de probleme femeile să-ţi combată decât să-ţi aprobe ideile» 121.
Profesând o asemenea învăţătură, Tertulian este primul autor patristic
care demonstrează că avortul este un păcat grav.
3. Afirmă indisolubilitatea dintre suflet şi trup pe parcursul vieţii
pământeşti. Legătura dintre cele două componente umane nu se desface
în somn, cum afirmau stoicii. Pentru că «nemurirea sufletului nu în
găduie să credem somnul nici ca o micşorare a vieţii sufleteşti, nici ca o
despărţire a sufletului de corp. Domnul aduce odihnă numai trupului
nu şi sufletului» 122.
Mai mult, între suflet şi'-trup există o legătură «mistică», chiar «o
fericită căsătorie». De aceea nu trebuie să admitem că «vina care i se
aduce câteodată trupului pentru unele păcate liberează sufletul de po
vara lor, ci dimpotrivă şi la el se referă. Partea rea a sufletului vine
de la păcatul originar, alături de ea rezistă binele dumnezeiesc, deşi
întunecat. Botezul îi redă strălucirea dintâi, ca într-o «nuntă mistică»
a sufletului cu Duhul Sfânt. Iar trupul urmează soarta sufletului ca
un rob al lui. O fericită căsătorie, dacă nu se săvârşeşte vreun adul
ter» 123.
.
, 4. Combate metempsihoză sau metemsomatoza (recidivatus revolubilis). Pe susţinătorii acestei concepţii eronate, Tertulian îi persiflează,
spunând : «Suntem siliţi mai mult să râdem decât să instruim». Dar
iată cum «instruieşte» el în acest1sens : Dacă prin creaţie sufletul «nu
are în nici un chip capacitatea necesară transmigraţiei în alte animale
nici prin măsura corpului, nici printr-o potrivire cu celelalte legi ale
materiei sale, oare în ce se va schimba el după calităţile acelor janimale
118.
119.
120.
121
122.
123.

Ibiclem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

XXXVIII, 3— 4, p. 313.
III, 2, p. 264.
XXIV, 3, p. 291.
XXV, 2— 3, p. 294.
XLIII, 5, p. 317.
XLI, 4, p. 315.
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şi după viaţa lor contrară vieţii umane, devenind şi el contrar calităţilor
umane datorită mutaţiilor ? Dacă primeşte o .schimbare, uitând ce a
fost, nu va mai fi ceea ce a fost. Şi dacă nu va fi cel care a fost s-a
zis cu transmigrarea corpului care, fără îndoială nu mai poate fi atri
buită acelui suflet care, da?ă va fi schimbat nu va mai fi el însuşi» 12/‘.
Trebuie să recunoaştem şi în cazul lui Tertulian că eventualele
puncte obscure din doctrina sa nu estompează luminile acestui «ardens
vir» cum l-a caracterizat Fericitul leronim 12°. «Dar ce înseamnă aceste
erori faţă de imensa sa operă misionară ? O fărâipă de argilă într-un
ocean de lumină» m .
,
Dacă apreciem contextul istoric, religios şi politic 127 în care a trăit
şi a scris preotul cartaginez, recunoaştem că «numeroase probleme care,
secole de-a rândul, au preocupat marile spirite ale lumii, găsesc la Ter
tulian prima lor formulare» J28.
După cum ’ se poate constata, o •privire de ansamblu a concepţiei
despre om la Apologeţi 129 conduce printre altele la următoarea conclu
zie : de inspiraţie biblică, dar elaborată cu ajutorul a numeroase argu
mente filozofice, această concepţie va lărgi considerabil orizontul antro
pologiei pentru Părinţii secolelor al II-lea şi al III-lea. Pe cei mai repre
zentativi dintre aceştia ne propunem să-i tratăm în cele ce urmează.
5. Antropologia Scriitorilor patristici mai reprezentativi
din secolele al II-lea şi al III-lea : Irineu de Lyon,
Clement Alexandrinul, Origen, Metodiu de Olimp,
Lactanţiu şi Nemesius de Emessa
t

Scriitorii patristici tiin secolele al II-lea şi al III-lea, mai reprezen
tativi pentru antropologie, au preluat' doctrina biblică despre om de la
Părinţii Apostolici şi Apologeţi, aducând în mod firesc lămuririle nece7
sare. Explicarea Revelaţiei cu privire la om aduce cu sine o restructurare
corespunzătoare a înţelegerii acesteia, o luminare gradată a ei şi o dia
lectică proprie într-un proces efervescent şi continuu. Se deschiid astfel
perspectivele cunoaşterii omului în adevăratul sens al existenţei sale
teonome. Din această cauză, începând cu aceşti autori patristici, tema
omului, ca chip al lui Dumnezeu, se face din ce în ce mai vădită, în efor
turile succesive ale acestora spre a se ajunge la o cuprindere cât mai
corectă a problemei.
In acest sens va fi prezentată, în linii generale, antropologia acestor
autori, începând cu Sfântul Irineu de Lyon.
124. Ibidem, XXXII, p. 304.
125. Fericitul leronim, Ep. LXXXIV, P.L. XXII, col. 744.
126. Pr. Prof. .1. G. Coman, Tertulian..., p. 43.
127. Pentru detalii : Adhemar d'Ales, La Theologie de Tertullien, col. «Bibliotheque de Theologie historique», ed. a IlI-a, Paris, 1905, precum şi Charles Guignebert, Etude sur ses sentiments ă l'egard de l'Empire et de la societe civile, These
pour le Doctorat, Paris (E. Leroux) 1901.
128. Pr. Prof. I. G. Coman, Tertulian..., p. 40.
129. Pentru detalii : Aime Puech, Les Apologistes grecs de II-es ied e de noi re
ere. Paris 1912; G. Bardy. La vie spirituelle d'apres les Peres des trois premiers
siecles, Paris 1935.
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Teologia Sfântului Irineu «are în centrul ei întruparea Mântuito
rului. E o teologie elaborată pe îndelete, cu migală, împletită c,u elimi
narea ideilor gnostice» l:*°. Antropologia sa o găsim în iconomia mântuirii.
Taina omului se dezvăluie în lucrarea lui Hristos, care permite
pătrunderea în profunzime a sensului «chipului» şi «asemănării». Nu
este deloc întâmplător că scrierea sa, care cuprinde referinţe cu privire
la om, Adversus haereses (Contra ereziilor) se încheie cu această temă
preluată din Facere (I, 26, 27) '.
Este cunoscut faptul că antropologia Sfântului Irineu este elaborată
în disputele cu gnosticii vremii sale. Concepţia gnostică despre om este
«un amestec între dualismul persan, filozofia religioasă greacă, ,culte
mistice si revelaţia iudaică si creştină» I:î~. Gnosticismul a îmbrăcat
forme şi se împarte în şcoli multiple
în combaterea ideilor gnostice după care trupul ar fi ră i în sine,
Sfântul Irineu aduce dovezi din Sfânta Scriptură care vorbesc despre
readucerea la viaţă a unor trupuri în cazul învierilor din morţi săvârşite
de Mântuitorul. «Dacă trupul ar fi fost rău în sine, l-ar mai fi readus
Domnul la viată ? Avea vreun motiv să înmulţească răul în sine ?» lVi.
Mai mult, el aşază învierea trupurilor în lumina întrupării, abordând
alături de textele pauline care afirmă realitatea învierii trupului şi pe
cele răstălmăcite de eretici. Primul text la care se opreşte este cel din
I Ţes. V, 23 : «...întreg duhul, vostru şi sufletul şi trupul să se păzească
fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos». Unii comen
tatori au văzut în afirmaţia paulin^ trihotomia greacă, sinteză a con
cepţiei lui Platon şi Aristotel VX). Dar Episcopul Lyonuiui reia acest text,
folosit de adversari, tocmai pentru a se opune interpretării gnostice a
trihotomiei spunând : «Dumnezeu va fi slăvit de Creaţia Sa, când o va
arăta în conformitate şi asemănătoare Fiului Său. Prin mâinile Tatălui,
într-adevăr, adică prin Fiul şi Duhul, omul — şi nu o parte din om —
devine după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dar sufletul şi duhul
pot fi o parte din om şi nu omul. Omul întreg (perfect) este combinaţia
sufletului primind Duhul (harul) de la Tatăl, unit cu trupul, făcut după
chipul lui Dumnezeu» J:u\
*

>

«

130. Pr. Prof. I. G. Coman, Partologie. voi. II, E.I.B., Bucureşti 1985, p. 22.
131. Printre studiile consacrate acestui subiect menţionăm : A. Struker, D/?
Gottesebenbildlichkcit des Menschen in der chiistiichcn Literatur der ersten zwci
Jahi hunaerie, Munster 1913, p. 77 ; A. Orbe, Antropologia di San Ireneo, Madrid 1969,
p. 146— 148; J. Fantino, L'homme, image de Dieu ch ez S. Irencc de-Lyon, Paris 1986.
132. A. G. Hamman, op. cit., p. 50.
133. A se vedea : F. M. Sagnard, La gnose valentinienne et le temoignage
de
S. Ii etice, Paris 1947.
134. .Sfântul Irineu 'de Lyon, Adversus haereses (prese. Adv. haer.), V, 13, i,
âpud Pr. Prof. D. 1. Belu, Sfinţii Părinţi despre trup, în «S.T.», IX (1957), nr. 5— 6,
p. 300.
135. A se vedea : B. Rigaux, Saint Paul. Les epitres aux Thessaloniciens, Paris
1956, p. 596— 600.
136. Adv. haer., V, 6, 1, la A. G. Hamman, op. cit., p. 55. Din aceasta
vom
indica şi pagina. în original : «Perfectus homo commixtio et adunatio est animae
assumentis Spiritum Patris et admixta ei cârmi...».
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Acest text este de o importanţă capitală. El descrie structura omului
— şi a tuturor oamenilor de la început până la sfârşitul istoriei, aşa cum
a ieşit el din «mâinile» lui Dumnezeu, Fiul şi Duhul. Omul poartă
amprenta dublă a Fiului şi a Duhului, primul ca model, al doilea ca
desăvârşire K37. Omul nu se poate defini doar prin noţiunea de «cel
de sus» (sufletul, cum o făceau gnosticii : «Basilide zice că
numai sufletul se mântuieşte. Dar aceasta este o rătăcire, deoa
rece dacă cele ale dreptăţii sunt împlinite de om întrucât e şi fiinţă
trupească, e limpede că şi trupul va fi salvat împreună cu sufletul» 138.
Pentru Sfântul Irineu nici sufletul şi nici duhul nu-1 pot defini. Şi
unul şi celălalt concurează, dar nu-1 pot exprima simplu pe om. Omul
complet şi desăvârşit în acelaşi timp începe cu trupul, făcut după chipul
lui Dumnezeu după modelul lui « tcocK»
(copilul-fiu)l39, adică al lui
Hristos din istoria mântuirii, graţie sufletului pe care-1 asumă Duhul
imediat, unit tainic şi de nedespărţit cu trupul creat asumat imediat.
De două ori el afirmă că chipul — şi asemănarea — lui Dumnezeu
modelează trupul creat al omului. Intr-adevăr, importanţa textului şi
argumentarea autorului se situează în integrarea trupului în chip. In
faţa opiniei gnostice, episcopul de Lyon se menţine însă în realitatea
sigură care se observă înjntreaga iconomie a mântuirii. Primul, ca şi cel
de-al doilea Adam sunt «aproape de pământ» (trupeşti)înţelegem, deci,* că «amestecul» suflet-trup nu este de aceeaşi natură
ca şi cel dintre suflet şi Duh ; primul este indisolubil pe timpul vieţii,
al doilea respectă subordonarea faţă de Duh şi absoluta libertate a celui
din urmă ,/l0.
în orice caz, participarea lui «pnevma» consacră şi nu îndepărtează
sau suprimă trupul, opera creată, punctul de plecare al întregului proces.
«Când Duhul se «amestecă» cu sufletul unit cu trupul, creat, omul
prin manifestarea Duhului devine spiritual şi împlinit, asemenea celui
care a fost făcut după chip şi' asemănare. Dacă din contră Duhul îi
lipseşte sufletului, un asemenea om rămas psihic şi trupesc va fi incom
plet ; el are chipul în trupul creat dar nu şi asemănarea în duh. După
cum acest om este incomplet, tot aşa se întâmplă dacă i se ia «chipul»,
dacă i se dispreţuieşte trupul, nu mai putem vorbi de om
ca până
acum, ci de altceva decât omul- Nici făptura creată, singură nu este omul
complet, ci trupul omului, şi o parte a omului. Nici doar sufletul nu este
omul ; el este doar sufletul omului şi o parte a omului. Nici duhul nu
este omul, căci i se spune duh şi nu om. El este «amestecul» şi unirea
tuturor acestor componente care constituie omul complet» 141.
Sfântul Irineu înfăţişează aici, în replică, două feluri de mutilare a
omului, la nivelul superior şi inferior, aşa cum fac gnosticii. Prima
mutilare constă în a-1 considera pe om doar psihic şi trupesc, lipsindu-1
137. Ibidem, V, 38, 1, p. 56.
138. Ibidem, I, 24, 5 ; II, 29, 1— 2, la Pr. Prof. D. I. Belu, op. cit., p. 305.
139. Fiul iubit cf. Mt. XII, 18. Sfântul Irineu preia expresia «Ttaîs», transmisă
prin Tradiţie de la comunitatea apostolică, ce se referă la «Adam-copil».
140. Ad. haer., V, 12, 2, SC 153 (1969), p. 154; P.G. VII, 115 C. ■
141. Ibidem, V, 6, 1, p. 56— 57.
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de Duh. Acest om nu este nici împlinit, nici complet. A doua, cazul pnevmaticilor care suprimă trupul creat şi îl reduc pe om doar la suflet, la
Duh, sau la amândouă împreună ; care nu pot singure să-l definească pe
omul integral. Sfântul Irineu evită cu grijă să spună că duhul este o
parte din om şi se limitează doar la a spune că duhul nu este omul.
Reiese din acest text că chipul este asociat lui Hristos, model al
omului creat, în timp ce asemănarea* presupune prezenţa şi acţiunea
Duhului1/l2. E vorba aici de două acţiuni care nu sunt juxtapuse, ci
coordonate.
*
Ambele «mâini» cooperează încă de la început, până la împlinirea
omului. Această cooperare strânsă se perpetuează de-a lungul istoriei în
experienţa fiecărei persoane.
în faţa gnosticilor, pentru care chipul şi asemănarea caracterizează
două categorii de oameni, Sfântul Irineu afirmă de la început unitatea
lor temeinică, «in tuto». Dacă există o distincţie, ea e situată în deose
birea celor «două mâini» şi nu în momentul în care a fost făcut omul, '
când i s-a dăruit chipul şi asemănarea. Omul nu este desăvârşit decât
prin cooperarea treimică. Este sinergia celor trei’ «elemente» care constituie existenţa omului când tinde spre desăvârşire şi devine duhovnicesc.
Un alt text paulin îi permite Episcopului Lyonului să-şi precizeze
şi să-şi completeze concepţia «trihotomistă». Gnosticii foloseau textul din
I Cor. XV, 50 : «carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui
Dumnezeu», pentru a afirma că nu există învierea trupului 14:1. Acesta le
răspunde : «Ei nu înţeleg că cele trei elemente, aşa cum am arătat,
constituie omul. desăvârşit : trupul, sufletul şi Duhul-. Unul (Duhul) sal
vează şi dă formă, altul, trupul, este salvat şi format, celălalt, sufletul,
între cele două, când urmează duhul si se înaltă cu el sau când ascultă
de trup şi cade în poftele trupeşti. Deci două sunt salvate, unul este
Salvatorul» 144.
Sfântul Irineu descrie aici omul' în . procesul desăvârşirii şi se stră
duieşte să înţeleagă dinamica înaintării sale spre desăvârşire, mulţumită
sinergiei celor «două mâini» care îl conduc de la chip la asemănare.
Duhul asimilează trupul asimilat, sufletul este cel prin care Duhul Sfânt
asimilează. Cele trei elemente conlucrează şi se interferează în grade
diferite.
Duhul împărtăşit este pentru omul complet : ca trup şi suflet,
principiul unei alte vieţi, sfinte, neprihănite. Este vorba de Duhul lui
Dumnezeu şi nu de duhid omului. Sfântul Irineu demonstrează astfel cu
siguranţă teologică transcendenţa divină a Duhului, care rămâne inde
pendent în raport cu omul. El rămâne în om liber şi autonom ca într-un
tem plu145.
..
.
Sufletul e chemat să conlucreze cu «amprenta» care îndumnezeieşte
a Duhului, care duce omul în întregime la desăvârşire. El ocupă o po
ziţie de mijloc între Duh şi trup. «El (sufletul) primeşte asemănarea în
7
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143.
144.
145.
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Ibidem, IV, 38, 3, p. 57.
A. Orbe, Antropologia..., p. 454.
Adv. haer., V. 8, .3, p. 58.
Ibidem, V, 6, 2, p. 58.
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trup. Şi omul se aseamănă cu Dumnezeu până şi în trup, aşa cum însuşi
Hristos a fost preamărit de Tatăl, în trup» ,/,r\ Dar sufletul poate trăda
această misiune ; în loc să antreneze trupul, îi suportă «greutatea» fără
• a înceta să-i fie indisolubil legat.
Trupul este «atins» de Duh datorită sufletului. Modelat de Dumne
zeu, luat din pământ, oricât de firav sau de greu ar fi, este chemat să
participe la sfinţenia sufletului şi să fie părtaş «într-o zi» la sfinţenia
lui Dumnezeu.
Este deci indispensabil integrităţii omului. Nu există nici lucrare,
nici desăvârşire fără trup. Sfânt >1 Irine 1 întoarce obiecţia gnosticilor
împotriva lor şi fundamentează mântuirea şi eficacitatea Duhului pe
participarea trupului la înviere. Trupul înviat va fi fără prihană, spiri
tualizat, plin de slavă, adică transfigurat de Duh y,T.
Scopul şi durata acestei transformări progresive este de a-1 face pe
om «capax Dei», sau după formula Sfântului Irineu «capabil să-şi poarte
chipul» l/‘8.
Altfel spus, să ducă la asemănare copia (chipul) făcută în prima zi
a istoriei. Acest progres se împlineşte în « xoivama », comuniunea, parti
ciparea la viaţa lui Dumnezeu, izvorul tuturor bunurilor
Asemnănarea se realizează prin «a<p0apata » ,;>0. Curăţenia' sau nestri•căciunea omului întreg ; ţărâna transformată de Duh se împlineşte prin
a se realiza «lucrarea desăvârşită a lui Dumnezeu» 151, sinergie a Creato
rului si a omului.
Omul îl slăveşte pe Creator şi Creatorul se slăveşte prin opera Sa.
La îndemnul progresiv al Duhului, obişnuinţa cu taina Nevăzutului,
dincolo de moartea învinsă, om i cu «ochi» transfiguraţi va putea în
sfârşit să vadă faţa lui Dumnezeu. «Gloria Dei vivens homo, vita a’ item
hominis visio Dei» (Slava lui Dumnezeu este omul viu, însă viaţa omului
este vederea lui Dumnezeu) JyJ.
Considerăm, în virtutea celor menţionate, că trihotomismul Sfântu
lui Irineu, în accepţiunea sa peiorativă atât de vehiculată de unii, «nu
este suficient de bine închegat» 153. Altfel spus, nu a fost suficient de
bine înţeles.
în efortul său de a lămuri opoziţia paulinâ dintre omul «trupesc» şi
cel «duhovnicesc», înţeleasă greşit de gnostici, Sfântul Irineu eviden
ţiază lucrarea duhului în funcţie de colaborarea omului (suflet şi trup)
cu el. întrebarea care se pune este dacă cuvântul «irveu^a» trebuie scris
cu majusculă sau cu minusculă. Dacă este scris cu majusculă se înţelege
că desemnează harul Sfântului Duh (Duhul), iar cu minusculă fie
partea
superioară a sufletului, partea conducătoare ( T/Ţeţxovixov ) cum e corect,
fie o a treia componentă umană, cum e incorect.
«
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A. Orbe, Antropologia, p. 129.
Adv. haer., V, 7, 2,p. 59.
Ibidem,
IV, 38, 2, p. 74.
Ibidem, IV, 38, 3, p. 75.
Ibidem,
IV, 39, 2, p. 75.
Ibidem.
Ibidem, IV, 20, 7, p. 75.
Pr. Prof. 1. G. Coman, Patrologie, voi. II, ed. cit., p. 39.
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Din analiza contextuală a învăţăturii sale, Sfântul Irineu profesează
o trihotomie spirituală şi nu una antropologică.
în definiţia omului «duhovnicesc» el spune : «Omul desăvârşit este
amestecul şi unirea unui suflet care primeşte Duhul Tatălui, (totul) fiind
«amestecat» cu trupul» m . E limpede că Sfântul Irineu se referă la
Duhul Sfânt. Se pune astfel problema prezenţei Duhului Sfânt în om.
«El vine «din afară» şi, în acelaşi timp, aparţine «eului» nostru. E deci
în acelaşi timp «duhul» meu şi Duhul» J,w.
Rămâne «duhul meu» în măsura în care trupul se menţine. templu
al Duhului Sfânt, al Cărui har locuieşte in* el. pe care după îndemnul
Apostolului nu trebuie «să-l stingem» (I Tes. V, 19).
în istoria Bisericii, «Irineu este cel dintâi care dezvoltă o veritabilă
teologie a chipului şi asemănării. El deschide astfel calea majorităţii
Părinţilor greci şi latini» l:>6.
Cei care îl urmează vor putea elabora şi sistematiza o teologie a
chipului, făcând dovada unei mai bune rigori speculative, dar vor ţine
seama şi de contribuţia sa. Sfântul Irineu are, aşadar, o poziţie unică,
o actualitate surprinzătoare şi o prospeţime de izvor.
Clement Alexandrinul

Dacă în Apus Sfântul Irineu respinsese gnosticismul direct şi numai
pe baza învăţăturii tradiţionale a Bisericii, Clement «aplică spiritul filo
zofiei la învăţătura creştină, adâncind-o şi creând astfel gnoza cea ade
vărată, creştină, menită să astâmpere setea spiritelor amăgite de falsa
gnoză» 157.
Clement «pune bazele unei gnoze curat creştine, dinamice, realiste,
care activa voinţa, mişcarea, acţiunea, care descoperea omului depozitul
de puteri ascunse în sine şi care puse în valoare puteau realiza autodepăşirea şi asemănarea cu Dumnezeu în Hristos» 158— ideal concret care
se poate împlini în lume prin iubire. Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
este «gnosticul», cel care imită pe Domnul, cât îi este cu putinţă, făcând
bine cu vorba şi cu fapta 159.
în perioada gnosticismului «înfloritor» 160 la Alexandria, pe lângă
teologia trinitară, ecclesiologică şi a LogosuluiJ6i, Clement nu poate
154. Ac/v. haer., V, 8r 1, P.G., VII, 1142 B.
155. T. Spidlik, op. cit., p. 125. A se vedea : P. Evdokimov, Prezenţa Duhului
Sfânt în Tradiţia Ortodoxă, trad. Pr. dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti 1995,
precum şi J. Gribomont, Esprit Sanctificateur dans la spiritualite des Peres grecs
D.S., 4, 2 (1961), col. 1257— 1272.
156. A. G. Hamman, op. cit., p. 75.
157. Pr. Magistrand Marin M. Branişte, Concepţia antropologică a lui Clement
Alexandrinul, în «S.T.», X (1958), nr. 9— 10, p. 597.
158. Cf. Eugene de Faye, Clement d’Alexandrie, 2-e ed., Paris 1906, p. 274— 313.
159. Clement Alexandrinul, Stromata, II, XIX, 91, 1, trad. Pr. D. Fecioru în col.
P.S.B., voi. 5, E.I.B., Bucureşti 1982, p. 161.
160. Gustave Bardy, Clement d’Alexandrie (Les moralistes
Chretiens),
Paris
1926, p. 30.
161. A se vedea : Pr. Prof. Nic. C. Buzescu, Logos, trinitate şi ecclesiologie în
«Pedagogul» lui Clement Alexandrinul, în «S.T.», XXIX (1977), nr. 5— 8, p. 461— 477,
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ocoli originea, natura şi scopul omului. Concepţia sa antropolgică, deşi
disparată în pasaje din diversele sale scrieri, se fundamentează pe Reve
laţie. «Revelaţia Scripturilor se aseamănă luminii soarelui care face să
întunece licărirea unui opaiţ» J62.
Lumina «de opaiţ» a gnosticilor, trebuia estompată şi în privinţa
demnităţii creaţiei omului. «Pe celelalte (creaturi) le-a făcut numai cu
porunca, dar pe om l-a lucrat Dumnezeu însuşi... Fără om n-ar fi fost
cu putinţă să se vadă că este bun Creatorul, iar pe de altă parte să
ajungă omul la cunoaşterea lui Dumnezeu» 163.
Şi despre Clement s-a afirmat că este trihotomist m . Amintim două
locuri pe care se bazează susţinătorii acestei opinii.
La potop, zice Clement, a pierit spiritul carnal ( to aapxixov irveo|Aa),
dar s-a salvat sufletul 165. Şi al doilea, atunci când vorbeşte despre tablele
Legii spune că au fost scrise de două ori, pentru cele două suflete : cel
ce conduce şi cel ce ascultă (StoaâK... ŢpacpovTai SiaaoK irvs6{J-aaiv... tcd te
«
—
c
/
\ 1fîfJ
TflfeţAo ixcp x(p ts OTCOxetţASvq)) .
Ca şi în cazul Sfântului Irineu, trihotomismul lui Clement este afir
mat printr-o interpretare desprinsă de contextul concepţiei sale. Aceasta
pentru că la o observare mai obiectivă în cazul primului text menţionat,
se poate înţelege că nu este vorba de spirit ca şi componentă umană, ci
de «spiritul carnal» ce caracterizează pe omul lipsit de Dumnezeu,
ştiindu-se bine că motivul potopului a fost «înecarea» păcatului. Ce se
salvează prin potop, înţeles ca o prefigurare a botezului, prin care sufle
tul primeşte «haina luminoasă» a Duhului şi «pecetea» sa, este partea
superioară a sufletului, sufletul curat, în opoziţie cu «spiritul carnal»,
adică cel ce ascultă de poftele trupului.
Cât priveşte al doilea text invocat, din context se înţelege că el vor
beşte de vehiculata opoziţie între «omul duhovnicesc» şi «trupesc».
Parafrazând Decalogul, Clement evidenţiază simbolismul numărului
«zece», spunând că «numărul zece se găseşte şi la om : cele cinci sim
ţuri, apoi graiul, organele seminale, al optulea : răsuflarea, al nouălea :
partea conducătoare a sufletului; al zecelea : însuşirea caracteristică a
Sfântului Duh care vine în om prin credinţă» 1C7.
Cele «două suflete» din observarea atentă a concepţiei lui Clement
sunt de fapt două manifestări ale unicului suflet. După cum spune el
acestea sunt : raţiunea, «partea conducătoare» şi «partea iraţională a
fiinţei omeneşti (puterea vitală) în care se cuprinde puterea nutritivă,
puterea de creştere şi în general puterea de mişcare... Dar raportul tutu
ror acestora se concentrează în unul singur, în partea conducătoare a
sufletului şi datorită acestei părţi, omul trăieşte într-un fel sau altul»
precum şi : idem, Logosul în «Protrepticul» lui Clement Alexandrinul, în «S.T.», XXV1U
(1975), nr. 1— 2, p. 48— 72.
162. Clement, Stromata V, XXIX, 6, în .P.S.B., nr. 5, 1982, p. 327.
163. Idem, Pedagogul, III, 7, 3, P.S.B., nr. 5, 1982, p. 327.
164. J. Cognat, Clement d'Alexandrie, sa doctrine et sa polemique, Paris. 1859,
p. 91.
165. Clement, Stromata VI, XII, 52, 1, în ed. Oto Stăhlin, Leipzig 1906, p. 458.
166. Idem, Stromata VI, XVI, 134, ed. Stăhlin II, p. 499 şi în P.S.B., nr. 5, p. 459.
167. Ibidem.
168. Ibidem, 134, 3— 4.
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Nu este greu de observat că şi în cazul lui Clement, se poate admite
o trihotomie spirituală care se va întâlni şi la alţi autori patristici de mai
târziu. Această trihotomie a sufletului la Clement constă din : partea
intelectuală, partea irascibilă şi partea concupiscentă (to voepov, to Gojmxov,
to 8iu0o[xt]tix6v ) m . Dar de un trihotomism antropologic nu putem fi
siguri. Aceasta, pentru, că atunci când vorbeşte despre facerea omului,
Clement spune că fiinţa omenească se compune din^trup luat din pământ
şi din suflet insuflat 'de Dumnezeu (eîxoTcoS apa ex
ţxev to aâj|xa 8ia'itXaxTeoOai Xs'K’st o Mcouais...
tt/v Xoţixt|v avcoQsv ejA'rceoaOTjvai 6tco too
0eou eU npoacoitov) J/0.
în Protreptic, Clement pune în contrast q statuie cu un om. Artistul
care a făcut statuia omenească nu-i va putea da aceleia respiraţie, mă
duvă şi oase, nervi, vine, sânge şi păr şi nu-i va putea da simţul dreptăţii
şi aspiraţia după nemurire. Recapitulând aceste elemente şi funcţiuni,
le rezumă la două spunând că omul este o statuie însufleţită
(tlootov
aŢaXjxa e^o)(ov 7}[xaC tov avOpcorcov STuXaaev)
De asemenea, Clement afirmă categoric că Omul (este) microcosmos,
alcătuit din suflet şi trup (sx Xoţlxoo xai aXoŢoo oo^xei^vo*;,'
xai
oa>|xaToC)
«
Ceva mai mult, el chiar combate învăţătura despre cele două suflete
a lui Isidor, fiul lui Valentin gnosticul
învăţătura despre suflet şi trup a lui Clement Alexandrinul se înca
drează, în general, pe linia predecesorilor săi, având o fundamentare
biblică şi tradiţională. De aceea vom menţiona doar raportul dintre suflet
şi trup. Cele două componente ale fiinţei umane sunt într-adevăr de
natură deosebită. Deosebirea este însă de natură exterioară şi nu merge
până la contrast cum învăţau gnosticii. Unirea lor nu e ceva rău. E1q
sunt menite să colaboreze armonios. Trupul însă e subordonat sufletul
si condiţionat de el. Fără suflet, trupul nu e decât pământ şi cenuşă
('fTj os xai arcoftoC to aâjţAa •avso TcveojJtaToC) 1/4 ; datorită sufletului, există
trupul ( tt]<;
8i *
xai to aâ3jxa) ,/5. Sufletul dă trupului chipul.
«Omul, luat individual, este caracterizat potrivit imprimării făcute în
sufletul său de lucrurile pentru care are preferinţă» 176. Altfel spus, -sufle
tul dă truplui existenţa, forma, valoarea şi îndrumarea, de aceea activi
tatea trupească este subordonată celei sufleteşti.
Se ştie că pentru gnostici omul era o emanaţie a naturii divine.
Clement învaţă că : «Dumnezeu n-are o legătură naturală cu noi, cum
vor întemeietorii ereziilor — nici dacă ne-a făcut din nefiinţă, nici dacă
ne-a creat din materie, pentru că nefiinţa n-are existenţă, iar materia
este în totul deosebită de Dumnezeu — doar dacă cineva ar îndrăzni să
I "O
LiO

1G9. Ibidem, V, 80, 9, P.S.B., nr. 5, 1982, p.356. A se vedea şi A. de
Clement ci'Alexandrie, art. în D. Th. C., 1. I-ere pârtie, Paris 1923, col.
170. Ibidem, V, XIV, 94, 3— 4, ed. Stăhlin, p.
388.
171. Idem, Protreptic, X, 98, 2— 3, ed. C. Mondesert — M. Audre
(SC), Paris 1949, p. 166.
172. Ibidem, I, 5, 3, p. 58.
173. Idem, Stromatci II, cap. III— V, P.S.B., nr. 5, p. 119— 126.
174. Ibidem, III, V, 46, 3, ed. Stăhlin, II, p. 217.
175. Ibidem, III, XVI, 100, 7, ed. Stăhlin, II, p. 242.
176. Ibidem, IV, XXIII, 150, 2, P.S.B., nr. 5, p. 301.

la Barre,
172— 173.
Plassart,
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spună că suntem o parte din Dumnezeu şi de o fiinţă cu El» 177. Clement
se situează astfel printre precursorii învăţăturii patristice despre transcen
denţa lui Dumnezeu pe baza conceptului de «natură» (fiinţă). Dar dacă
omul nu este de aceeaşi natură cu Dumnezeu, el are în schimb privilegiul
de a fi chipul Lui şi al Logosului, «şi el însuşi are parte de binefacerea pe
care o face ca şi căpitanul unei corăbii (în caz de naufragiu), mântuie
pe alţii, dar se mântuie şi pe el» J'8. Chipul este înţeles în primul rând
după suflet, «căpitanul corăbiei trupeşti», căci.nu este îngăduit să echi
valăm ceea ce este muritor, cu ceea ce este nemuritor. Omul este asi
milat Logosului prin parte.i raţională a sufletului său, «adică acolo unde
Domnul poate imprima sv.m se cuvine asemănarea cu binefacerea Sa şi
cu conducerea Sa. Că r ,c o n d u c i cu însuşirile trupului ci cu judecăţile
mintii» Ln. Astfel Clemer r. echilibrează doctrina lui Irineu,* can nclină
spre trup. Nu trebuie sa se înţelecigă de aici, că în gândirea lui Ciement,
trupul nu e în aceeaşi cinste cu suflet *1 ; dacă uneori vorbeşte de «neu
tralitatea» lui (nici rău nici bun) aceasta o spune cu convingerea că viaţa
«în trup» este preludiu] celei viitoare. «Omul este trimis pe pământ ca
într-o ţară străină de marea rânduială şi analogie a Tatălui» L80. O.
sumară cercetare a antropologiei clementine ne conduce la concluzia că
numeroasele studii 181 despre operele sale au acordat o prea mare priori
tate dependenţei acestuia faţă de filozof a platonică şi stoică, amintind
mai puţin de stăruinţa cu care el a încercat să «toarne» în aceste tipare
continutul Revelaţiei divine. Procesul acesta de filtrare a învăţăturii
creştine este dialectic, evolutiv. Oricum, cei după el, vor folosi învăţătura
lui ca pe «un fir al Ariadnei* cu ajutorul căruia’ vor ajunge la un plus
de explicitare a adevărurilor de credinţă.
Iată pentru ce încheiem prezentarea concepţiei despre om a lui
Clement chiar cu cuvintele sale : «Socot îndestulătoare cuvintele pe care
vi le-am spus. Şi chiar da'-c< m lungit mai mul! cuvântul am făcut-o din
dragostea de om ; de la Dumnezeu am spus cele ce aveam de spus, ca
să vă chem la cel mai m.-<-~e bun, la mântuire. De altfel, cuvintele care
grăiesc tainele cele sfinte, nu vor nicicând să se oprească, atunci când
vorbesc de viata cea fără de sfârsit. Vouă însă v-a rămas sfârsitul acesta :
de a alege ceea ce vă este de folos» ,8‘2.
»

9

»

»

Origen ( f 254). Discipolul lui Ammorius Saccas, reprezentantul
ândirii păgâne din Alexandria, Origen se situează, mai ales, pe urmele
unei duble traditii, iudaice si creştine, ilustrată de Filon, Panten si Clement. Această unire a influenţelor stăpânite de un geniu explică în
acelaşi timp bogăţia şi diversitatea unei gândiri mai ales prismatice
decât sistematice. Antropologia sa este greu de cuprins .datorită unei
gândiri extrem de mobile care nu furnizează nicăieri o sinteză.
9

"

•

*

7

f

*

177. Ibidem, II, XVI, 73, 1, P.S.B., nr. 5, p. 151.
178. Ibidem, II, XIX, 102,.2, P.S.B., nr. 5, p. 163.
179. Ibidem, II, XIX, 102, 6, P.S.B., 6, P.S.B., nr. 5, p. 164.
180. Idem. Qare bogat se va mântui, 36, 2, P.S.B., nr. 5, p. 59. A se vedea :
F. J. Winter, Die Etnik des Ciemens von Alexandrien, Leipzig 1882, p. 61.,
181. A se vedea bibliografia din P.S.B., nr. 4, p. 21— 31.
182. Clement, Protrepticul, XII, 132, 2, P.S.B., nr. 4, p. 162.
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Antropologia lui Origen «pune accentul pe libertatea de voinţă sau
liberul arbitru, căruia i-a consacrat în întregime Cartea III din De principiis» 183. De aceea, ne vom concentra atenţia asupra acestei lucrări.
Mai întâi se cuvine să fie menţionată concepţia lui Origen cu pri
vire la originea sufletului : .«La întrebarea dacă sufletul ia naştere prin
mijlocirea unei seminţe, în înţelesul că fiinţa sau substanţa lui s-ar
cuprinde în însăşi' sămânţa trupească, ori dacă el are altă origine şi, în
acest caz, dacă el se naşte sau nu, dacă provine din afara trupului sau
nu, învăţătura bisericească nu a dat un răspuns suficient de clar». 1S\
Afirmaţia sp surprinde, ca de altfel majoritatea opiniilor sale despre
suflet, de a ^a pot fi amintite cuvintele cu care încheie expunerea
despre suflet în De principiis II, V : «am făcut-o mai mult ca să fie
obiect de discuţii pentru cititori decât ca doctrină stabilită şi defini
tivă» 18r\
Acest «obiect de discuţii» în sensul naşterii sufletului, reluat de fapt
•

—

i

o

1

consecinţe : «Sufletul născut înseamnă traducianism ca la Tertulian.
Sufletul venind din afară poate însemna, fie că e creat de Dumnezeu
odată cu naşterea trupului, fie că el apare din preexistenţă» ,8'. Origen
opina pentru existenţa sufletului omenesc ca venind în al treilea rând
după categoriile de îngeri, în preexistenţă 188, deci sufletul a fost sădit
din exterior.
Iată ce spune el : «Căci în privinţa omului, cum ar părea de crezut
ca sufletul să fi fost plăsmuit sau modelat odată cu trupul... Sau cum
a putut fi modelat şi plăsmuit sufletul celui care in pântece fiind a fost
umplut de D jh Sfânt ? Mă gândesc la Ioan...» ltV°.
Concepţia sa preexistenţialistă este clar dovedită.
Uneori «Origen dă câte o definiţie a sufletului incompletă ca de
exemplu atunci când spune ca este «o substanţă de imaginaţie şi impulsiuni», care zice Rufin, în latineşte poate fi redată prin «sensibilis et
mobilis» (principii de sensibilitate şi mişcare) definiţie care se potriveşte
şi animalelor, inclusiv celor acvatice. Scriptura afirmă despre om cu
claritate : «Dumnezeu a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi omul a fost
suflet viu» (Gen. II, 7).
Inteligenţa umană răcindu-se de dragostea lui Dumnezeu a devenit
suflet-psyhe (De princ. II, 8, 3), susţinere pe care Origen a acceptat-o
183. Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, voi. II, E.I.B., Bucureşti 1985, p. 350.
184. Origen, Preiata, V, la De principiis (prese. De princip.), P.S.B., 8, trad.
Pr. Prof. T. Bodogae, E.I.B., Bucureşti 1982, p. 40. Sufletul şi trupul încep să existe
deodată. Trebuie subliniată aici afirmaţia făcută de Pamfil în «Apologia» sa (P.G..
17, 603) că în problema originii sufletului, Origen n-a dogmatizat ci a prezentat
lucrările doar sub formă de discuţie.
185. Idem, De princip., I, 8, V, P.S.B., p. 160.
186. A se vedea : Pr. Prof. I. G. Coman, Origen despre Logos, Biserică si suilet
7n comentariul Ia Cântarea Cântărilor, în «S.T.», X X V (1973), nr. 3— 4, p. 165— 173.
187. Idem, Patrologie, voi. II, p. 350.
188. Fac. II, 7. Origen credea (Com. Ioan XIII, 50 (49), 327) că la «insuflarea»
sufletelor în trupuri, asistă şi îngerii, iar după moarte, când sufletul se reîntoarce,
tot îngerii sunt cei care îl îndrumă, ca în «vămile văzduhului» (Com. Ioan XIX, 15
'4), 98), cf. nota 380, P.S.B., 8, p. 100.
189. Origen, De princip., I, 7, IV, P.S.B., 8, p. 100.
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numai cu titlu de ipoteză (De princ. II, 8, 5) şi pe care totuşi i-au
reproşat-o atâţia de la Sfântul Epifanie la Leonţiu de Bizanţ» m .
In privinţa ideii de metempsihoză atribuită lui Origen dar pe care
acesta n-o aceptă nici ca ipoteză, ci o combate cu tărie (Contra lui
Celsus, VIII, 30 ; IV, 17), cum se constată şi din pasajele citate de
Pamfil (Apoi. X, P. G. XVII, 608— 616), această idee nu mai era apre
ciată în epoca lui Origen 191.
In privinţa trihotomismului origenist, anumite texte (in opinia
unora) s-ar părea că probează această concepţie. Iată unul dintre ele :
«înălţarea sufletului spre lumina Duhului înseamnă despărţirea de cele
trupeşti, căci de la o vreme nu numai că urmează Duhului, ci se şi
uneşte intim cu Dumnezeu, după cum rezultă din enunţarea; «Către
Tine (Doamne) ridic sufletul meu» (Ps. XXIV, 1). Cum, dar, nu se va
lepăda de ceea ce este ( xo- stvat ) ca să devină un suflet înduhovnicit
^'^(AaTi/^) m . Acest text este interpretat ca «un pasaj tipic pen
tru scrisul lui Origen, din care se poate desprinde uşor concepţia trihotomistă despre om (trup, suflet, duh)» l!,:l Cum este înţeles acest trihotomism în contextul gândirii lui Origen ? «în antropologia trihotomic i
a lui Origen, spiritul este partea cea mai înaltă a omului, care conduce
sufletul ; inteligenţa (nous) este partea superioară a sufletului în care
sălăşluieşte spiritul şi în care se află chipul şi asemănarea, acelor
«noy». Căderea provoacă o degradare a întregii structuri umane.
«Nous-ul» se vede amestecat cu elemente noi pe care Origen le numeşte
«cealaltă parte, partea iraţională, consecinţă a căderii» 19/i. La o cerce
tare mai atentă, trihotomismul lui Origen s-ar putea înţelege nu neapă
rat antropologic (trup, suflet, duh) ci mai degrabă psihologic-duhovnicesc. Aceasta pentru că în cadrul aceleiaşi concepţii greşite despre
preexistenţa sufletului, Origen reface itinerarul voiK —
— v0^*
El spune că : «îndepărtându-se din starea şi din vrednicia ei, mintea
s-a 5 himbat şi se numeşte acum suflet ; dacă, însă, se va îmbunătăţi
şi se va îndrepta, atunci devine iarăşi minte» J95.
Nu e greu de înţeles că sufletul e «minte» înainte de cădere şi
mintea e «suflet» după cădere. Logica lui Origen conduce la înţelege
rea că mintea şi sufletul nu sunt două componente umane diferite ci
unul singur, în stadii diferite.
190. Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, voi. II, p. 351.
191. Ibidem.
192. Origen, Despre rugăciune, IX, 2, trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. M
Neaga şi Zorica Laţcu în P.S.B., E.I.B., Bucureşti 1982, p. 218— 219.
193. P.S.B., 1, ed.' cit., nota 104, p. 219.
194. A. G. Hamman, op. cit., p. 134.
/
195. Origen, De princip., II, 8, 3, P.S.B , 8, p. 158.«Derivarea lui
din
au făcut-o mai întâi Platon (Cralylas, 399, trad. rom. ed. C. Noica, Bucureşti 19/S.
voi.
III, p. 274) şi Aristotel {Despre suflet, I, 2, 405 b ; trad. rom. cit. p. 33). Origen
face
aceste consideraţii tot în cadrul concepţiei saledespre preexistenta sufletel r
care s-ar fi «răcit» prin cădere, continuând această ; idee ca o nouă interpretare
arbitrară, că mintea («preexistentă» şi ea) s-a «răcit» prin păcat şi a devenit «suflec»,
cf. ibidem, nota 713, p. 157.
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Trihotomismul său trebuie pus pe seama preexistenţialismului său
şi în acest caz el nu mai poate fi înţeles strict antropologic, ci mai
degrabă psihologic, neacceptându-se fireşte concepţia greşită a preexis
tentei. Că «ochii sufletului se înaltă în asa măsură încât nu mai zăbo' vesc asupra celor pământeşti... prefăcându-se în acelaşi chip din slavă-n
slavă, ca de la Duhid Domnului» ,9fi.
Aşadar e vorba de «Duhul» si nu de duhul omului,
Trebuie precizat că termenii nu sunt întotdeauna univoci, deoarece
la Origen nu lipseşte formula dihotomică : «noi oamenii suntem fiinţe
vii bazate pe conlucrarea dintre suflet şi trup» l97. Această formulă
dihotomică priveşte viaţa omului în lumea pământească, «face c 1
putinţă viaţa noastră pe pământ» m . Al treilea element este înţeles ca
parte conducătoare a sufletului l99, definită şi drept «o anume transcen
denţă a omului mai presus de sine» 20(). în această lumină «nu-i de
mirare că Filocalia lui Origen este prima mare culegere de teologie
contemplativă mistică, din care se vor inspira
Sfântid Grigorie
de
Nyssa, Evagrie Ponticid, Maxim Mărturisitorul» 20[.
Tot de concepţia greşită a preexistenţei este legată şi problema
trupului (corporalităţii). După Origen «corporalitatea nu este un lucru
rău». «Natura corpului nu este impusă» (Contra lui Celsus, III, 42).
Origen nu condamnă trupul răspunzând cu această obiecţie principală a
platonicienilor contra întrupării. Răul stă nu în trup, ci exclusiv în
voinţa omului. Dar dacă corporalitatea nu e legată de rău, ea este unită
cu diversitatea, iar diversitatea înseamnă
schimbare radicală (De
princ. II, 1, 4) schimbare care, platonic şi origenist vorbind «duce la
degradarea stării iniţiale, stare la care autorul nostru crede că toate
vor reveni» 202.
Corpurile fiind proporţionate cu decăderea, ele devin în mod impli
cit pedeapsă. O pedeapsă, care însă pentru-Origen este un mijloc de
ridicare. Consecinţă a căderii, corporalitatea va înceta într-o zi, iar
apocatastaza va însemna revenirea la spiritualitate. învierea va fi
numai o etapă în calea spre spiritualizare 203. Căzute din «saţietate» şi
«neglijenţă», creaturile raţionale au provocat o întreagă ierarhie de
trupuri de la cele eterate, aeriene şi .până la cele omeneşti 204. Apoca$

t

>

t

*

t

196. Idem, Despre rugăciune, IX, 2, P.S.B., 7, p. 218.
197. Idem, De princip., I, 1, VI, P.S.B., 8, p. 50. A se vedea şi : H. Crouzei,
Origene est-il uri sistematique ? (Collection Museum I.essianum, Theo-logie, 56),
Bruge-Paris 1967, p.
26.
198. Ibiclem, I,
1, VI, p. 50.
199. J. Dupuis,
L'esprit de l'homme. Etude sur
Yantropologie religieuse d'Origene, Paris 1967, p. 70.
200. H. de Lubac, Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Ecritur cl'cipres Origene,
Paris 1950, p. 157.
‘
.
201. P.S.B., 7, p. 219 (vezi nola 104).
202. Pr. Prof. I. G. Coman, Patroîogie, II, ed. cit., p. 351— 352.
203. Ibidem, p. 352.
204. De princip., I, 3, VIII, P.S.B., 8; p. 78— 80. Aici se cuprinde şi concepţia
greşită a apocatastazei după care «nu poate fi vorba de o cădere definitivă, ci
oricând sufletul poate să-şi revină,întorcându-se la starea de mai înainte şi
să
restabilească ceea ce pierduse prin negrijă» (cf. ibidem, p. 80).
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tastaza, deşi apare ca o consecinţă a preexistenţei, este incontestabil o
eroare origenistă ca şi preexistenţa.
O altă concepţie cu privire la corporalitate, care i se atribuie, însă,
pe nedrept lui Origen este aceea a «hainelor de piele» (Fac. III, 21)
înţelese în concepţia lui Origen ca fiind trupul m\ Considerăm că cea
mai elocventă, argumentare a faptului că acuzaţia împotriva sa este
neîntemeiată, sunt cuvintele sale : «însă ce înseamnă hainele de piele ?
Pentru că este lucru extrem de nesăbuit si băbesc si nedemn de D imnezeu a crede că Dumnezeu a făcut hainele, ca un curelar... jupuind
pieile altor animale... Iarăşi : a spune că hainele de piele nu sunt
altceva decât trupurile e pe de o parte ceva verosimil şi putând îmbră
ţişa un oarecare consimţământ, deşi nu este ceva clar sa iadevărat.
Căci dacă «hainele de piele» sunt carne şi oase, cum a zis atunci înainte
de ele Adam : «Acesta e os din oasele mele şi carne din carnea
mea» ? 206. în ce mod ar putea fi «ceva verosimil» din această părere,
Origen precizează că «hainele de piele» sunt mortalitatea (necroza)
intrată în trup după cădere - '7.
O altă acuzaţie adusă lui Origen a fost aceea după care «chipul»
nu este în trup, ci în sufletul raţional20s. Pe lângă faptul că Origen,
atunci când s-a exprimat astfel, combătea pe cei care limitau chipul la
trup, cum reiese din context, mai există şi următoarea explicaţie :
Origen şi după el o parte a tradiţei răsăritene, utilizează caracterul
dinamic al chipului. Altfel spus, chipul nu este decât o îndumnezeire
incipientă ; Scopul e asemănarea cu Dumnezeu pe cât mai mult cu
putinţă.. Acest urcuş de la chip la asemănâre va fi de săvârşit în slava
trupurilor înviate (cf. I In. III, 2) si potrivit rugăciunii lui Kristos
(In. XVII, 21) în unitate 209.
Antropologia lui Origen are şi minusuri considerabile.
Totuşi. «în sinteza sa de credinţă si filosofie domină bunătatea si
puterea lui Dumnezeu, măreţia raţiunii şi libertăţii spirituale umane,
frumuseţea de «paradis duhovnicesc» a sufletului omenesc» - |f\
Au fost trasate câteva linii definitorii ale antropologiei lui
Origen, cu scopul de .a înţelege cum Părinţii, de după el, au preluat
sau au înlăturat anumite concepţii ale sale.
t
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Metodiu de Olimp (•}* sec. m i. Metodiu este printre primii autori

patristici care încearcă să elimine din antropologia creştină anumite
erori origeniste. «Doctrina despre om a lui Metodiu e o sinteză de
cunoştinţe înalte şi de elogii calde la adresa fiinţei umane. Nu e o
învăţătură logic închegată. Combătând antropologia şi eshatologia lui
Origen, Metodiu folosea argumente care nu puteau fi apoi integrate
♦

205. Epifanie al Ciprului spune despre Oricjen : «faptul că le-a făcut «haine de
piele» şi i-a îmbrăcat cu ele, zice el, este trupul», Pancirion, 64, 4 ; P.G., 41, i0?7 B.
206. Origen, Omilia la Facere 3, 2 ; P.G., 12, 101 A.
207. Ibiclem, P.G., 12, 101 B A se vedea : L. Thunberg, Microcosm and Media
tor. The Theological Anthropoiogy of Maximus the Confessor, Lu id 1965, p. 159.
208. Origen, La Facere, P.G., 12, 96.
209. H. Crouzel, Theologie de î'image de Dieu chez Origene (Theologie 3 h,
Paris 1956, p. 254.
210. P. Prof. I. G. Coman, Patrologie, voi. II, ed. cit., p. 376.
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într-o unitate sau sistem. Dar observaţiile sale răspund, în general,
antropologiei tradiţionale creştine» 211.
Metodin învaţă că omul este chipul «Dumnezeului cel veşnic şi
raţional». In cuvântul ei din Banchetul, fecioara Agatha spune că omul
al cărui suflet e logodit cu Domnul «va fi ca o statuie prea frumoasă
şi 'sfântă care... va locui în cercuri ca într-un templu» 2l2. Sub influenţa
Bibliei şi a lui Platon, Metodiu face din frumosul divin geneza frumo
sului uman şi prin aceasta plămădeşte o viziune estetică a lumii. O
estetică spirituală a chipul1ii lui Dumneze i în lume, care organizată,
prin puterea raţiunii va fi încununată cu nemurirea»215.
Aşa se explică faptul că antropologia sa se cuprinde mai cu s e a m ă
în lucrarea Aglaofon sau Despre înviere.
Sufletul este de natură spirituală, neschimbător, liber de a alege
între bine şi rău şi este nemuritor- Sufletul este creat odată cu trupul
şi nu a fost un timp când el a fost fără de trup, contrar părerii lui
Origen. Interesant de remarcat este faptul că ‘ Metodiu nu vorbeşte
despre suflet în mod special, ci aminteşte despre suflet mai ales în ra
portul său cu trupul, în dorinţa de a reliefa frumuseţea şi armonia
omului din perspective somatologice. Este explicabil dacă se are în
vedere dorinţa lui Metodiu de a restabili demnitatea trupului în opo
ziţie cu concepţia origenistă aşa cum o preluase el.
Trupul nu este «lanţ şi cătuşe» pentru suflet2l/|. «Hainele de piele»
(Fac. III, 21) cu care au fost îmbrăcaţi primii oameni după călcarea
poruncii nu sunt trupuri 215.
Trupul nu este ca un mormânt şi ca o piedică a sufletului2Uj.
Trupul nu*este asemenea unui râu şi nici bu rdu f217. Trupul este templul
Sfântului Duh şi pentru salvarea lui s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu 2US.
în elogiul pe care-1 face trupului, Metodiu combate şi părerea unora
că ar fi deosebire între trup şi corp, după care «prin corp trebuie să
înţelegem acea parte a sufletului care nu se vede, pe când prin trup
trebuie să înţelegem partea care se vede. Trebuie spus că nu numai
Pavel, dar şi profeţii .numesc corpul trup, ma chiar şi filosofii, care ţin la
precizia noţiunilor» 2i!\
Metodiu, având pseudonimul Eubulius, împreună cu prietenul său
Memian, aduce în faţa preopinenţilor săi filoorigenişti, medicul Aglaofon
din Patra şi prietenul acestuia Produs o seamă de argumente în favoa
rea demnităţii trupului şi în mod special posibilitatea învierii lui.
--------- -------
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211. Ibidem, p. 454— 455.
212. Metodiu de Olimp, Banchetul sau despre castitate, VI, 2, trad. Pr. Prof
C. Cornitescu. P.S.B., 10, E.I.B., Bucureşti 1984, p. 73.
213. Pr. Prof. I. G. Coman, Patroio-gie, II, p. 455. A se vedea şi Mihail Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Ed. Porto-Franco, Galaţi 1996, p. 120.
214. Cf. Despre înviere, Discursul I, LVII,'p. 163; LVI1II, p. 164; LX, p. 166.
215. Ibidem, Disc. I, V — VI, p. 124; XV, XVI, XVII, p. 130; XXII, XXIII, p. 131;
XXX, p. 140; XXXVIII, XXXIX, p. 147.
216. Ibidem, Disc.
1, XXX, p. 141; XXXII, p. 144; XXXIX, p. 148; LIV, p. 160
217. Ibidem, Disc.
I, XV, XVI, p. 130; XXII, XXIII, p. 134.
218. Ibidem, Disc. II, XVII, XVIII, p. 187.
219. Ibidem, Disc. I, LXII, p. 168.
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' La afirmaţia lui Aglaofon, că oricine îşi dă seama că trupul se dete
riorează si se întoarce «în ţărână», Metodiu descrie condiţia creştină a
trupului uman : «Trupul se află între stricăciune şi nestricăciune, el, care
era făptura nestricăciunii a înclinat către. «ţărâna pământului» 22°.
Trupul colaborează cu sufletul, căci dacă greşeşte, sufletul greşeşte
împreună cu trupul, pentru că dacă socoteşti păcat desfrâul, uciderea şi
lipsa de evlavie, toate acestea le săvârşeşte sufletul împreună cu
trupul» 221.
întoarcerea trupului «în ţărână» se întâmplă ca «să nu fim încătu
şaţi ai stricăciunii în veci, atunci când vom intra în împărăţia luminii» 222.
Moartea trupului are următorul scop, în planul lui Dumnezeu, după
căderea în păcat : «acesta este înţelesul «tunicilor de piele» : îmbrăcat
în ele trupul a fost îmbrăcat în stricăciune şi ca odată cu el să fie nimicit
cu desăvârşire păcatul ; să nu mai rămână din el nici cea mai mică parte
de rădăcină, din care să încolţească noi mlădiţe» 22:]. Ca Urmare, «a fost
dat morţii de către Dumnezeu, pentru a fi cuminţit, dar n-a fost părăsit,
nici lăsat pradă stricăciunii. învingând moartea'prin înviere (a lui Hristos)
iarăşi a fost redat nestricăciunii pentru ca nu cumva stricăciunea şă
mostenească nestricăciunea» -2'1.
Dacă argumentul întrupării lui Hristos, căci «Cuvântul trup s-a
făcut» (In. I, 14) riu este suficient pentru opozanţii lui Metodiu, acesta
mai prezintă unul ce se bazează pe logică, conform căreia însăşi moartea
trupului, colocatar cu sufletul, reclamă învierea. Căci «nu se culcă să
moară ceea ce este nemuritor, ci ceea ce este muritor. Trupul moare,
pe când sufletul e nemuritor. Şi dacă sufletul este nemuritor, iar trupul
muritor, înseamnă că aceia care zic că este înviere, însă nu şi a trupu
lui, neagă învierea. Pentru că nu cel ce stă neclintit în picioare ci cel
care a căzut şi a rămas aşternut la pământ acela se ridică» 225, adică
trupul.
în antropologia sa, Metodiu cuprinde şi tema omului ca chip al
lui Dumnezeu în integralitatea naturii- sale (trup şi suflet). Preţuirea
şi frumuseţea umană îşi descoperă adevăratele semnificaţii numai prin
raportare la Dumnezeu, la mântuirea lumii şi la viaţa veşnică. «Suntem
nemuritori... pentru faptul că suntem chipuri ale l!ui> Dumnezeu,
De aceea a coborât Cuvântul în lumea noastră şi a luat trup din trupul
nostru, pentru ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi şi pentru a
învia nemuritor pe cel care căzuse pradă stricăciunii» 226.
Aşadar, Metodiu de Olimp pune început unei antropologii ce evi
denţiază demnitatea omului, frumuseţea sa psiho-somatică, integrarea
în calitatea de «chip» a omului întreg (suflet şi trup). Pe o astfel de
fundamentare îşi vor alcătui o antropologie din care reiese nobleţea
t
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220. Ibidem,
221. Ibidem,
222. Ibidem,
223. Ibidem,
224. Ibidem,
225. Ibidem,
226. Ibidem,
dio d’Olimpo, în

XVIII, p. 1*86.
XXXI, p. 143.
XXXII, p. 144.
XL, p. 150.
Disc. II, XVIII, p. 186.
Disc. I, LI, p. 158.
Disc. II, XXIII, p. 191. A sc vedea: A. Biamonti, L'etica di Meto«Rivista trim. di Studi filos. e theoi.», Roma 1942, voi. 3, p. 272— 298.
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fiinţei umane şi alţi scriitori patristici, în general, dar Lactanţiu ( f 320)
şi Nemesius de Emessa ( f sec. IV), în special.
Lactanţiu. Acest «Cicerone creştin», cum îl numeşte Pico de la
Mirandola, consacră problemei omului o lucrare întreagă, De opiţicio
hominis, după aceea pagini întregi în Divinae Institutiones şi Epitome
divinarum Institutionum. Lactanţiu este primul autor al unei «anato
mii» creştine care a încercat să exprime esenţialul învăţăturii creştine
despre om, împletit cu dialectica vremii sale. Antropologia sa are prin
excelenţă caracter criptocreştin, dar Lactanţiu era convins că operele
sale vor ajunge şi în mâini păgâne.’ La întrebarea : Ce este omul ?, el
trebuia să răspundă gânditorilor creştini ai timpului, în dispută cu
filozofii păgâni, împletind datele Revelaţiei cu datele raţiunii. Lactanţiu
«vorbeşte de valoarea, de taina sfântă a omului, «sacramentum homi
nis» (Divin. Instit. II, 18, 1 ; V, 17, 15 ; VII, 5, 2). Omul* a fost făcut
de Dumnezeu ca o «imagine» a sa, după forma propriului Său chip,
o imagine sensibilă şi inteligentă, mai desăvârşită decât orice, lucru
confirmat şi de Platon şi Sibilă. Dumnezeu a făcut pe om din humă,
de unde îi vine şi numele : homo = om. Poeţii grecilor afirmă şi ei
acelaşi lucru, când spun că omul a fost făcut din lut de către Prometeu ; faptul în sine este exact, numai numele Creatorului diferă»
(Divin. Instit. II, 10, 3— 5 ) 22/. Grecii numesc pe om « avOpco-rcoS», fiindcă
acesta priveşte în sus. Lactanţiu trebuie să facă cunoscut faptul că
omul este opera lui Dumnezeu (opificium *Dei), către care trebuie să
tindă nu numai cu mintea şi simţirea, ci chiar prin poziţia sa corporală.
«Dumnezeu a hotărât să facă omul ceresc (îndreptat spre cer — n. n.).
unic printre toate fiinţele vii, şi să le facă pe toate celelalte pământeşti.
El l-a aşezat în picioare, drept pentru a contempla cerul, a hotărât să
fie biped, tocmai pentru ca el să privească spre acelaşi loc de unde
îşi trage originea... Iată de ce poziţia în picioare numai a omului, con
formaţia sa pe care o îndreaptă spre Tatăl divin... îi dovedeşte originea
şi Creatorul Său» 223.
De opificio Dei (Despre opera lui Dumnezeu) este un adevărat ma
nual de antropologie care încearcă să descrie făptura umană în general
şi «anatomia» acesteia în special. Lactanţiu îşi începe expunerea sub
liniind poziţia omului în cadrul creaţiei, arătând că în schimbul forţei
cu care au fost dotate animalele omul a primit raţiunea şi vorbirea 229.
Bolile si moartea sunt consecinţa naturii sale- «Căci dacă el este alcătuit
din oase, muşchi, viscere şi sânge, care dintre aceste elemente poate
fi destul de solid pentru a se opune slăbiciunii şi morţii ?» 2:V). Frumu
seţea omului şi înţelepciunea Creatorului sunt arătate prin miraculoasa
alcătuire a trupului omenesc 23i. întreaga creaţie având coroană a ei pe
*
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227. Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, voi. II, ed. cit., p. 226.
228. Lactanţiu, De opiiicio Dei (VIII, 3— 4), în î/ouvrage du Dieu Crcateur, tra-î.
Michel Perrin, S.C. 213, Les Editions du Cerf, Paris, 7 — e, 1971, p. 131.
229. Ibidem, /II, I— IV, p. 117— 125.
230. Ibidem, IV, 5, p. 127.
231. Ibidem, V, I— VI, 1, p. 133— 139.
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om, a fost o operă raţională şi providenţială contrar teoriei lui Epicur,
combătută de Lactanţiu, după care lumea ar fi opera hazardului, graţie
mişcării atomilor 232.
Pentru că «nici un număr nu este mai perfect’ decât doi», Dum
nezeu ‘ i-a dat omului organele simţuale duble, a fost dotat astfel nu
întâmplător, ci pentru utilitatea şi frumuseţea lor ca şi a tuturor orga
nelor interne 233.
In problema localizării sufletului, Lactanţiu e confuz. E drept, el
combate localizarea acestuia în creier, piept sau inimă, dar nici nu se
pronunţă clar asupra relaţiei trup-suflet. Face chiar afirmaţia că «trupul
este vasul sufletului»
«ipse vase hominis... quod videmus» (acest
vas al sufletului pe care îl vedem» 235. Dificultatea pentru Lactanţiu
de a-1 localiza constă în aceea că sufletul este imaterial : «nec videri
aut tangi potest» (nici nu poate fi văzut say atins)» 236 şi este în mod
necesar etern.
’
Lactanţiu combate teoria conform căreia sufletul ar fi suflul vital,
aerul inspirat, învăţând totuşi că el coexistă cu trupul de la începutul
existenţei lor. «Sufletul nu este deci aerul închis în gură pentru că
sufletul este conceptul cu mult înainte ca aerul să poată fi închis în
g u ră »23/. în privinţa producerii sufletului, Lactanţiu este însă cate
goric : la întrebarea dacă sufletul este «născut de tată, de mamă sau
de amândoi, el spune : «îmi asum dreptul de a refuza orice incertitu
dine faţă de acest subiect. Nici una dintre cele trei ipoteze nu este
corectă. Căci sufletele nu sunt «semănate» nici de ambii părinţi nici de
vreunul dintre cei doi. Căci un trup poate naşte trupuri fiindcă ambii
părinţi contribuie ca atare ; dar sufletul nu poate naşte suflete, pentru
că nimic nu poate să provină din ceea ce este comprehensibil. Aşadar
capacitatea de a «însămânţa» sufletele este în puterea lui Dumne
zeu» 238.
Lactanţiu ridiculizează de asemeni teoria migraţiunii sufletelor.
«După Pitagora, sufletele, din pricina bătrâneţii sau a morţii, ar intra
în noii născuţi, renăscându-se identice, fie ca oameni, fie ca animale,
fie ca fiare. Această continuă circulaţie adesea în trupuri variate şi
neasemănătoare ar atesta nemurirea sufletelor». Idee «de om nebun
şi vrednică mai degrabă de un măscărici (mim) decât de o şcoală, care
n-ar trebui nici măcar combătută» 239, conchide el.
Cele câteva date antropologice menţionate, conduc la concluzia că
Lactanţiu «nu .ţine să facă teologie propriu-zisă, ci să dovedească, nu
cu texte biblice 2/‘° ci cu argumente raţionale şi cu opiniile şi chiar cu
232. Ibidem, VI, I— VII, 1, p. 139— 145.
233. Ibidem, IX, I— XII, 1, p. 157— 177.
234. Ibidem, I, IIf p. 111.
' 235. Ibidem, 'IV, 24, p. 132; XIX, 2, p. 209.
236. Ibidem, XVII, 1, p. 201.
237. Ibidem, XVII, 7, p. 199.
238. Ibidem, XIX, 1, p. 209.
239. Idem, Divin, instit., VI, 12, 29— 31, la Pr.Prof. I. G. Coman, op. cit., p. 229
240. M. Perrin, Introducere, op. cit., p. 61. El spune că în această operă pen
tru păgâni, Lactanţiu se foloseşte de Biblie în modul cel mai discret posibil. Folo
sirea Bibliei ar fi cumva «camuflată».
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textele unora dintre filosofi... că elementelecredinţei
creştine erau
adevărate» 2/iJ.
Oricum «anatomia» antropologică a lui Lactanţiu va fi încreştinată
si
fundamentată revelational mai mult si vmai bine de Nemesius de
Emessa, care se adaugă acestuia în străduinţa de a dovedi demnitatea
şi nobleţea fiinţei umane în alcătuirea ei ontologică, nu numai a sufle
tului, ci şi a trupului.
9
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Nemesius de Emessa. Antropologia lui Nemesius, cuprinsă în lu

crarea Despre natura omului, continuă strădaniile predecesorilor de a
pune «în acord» datele Revelaţiei cu doctrina spirituală platonizantă
a antichităţii. Nemesius încearcă şi reuşeşte în cele 44 de capitole ale
operei sale să evidenţieze esenţialul, valoarea şi frumuseţea persoanei
umane, cu scopul de a dovedi că evoluţia antropologiei greceşti şi-a
atins piscul ei în creştinism.
învăţăturii despre trup, elementelor sale componente, despre sim
ţuri : văzul, pipăitul, gustul, auzul şi mirosul (cap. 7, 8, 9, 10, 11), inte
ligenţa (12), memoria (13), gândirea şi expresia (14), Nemesius îi acordă
un spaţiu* mai redus în contextul lucrării sale. El îşi propune să lămu
rească învăţătura despre suflet, foarte controversată în vremea sa cu
atât mai mult cu cât «toate calităţile trupului pot fi percepute» '-i2 mai
uşor. El insistă asupra concepţiei despre suflet şi a raportului acestuia
cu trupul.
Sufletul nu e nici corp, nici sânge, nici număr cum susţineau
Pitagora şi Xenocrate. «Sufletul e unul şi acelaşi» 2/*3. Sufletul nu este
nici amestec, nici calitate. Sufletul nu e perceptibil, ci inteligibil. Su
fletul nu e o calitate sau însuşire a trupului. Nu e nici armonia dintre
sănătatea, puterea şi'frumuseţea trupului, cum afirmau unii, căci dacă
ar fi aşa ar trebui ca omul cât trăieşte să nu fie nici bolnav, nici infirm,
nici desfigurat, căci sufletul este nemuritor. Uneori un singur om suferă
aceste trei lipsuri. Sufletul nu este deci o compoziţie echilibrată a
trupului2Vl. Prin urmare, nu trupul ţine sufletul, ci invers. Sufletul
nu stă în corp ca într-un vas sau într-un burduf, ci mai degrabă trupul
stă în puterea sufletului. Cele inteligibile sau cele ale minţii nu sunt
stânjenite de trup, ci ele «circulă» cutreierând tot corpul şi nu pot fi
oprite de un loc material.
Sufletul se află sau în el însuşi, atunci când judecă sau în minte,
atunci când gândeşte. Când se spune că sufletul e în trup se înţelege
nu că ar fi într-un anume loc, ci ca într-o relaţie ; întocmai cum se
spune că «Dumnezeu este în noi».
Trebuie înţeles ca într-o relaţie-înclinaţie sau propensiune.
Sufletul e ceva fără mărime, fără grosime şi indivizibil.
El depăşeşte orice circumscriere locală. Cum poate fi circumscris
de loc ceva ce nu are dimensiunea grosimii ?
241.
242.
243.
244.
245.

Pr. Prof. 1. G. Coman, op. cit., p. 213— 214.
Nemesius de Emessa, Despre natura omului, 2, în P.G., XI, 557 AB.
Ibidem, P.G. XL, 569 ABC.
Ibidem, P.G. XL, 557 BC.
Ibidem, 2, P.G. XL, 600 AB.
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Nemesius este cel dintâi autor patristic, care examinează calităţile
sufletului cu competenţă şi acribie, numindu-le «simţuri» (duhovniceşti).
In suflet există memoria, gândirea, vorbirea, raţiunea.
Raţiunea se manifestă ca logos endiathetos, interior, şi oa logos
prophorikos, exprimat în afară prin cuvânt.
Raţiunea interioară e o mişcare a sufletului, care se realizează în
actul de raţionare fără expresie fonetică. De aceea chiar când nu vor
bim noi parcurgem întreaga raţiune.
Prin urmare, toţi suntem raţionali, inclusiv surzii şi cei care nu pot
vorbi, atinşi de vreo boală. Raţiunea exprimată — logos prophorikos —
îşi arată puterea în glas şi în exerciţiul vorbirii 2/l6.
Nemesius examinează şi problema liberului arbitru sau a voinţei
libere. Cele create .din materie fiind trecătoare, se poate afirma că
omul este şi cu voinţă liberă şi schimbător : schimbător pentru că este
creat, cu voinţă liberă pentru că este raţional. Toată natura raţională
este în chip necesar liberă şi schimbătoare, după specificul propriu.
Omul este înzestrat cu libertăţi în vederea acţiunii. Pentru aceasta omul
este schimbător 2/‘7. Omul este rău nu prin fire ci datorită liberului
arbitru 248.
Nemesius încreştinează mult antropologia vremii sale subliniind şi
valoarea iertării prin pocăinţă. «Singur omul dintre fiinţele raţionale
are privilegiul de a fi învrednicit de iertare prin pocăinţă... După cum
râsul este propriu omului şi numai lui, pretutindeni- şi întotdeauna, tot
aşa în lucrurile după har, nu în cele după legea raţională a creaţiei,
elementul propriu omului este să se elibereze prin pocăinţă de vinile
păcatelor» m
‘ .
Demnitatea deosebită a omului este că dintre toate fiinţele numai
trupul lui înviază din moarte şi merge în nemurire. Trupul înviază din
pricina nemuririi sufletului, nemurire pe care o primeşte şi trupul cu
toate slăbiciunile şi patimile acestuia. Iată de ce filosofii numesc pe
om «animal raţional» capabil de inteligenţă şi ştiinţă : «animal» pentru
că omul este o esenţă însufleţită, sensibilă ; aceasta e definiţia anima
lului ; e raţional pentru că este deosebit de cele neraţionale ; muritor
pentru că este deosebit de fiinţele raţionale nemuritoare (îngerii — n. n.)
capabil de inteligenţă şi ştiinţă pentru că prin învăţătură ne însuşim
actele şi ştiinţele, inclusiv puterea de a le exercita 25°.
Nemesius descrie ca nimeni altul până la el, calitatea omului prin
sufletul şi trupul său de a fi «punte» între lumea fenomenală şi
inteligibilă.
«Cine ar putea să admire cum se cuvine nobleţea acestei fiinţe,
care uneşte în ea pe cele muritoare cu cele nemuritoare, care împreună
pe cele raţionale cu cele iraţionale, care poartă în propria ei fire chipul
întregii creaturi, lucru pentru care a fost numită lumea cea
mică
%

246.
247.
248.
249.
250.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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24, P.G. XL, 668 A.
39, 41, P.G. XL, 761 AB, 776 AB.
P.G. XL, 776 BC — 777 AB.
1, P.G. XL, 521 ABC.
1, P.G, XL, 524 AB.

258

\

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Ă N Ă

(microcosmos), fiinţă care a fost învrednicită de Dumnezeu cu atâta
atenţie, pentru care sunt toate cele prezente şi cele viitoare, pentru
care însuşi Dumnezeu s-a făcut om, care tinde spre nemurire şi fuge
de ce este muritor, care alcătuită după chipul şi asemănarea lui Dum
nezeu este regină în ceruri, care trăieşte împreună cu Hristos, care este
Fiul lui Dumnezeu şi care este aşezat mai presus de orice stăpânire
şi autoritate. Cine ar putea să spună privilegiile acestei fiinţe ? Ea
colindă mările, frecventează cerul cu ochiul minţii, cugetă la mişcările,
distanţele şi volumul astrelor, recoltează pentru sine pământul şi marea,
dispreţuieşte fiarele şi monştrii apelor, toată ştiinţa, arta şi cercetarea
îi reuşesc, întreţine cu cine vrea legături peste graniţe cu ajutorul
scrisului, nu se lasă împiedicată de trup şi profeţeşte cele viitoare.
Omul e conducător peste toate, stăpâneşte peste toate, se bucură de
. toate, vorbeşte cu îngerii şi cu Dumnezeu, porunceşte creaturii, ordonă
demonilor, cercetează natura lucrurilor, se osteneşte pentru Dumnezeu,
este sălaş şi templu al lui Dumnezeu. Toate acestea el le obţine prin
virtute si evlavie» 25J.
Acest lung citat comprimă întreaga concepţie despre om a lui Nemesius. Descrierea sa este nu numai o consecinţă a cosmologiei biblicopatristice pe care o , lămureşte. Mai mult, el pune in lumină adevărul
că omul e singura oglindă reală a lui Dumnezeu pe pământ «Originea*,
divină a omului explică singură aspiraţiile lui spre divin» 252.
Prin urmare, antropologia patristică din primele trei veacuri,
«scăldată» în lumina Revelaţiei, cu forţa de sinteză a elaborărilor şi,
menţionate pe scurt, se dovedeşte a fi o «piatră unghiulară» la înălţarea
edificiului învăţăturii despre om, pe care îl vor construi Părinţii de
seamă ai secolului al IV-lea.
t

Pr. dr. MARIN CIULEI

MORMÂNTUL SFANŢULUI IERARH
IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREŞ

Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a fost episcop al Maramureşului
în anii 1690— 1711 şi este cunoscut sub numele de Iosif Stoica. S-a
născut într-o familie nobilă din comuna Crişăneşti, situată în Mara
mureşul din dreapta Tisei. A studiat prin mănăstirile din Maramureş
şi Moldova, dar şi în Polonia. A fost hirotonit întru preot la Mănăstirea
Peri, iar întru episcop în Polonia de mitropolitul Dosoftei al Moldovei.
Arhipăstoria sa cunoaşte două perioade. In primii, zece ani a păstorit
sub presiune calvină, iar în ultimii zece ani a păstorit sub persecuţie
eatolică. Reşedinţa de bază a avut-o la Mănăstirea Peri, dar în repetate
rânduri a fost izgonit de acolo şi s-a adăpostit prin alte localităţi şi pe
la diferite mănăstiri : la Budeşti, Biserica Albă, Sighet, Ciumuleşti, Hust,
251. Ibiclem, 1, P.G. XL, 532 C — 533 AB.
252. Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme..., ed. cit., p. 40.

D O C UME N T A R E

259

Barania, Uglea, Giuleşti. A militat pentru apărarea ortodoxiei şi a vieţii
româneşti, pentru unitatea Bisericii şi împotriva dezbinării ei. în acest
. sens a gcris un tratat Contra unirii cu 'patriarhul Romei, iar la sinoadele
dezbinării de la Alba Iulia n-a participat nici un preot şi nici un laic
din Maramureş. în timpul arhipăstoririi sale, Maramureşul a fost o
adevărată cetate a ortodoxiei. A fost mereu persecutat de regimurile
străine calvine şi catolice. I s-au adus numeroase învinuiri nedrepte şi
fără judecată a fost dus la închisoarea de exterminare de la Cetatea
Hustului. Dumnezeu a făcut cu el mai multe minuni. A fost canonizat
şi este sărbătorit în ziua de^ 24 aprilie.
Am încercat să mergem pe urmele acestui sfânt spre a-1 studia şi
i-am scris o monografie. în urma investigaţiilor pe care le-am făcut,
credem că i-am descoperit mormântul. în cele ce urmează prezentăm
anele date şi ipoteze, care ne-au dus spre această constatare.
Persecuţiile regimului străin catolic nu s-au exercitat numai asu
pra episcopului Iosif Stoica, ci asupra întregii Biserici Româneşti.
Mănăstirea Peri a fost distrusă, averile episcopiei, bisericilor şi mănăs
tirilor au fost confiscate, o parte au fost date lui Adam Pogan de Cseb,
iar cealaltă a fost ocupată de comitat. în locul lui Iosif Stoica a fost
numit episcop al Maramureşului Iov Tirca. în urma nenumăratelor me
morii ale preoţimii şi poporului român, Iosif Stoica a fost eliberat din
închisoare, dar puterea politică nu i-a mai recunoscut demnitatea de
episcop. I-a recunoscut-o însă preoţimea şi chiar noul episcop, cu care
şi-a împărţit eparhia : în partea de nord a păstorit Iosif Stoica, iâr în
sud Iov'Tirca. Peste puţin timp, Iov Tirca a fost condamnat la moarte,
dar, bănuindu-şi sentinţa, a fugit în Moldova, iar Iosif Stoica a rămas
singurul episcop al întregului Maramureş. în această situaţie, Iosif
Stoica a trecut în stânga Tisei. în 1711, se afla în Sighet. De aici, pro
babil, s-a retras la Mănăstirea Giuleşti din apropiere, unde a avut re
şedinţă si mai înainte, în 1695.
Iosif Stoica a murit la sfârşitul lunii octombrie sau începutul lunii
noiembrie 1711, probabil la Mănăstirea Giuleşti.
♦

>

i
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a. Inscripţia de pe bârna din peretele sudic al bisericii de la
Mănăstirea Giuleşti : «Aici e îngropat ieromonahul Ieroteiu, monahul
Iosif». Explicaţii la inscripţie : 1. Din tradiţie se ştie despre călugării
care au murit acolo că erau îngropaţi într-un anumit loc din cimitir, la
sud-est de biserică. 2. Numele Iosif este însoţit de determinantul «mo.nah» şi nu de cel de «episcop», pentru că după ieşirea din închisoare
lui Iosif Stoica nu i s-a mai recunoscut oficial, de către autorităţile
străine, demnitatea de episcop.
«

b. Locul îngropării. Dacă ceilalţi vieţuitori ai mănăstirii au fost
îngropaţi în cimitir, unul a fost îngropat' în biserică şi nu în pronaos
sau^undeva într-o margine, ci tocmai în faţa altarului, între uşile îm
părăteşti.
Cine a putut fi cel căruia i s-a dat atât de mare cinste ? Călugării
nu s-au îngropat în biserici şi tocmai în faţa altarului. 2. Peste câţiva
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ani de la moartea acestuia, pe mormântul din faţa altarului, s-a pus o
lespede de piatră, pe care se află inscripţia : «A. 1731» şi o cruce abia
schiţată.
Anul din inscripţie nu corespunde cu anul morţii episcopului. Poate
că pietrarul a încrustat anul când a cioplit el piatra.
i

/

c.
Tradiţia spune : 1. Călugării de la mănăstire au avut un respect
deosebit faţă de un călugăr mai în vârstă. 2. Când acesta a murit,
călugării l-au îngropat în altar. 3. După aceasta, călugării au fost batjocuriţi, le-au fost arse toate cărţile şi au fost alungaţi de la mănăstire.
4. Casa călugărilor a fost situată la nord de biserică. 5. Mănăstirea a
avut mai multe terenuri, dintre care unul poartă numele Fântâna Călu
gărilor. 6. O călugăriţă a venit să vadă mormântul şi când a plecat, a
mers în genunchi de la mănăstire până la Podul Râului. 7. Neamul
Totoşenilor, care a luat o parte din pământurile mănăstirii, s-a stins.
Aici am rezumat relatările obţinute de la mai mulţi bătrâni din
localitate, dintre care menţionăm pe Ardelean Gheorghe de 88 de ani,
crâsnic în Giulesti si Hoţea Irina de 91 de ani din Mănăstirea Giulestilor.
Mai menţionăm că în Maramureş a existat tradiţia ca episcopii să
fie îngropaţi, atunci când era posibil, în 'faţa altarelor. Aceasta este
confirmată de faptul că şi episcopul greco-catolic Mihail Pavel este
îngropat în faţa altarului din biserica din Sfânta, localitate situată în
Maramureşul din dreapta Tisei.
?

#
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Propunere

Ar fi bine ca o eomisie de specialişti în arheologie bisericească să
cerceteze mormântul din faţa altarului din biserica mănăstirii Giulesti.
Poate s-ar găsi acolo vreun semn distinct, care'ar aduce lumină asupra
problemei în discuţie, sau poate chiar moaştele Sfântului Ierarh Iosif
Mărturisitorul.
Prof. dr. NUŢU ROŞCA
*

CĂLĂTORI POLONI
DESPRE BISERICA ROMÂNEASCA

în rândul izvoarelor istorice, descrierile călătorilor îşi au şi ele
importanţa lor aparte. Aceasta constă în faptul că ele cuprind observaţii
asupra instituţiilor, monumentelor şi obiceiurilor, despre care adesea
lipsesc ştiri în izvoarele interne. Dacă un scriitor nu acordă anumitor
informaţii o importanţă aparte, socotindu-le cunoscute cititorului, că
lătorului străin îi atrag atenţia ca lucruri deosebite, care nu există în
ţara lui sau se deosebesc de cele cunoscute de el. Călătorii ne dau des
crieri despre aspectul oraşelor, satelor, al monumentelor, obiceiurilor,
instituţiilor, nelipsind nici informaţiile privitoare la Biserică i.
1.
N. Iorga, Istoria românilor prin călători, ed. A. Anghelescu, Bucureşti, 1981 ;
AI. Sadi-Ionescu, Bibliografia călătorilor străini în ţările noastre, Bucureşti, 1916;
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în ceea ce-i priveşte pe călătorii poloni în ţările noastre, aproape
toţi sunt soli oficiali, trimişi la Constantinopol, drumul lor trecând mai
totdeaujia prin Moldova şi, uneori şi prin Ţara Românească.
Importanţa descrierilor făcute de călătorii poloni-este mare, fiindcă
autorii lor, vecini care ne cunoşteau, puteau înţelege şi aprecia mai bine
viaţa poporului şi organizarea statului românesc decât occidentalii. Apoi,
mulţi dintre ei, cum este Oswiecim, care văzuse aproape toată Europa,
sau un Radziejowski şi un Rafael Leszczynski (tatăl regelui Stanislav)
erau înalte personalităţi politice cu o cultură vastă. Mulţi dintre aceşti
călători întreţineau relaţii personale cu boierii şi domnii din ţările noas
tre. De pildă, Gninski, cunoştea pe Miron Costin, iar Rafael Leszezynski
a avut conversaţii cu Dimitrie Cantemir 2.
Dar, ca şi celelalte informaţii provenite de la aceştia, şi cele refe
ritoare la Biserica românească trebuie preluate critic, privite în con
textul realităţilor istorice şi politice ale vremii în care au trăit, neuitând
nici obiectivele pe care le urmăreau aceşti călători prin descrierile lor.
în acest sens, trebuie amintit faptul că aproape toţi erau de religie
catolică, într-o perioadă când propaganda iezuită urmărea prin toate
mijloacele să «aducă în sânul Bisericii Romei», pe ortodocşii consideraţi
de ei schismatici. Aşa încât, acestui motiv i se datorează şi numărul
rîfai mic al relaţiilor privitoare la ortodocşii români, decât acelea pro
venite de pildă, din scrierile călătorilor ru şi3. Unul dintre primii că
lători poloni la care aflăm informaţii despre Biserica noastră este lite
ratul Maciej Stryjkowscki, care, în 1574— 1575 făcea parte din solia
trimisă la Constantinopol, în frunte cu Andrei Tarsnowski4. Vorbind
despre obiceiurile de înmormântare ale lituanilor, el spune că acestea
se întâlnesc şi la români. Iată ce spune el : «Lituanii obişnuiesc să
serbeze amintirea morţilor, a părinţilor, mamelor şi rudelor lor, de
obicei în luna octombrie, sau câteodată la fiecare sărbătoare, cântând
bocete pe morminte şi plângând, mai ales femeile, care înşiră vitejiile,
virtuţile, însuşirile de gospodari ale bărbaţilor lor. Acest obicei se păs
trează nu numai la aceştia, dar şi în Moldova, în Ţara Românească şi
în Bulgaria, precum am văzut în câteva orăşele : la Buzău, la Rusciuc,
la Giurgiu, pe Dunăre şi la Bucureşti, oraşul de scaun al domnului mun
tenesc, unde, pe lângă acelea, aprind lumânări şi cădelniţează cu tămâie
pe morminte» 5.
Un alt sol polon care a trecut prin ţările noastre este Lavrin Piaseczynschi, trimis în trei rânduri, între 1601-—1603, la hanul tătarilor
din Crimeea. în descrierea celei de a treia călătorii (1602— 1603) el
Călători străini despre Ţările Române, voi. I, Bucureşti, 1968, p. V— XLVIII (citat
mai departe, Călători ,vol., p.).
2. P. P. Panaitescu, Călători poloni în Ţările Române, Bucureşti, 1930, p. 3— 4.
3. Pr. prof. Liviu Streza, Relatările unor pelerini ruşi din secolele X V I— XVIII,
în trecere prin Ţările Române, despre viaţa liturgică ortodoxă şi locaşurile de cult
româneşti, în «M.A.», XXXIII (1988), nr. 2, p. 88— 93 ; Călători, voi. I— VIII, Bucu
reşti, 1968— 1983.
4. Despre Taranovski vezi '.-Călători, II, p. 395— 397.
5. Ibidem, p. 450.
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aminteşte că solii poloni se aflau la Iaşi, la 3 februarie 1603, unde
discută problema soldaţilor poloni care luptaseră în Ţara Românească,
’ urmând să primească leafă de la Simion Movilă, dar nu primiseră nimic.
Ieremia Movilă, domnul Moldovei, în urma sfătuirii cu mitropolitul
Eftimie al Ţării Româneşti (1594— 1602), cu fratele său Simion şi cu
boierii, au trimis un protest regelui Poloniei, cu privire la prădăciunile
soldaţilor nemulţumiţi. în acest scop, Ieremia trimitea în solie la poloni
pe marele vornic Ureche Nestor şi pe logofătul Petriceicu, iar Simion
Movilă pe mitropolitul Eftimie împreună cu câţiva boieri din Ţara Ro
mânească 6. In anul 1636 trecea prin Moldova spre Constantinopol
George K r a s i n s k i solul regelui Poloniei, Wladislau IV, când pe tronul
Moldovei era Vasile Lupu (1634— 1653). întrucât la acea dată, Vasile
Lupu era în duşmănie cu regele Poloniei, solul polon are cuvinte puţin
măgulitoare la adresa domnului moldovean, mai ales că acesta nu i-a
acordat atenţia la care solul polonez se aştepta. De aceea şi informaţiile
sale sunt tendenţioase. Cu toate acestea, îi scapă şi câteva informaţii
privitoare la strădania domnului moldovean de a-şi reface ţara, pustiită
în urma diferitelor războaie ce s-au dus în acest timp. Din scrierea în
tocmită de unul din însoţitorii lui Krasinski aflăm că la 21 martie 1636
solia polonă se afla în orăşelul Ştefăneşti, judeţul Botoşani, care, după
spusele călătorului polon, «a fost însemnat pe vremuri, după cum se
vede din aşezarea lui şi după biserica de zid frumos clădită». întrucât,
datorită deselor războaie biserica fusese ruinată, călătorul polon arată
că la acea dată «se transportă piatră pentru restaurarea ei, asemenea
şi alte materiale» 8. De altfel, este bine cunoscută opera de construire
şi reparare a bisericilor în timpul înfloritoarei domnii a lui Vasile Lupu,
relatarea de faţă întărind încă o dată această realitate.
La 22 martie 1636, aceeaşi solie ajunge la Iaşi unde va sta şi a
doua zi, sărbătorind Sfintele Paşti. Vizitând oraşul, călătorul polon face
şi o descriere a acestuia, arătând printre altele că «întinderea, lui este
aşa de mare încât se zice că are mai mult de şapte mii de case, ceea
ce e de crezut după circumferinţa lui, care este destul de mare şi după
desimea caselor9. Castelul a fost refăcut de către domnitorul Vasile
Lupu care «pentru a avea o locuinţă comodă 1-a restaurat foarte bine
şi l-a îndreptat şi a făcut întărituri bune de jur împrejur. îndată lângă
castel — spune scriitorul polon — este o biserică frumoasă, Sf. Nicolae,
clădită din piatră cioplită. Mai sunt încă şi alte biserici de zid fru
moase, mai mult de zece, pe deosebite străzi... în sfârşit, mai este şi
o mănăstire frumoasă de zid pe un deal lângă oraş într-un loc bun»
6. Ibidem, IV, p. 242— 243 ; Panaitescu op. cit., p. 13.
7. Călători, V, p. 107— 111; Panaitescu, op.
25; Despre Vasile
Lupu v e z i:
Istoria militară a poporului român, voi. III, Bucureşti, 1987, p. 254— 274; C.C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Istoria româniloi din cele mai vechi timpuri până astăzi,
Bucureşti, 1975, p. 432— 434.
8. Călători, V, p. 113; Panaitescu, p. 23. Biserica Cuvioasa Parascheva din
Ştefăneşti-Botoşani, atribuită lui Ştefan cel Mare, a fost refăcută de Vasile Lupu
în anul 1636. Cf. Ana Dobjanschi şi Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu,
Bucureşti, 1979, p. 105.
9. Călători, V, p. 116; Panaitescu, p. 25—26.
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(poate e mănăstirea Galata) 10. Plecând din Iaşi la 23 martie, solia po
lonă ajunge în satul Scânteia, «la numai trei mile de Iaşi», sat care
«s-a mărit mult, s-au aşezat în el mulţi oameni gospodari şi s-a clădit
o biserică nouă, frumoasă, de zid» !1. După ce au înnoptat aici, a doua
zi, 25 martie au ajuns în Vaslui. Descriind oraşul, călătorul arată că
«în faţa castelului (a cetăţii) este o biserică de zid, foarte frumoasă,
zugrăvită atât în interior, cât şi pe dinafară. Sunt de asemenea şi câteva
biserici de lemn» i2. La 26 martie solii se aflau la Bârlad, unde puteau
vedea o biserică de zid şi şase de lemn. Toate fuseseră pustiite, odată
cu oraşul l3. 'Era ultima staţiune pe teritoriul Moldovei, la 27 martie
intrând pe teritoriul Ţării Româneşti, unde domnea Matei Basarab care,
spre deosebire de Vasile Lupu era în relaţii bune cu polonii
La
29 martie solia a înnoptat în Buzău, despre care scriitorul polon no
tează : «Acest orăşel este destul de mare, are două mănăstiri de zid
frumoase, o a treia biserică de asemenea de zid şi o a patra părăsită,
dar din ruinele ei se vede că era frumoasă ca arhitectură» ,5.
La 1 aprilie 1636, însoţiţi de gazda domnului, oaspeţii poloni in
trau în Bucureşti, fiind găzduiţi în mănăstirea Radu-Vodă l6. Despre
; 10. Călători, V. p. 116. La Iaşi se pot vedea şi astăzi o serie de mănăstiri
şi biserici vechi, ca : Biserica Sf. Nicolae Domnesc, ctitorită de Ştefan cel Mare
la
1491— 1492; Mănăstirea Socola, ctitor::ă la 1555 de Alexandru Lăpuşneanu ;
Galata, ctitorită de Petru Şchiopul între i592— 1594; Biserica Sf. Sava (1625); Bi
serica Barnovschi (1627); Biserica Nicoriţă (1626— 1627); Sfinţii Trei Ierarhi, cti- „
torită între 1635— 1639 de Vasile Lupu; Biserica Sf. Ioan Botezătorul, ctitorită de
Miron Barnovschi şi Vasile Lupu între 1628— 1635; Golia, ctitorită de logofătul
Ioan Golia (1547) şi reclădită de Vasile Lupu (1634— 1635); Biserica Sf. Ioan Zlataust, ctitorită de Ştefan Tomşa I (1563— 1564), iar în forma actuală refăcută de
Gheorghe Duca (1678— 1683). Pe acestea solul polon le putea vedea •la 1636. Ceva
mai noi sunt : Biserica Sfinţii Teodori (1761) ; Biserica Sfântul Gheorghe (Mitropolia
veche, 1769— 1772); Biserica Sf. Spiridon
(1804— 1805); Catedrala mitropolitană
(1883*— 1887); Biserica Frumoasă (sec. XVII, restaurată în sec. X IX ); Biserica Bărboi
(sec. XVII, restaurată în sec. XIX). Cf. Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974, p. 452— 453; N. Stoicescu, Bibliografia monumen
telor feudale din Moldova, extras din «Mitropolia Olteniei», nr. 5— 6/1966, p. 575— 607 ;
Ioanichie Bălan, V etre de sihăstrie românească, Bucureşti, 1932, p. 397— 410 şi
C.
Cihodaru, Monumente de artă religioasă din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea şi din prima Jumătate a secolului al XVII-lea, în voi. «Istoria oraşului
Iaşi», Editura Junimea-Iaşi, 1980, p. 322— 351.
11. Călători, V, p. 117; Panaitescu, p. 27. Biserica Sfinţii Voievozi a fost
refăcută de Vasile Lupu înainte de 1636. Cf. Ana
Dobjanschi şiVictor Simion,
op. cit., p. 105.
12. Călători, V, p. 118; Panaitescu, p. 27, Biserica Sf. Ioan din Vaslui fusese
ctitorită de Ştefan cel Mare la 1400. Cf. Monumente..., p. 66— 67.
13. Călători, V, p. 118; Panaitescu, p. 28; Biserica Adormirea Maicii Dom
nului din Bârlad a fost ridicată de Ştefan cel Mare
şi refăcută la 1636 de Vasile
Lupu. Cf. A. Dobjanschi şi V. Simion, op. cit., p. 105.
14. Panaitescu, op. cit., p. 29. Despre Matei Basarab vezi şi : N. Stoicescu,
Matei Basarab, Bucureşti, 1988, p. 81— 94.
15. Călători, V, p. 119; Panaitescu, p. 28; N. Stoicescu,
Bibliografia monu
mentelor feudale din Ţara Românească, extras din «Mitropolia Olteniei», anul 1967,
p. 160— 163; Ioanichie Bălan, op. cit., p. 422— 428; Pr. Gabriel Cocora, Episcopia
Buzăului, Buzău, 1980, p. 3 0 u ; Idem, Mănăstiri din Eparhia Buzăului, Buzău, 1987,
p. 18— 27 ; V. Nicolae, Ctitoriile lui Matei Basarab, Bucureşti, 1982, p. 46— 48.
16. Călători, V, p. 120, nota 55.
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capitala Ţării Româneşti, scriitorul polon spune următoarele: «Acest
oraş Bucureşti este scaunul domnilor Ţării Româneşti, peste care dom
neşte acum Matei Basarab, un bărbat în vârstă, favorabil creştinătăţii
şi regatului polon şi deşi ţara lui e supusă turcilor, le este mare duş
man. Aşezarea oraşului este foarte frumoasă şi veselă pe o câmpie
neîntreruptă, pe care am străbătut-o încă de la ieşirea din Moldova ;
(lângă oraş) este o movilă mare ridicată deasupra oamenilor ce pieriră
într-o luptă acum cinci ani, învinşi fiind de acest d o m n i7. Mai este
şi o a doua movilă în cealaltă parte a oraşului între râuri, de asemenea
un semn al unei izbânde a aceluiaşi, acum un an l8. Oraşul este m a i'
frumos clădit decât laşul, deşi este mai mic. Aproape toate casele au
acoperişul de şindrilă. Intărituri nu sunt deloc, afară de mănăstiri în
tărite, anume Sf. Mihai şi cea pomenită mai sus. Oraşul e împodobit
cu frumoase biserici de zid. Cea mai frumoasă şi cea mai de frunte
însă este mănăstirea unde fusese aşezat solul. Se află pe o insulă înaltă,
într-un loc frumos înconjurat de apele râului Dâmboviţa, care străbate
oraşul. Biserica din această mănăstire e foarte frumoasă ca arhitectură
şi zugrăveală şi o alta mai frumoasă sau măcar asemănătoare nu am
văzut. Intr-o capelă lângă biserică este îngropat împreună cu soţia
Radul voievodul muntenesc, fundatorul mănăstirii şi bisericii» 19.
Prieten al polonilor, Matei Basarab i-a primit bine pe oaspeţi, dezvăluindu-le şi dorinţa sa de a lupta împotriva turcilor, fiind gata să
dea bani pentru armata regelui polon căci, după cum spune scriitorul
polonez, «neavând copii, nu doreşte să dea altă întrebuinţare comorilor
sale nenumărate, decât pentru libertatea creştinilor de sub jugul tur
cesc» 20. Solii poloni au poposit la Bucureşti până la 4 aprilie, timp în
care s-au bucurat de ospitalitatea domnului şi au făcut planuri în ve
derea strângerii relaţiilor româno-polone, după care s-au îndreptat că
tre Constantinopol.
%

Un alt sol la Constantinopol al regelui Poloniei Vladislav IV,
care a trecut prin Moldova şi Ţara Românească a fost Wojciech
Miastkowski21. La 24 martie 1640, el se afla la Bucureşti unde a stat
până la 30 martie. Relatarea sa are însă puţine informaţii bisericeşti,
amintind doar că în acest oraş se afla «o mănăstire bogată, clădită de
17. Lupta dintre Matei Basarab şi Leon Tomşa (1631).
18. Probabil lupta dintre Matei Basarab şi Radu, fiul lui Alexandru Iliaşi
(4 noiembrie 1632) de lângă mănăstirea Plumbuita.Cf. Călători, V, p. 120.
19. Călători, V. p. 121. Mănăstirea «Sfânta Troiţă din jos de Bucureşti» a
fost ctitorită de Alexandru II Mircea (1568— 1577) şi refăcută din temelii, la 1615,
în urma incendierii ei de către turci, de către Radu Mihnea (1611-— 1616 şi
1620— 1623); după numele acestuia, mănăstirea se numeşte Radu-Vodă. Cf. Pr. prof.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 1, Bucureşti, 1980, p. 541 ;
N. Stoicescu, Repertoriu bibliografic al monumentelor leudale din Bucureşti, Bucu
reşti, 1961.
20. Călători, V, p. 121 ; Panaitescu, p. 31 ; I. Sârbu, Matei Vodă Basarabas
auswărtige Beziehungen, Leipzig, 1899, p. 87 şi 192— 193 ; N. Stoicescu, Matei Ba
sarab, p. 135.
21. Călători, V, p. 150— 152;' Panaitescu, p. 32— 33.
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Radul Voevod şi un Castel» 22, informaţie pe care am aflat-o deja de la
însoţitorul lui Krasinscki.
Ceva mai amănunţită este descrierea făcută de secretarul soliei,
Achacy Taszycki, bisericii Trei Ierarhi din Iaşi, unde se aflau între
6— 11 martie 1640 23. Din acest răstimp, poate 9 martie, datează şi relatarea acestuia, care spune între altele : «După amiază, pentru a mă
distra m-am plimbat împreună cu tovarăşii Strynski, Bronikowski, Nomosenski si Bazil, am fost la bazar si de acolo la biserica numită
Sf. Vasile, patronul domnului, pe care el a clădit-o (de fapt Biserica
Trei Ierarhi n.n.), căci există obiceiul ca fiecare domn să clădească o
biserică purtând numele (hramul) patronului său. Eu o descriu aşa
cum am văzut-o : mai întâi este un zid de cărămidă în jurul, bisericii
şi al cimitirului, larg cât doi oameni ; poarta este înaltă, frumos lucrată
şi acoperită cu ţigle. Această poartă are un ceasornic şi sub ceasornic
sunt câteva clopote mari la o mare înălţime, căci, ca să ajungi acolo,
trebuie să urci 280 de trepte în spirală. Biserica însăşi e 'ş i mai fru
moasă, atât pe din afară, cât şi pe dinăuntru. Pe din afară are piatră cu
vine colorate şi figuri greceşti vopsite în diferite culori, înăuntru pe
pereţi se văd figuri diferit colorate în aur şi pe însuşi domnul, soţin,
fiul şi două fiice. Am văzut pe domn în persoană care ieşea din biserică,
ducându-se afară din oraş ca să se învioreze»
Un alt sol polon prin ţările noastre este paliatinul de Culm, Ioan
Grunski2r>, trimisul la Constantinopol al regelui Ioan Sobieski, în in
tervalul 1677 iunie — 1678 decembrie. La 23 iunie 1677 solia se afla
la Moldova, la Ştefăneşti, unde găseau aceeaşi biserică de zid, însă cu
acoperişul ars. Domn al Moldovei era Antonie Ruset (1675— 1678). Referindu-se la cetatea de scaun a acestuia, IaşUl, secretarul soliei scria :
«De asemenea, oraşul mai e împodobit şi prin cele două mănăstiri ce se
află deasupra oraşului, *mai ales cea nouă clădită de Duca 2r\ ce era
mai înainte domn al Moldovei şi acum este al Ţării Româneşti. Sunt
alte patru mănăstiri înoraş cu biserici frumoase în care sunt tezaure
păstrate şi tot felul de mărfuri în grămezi,mai ales mănăstirea şi bi
serica de piatră cioplită întemeiată de Vasile L u p u »2/. Este, desigur
vorba de Biserica Trei Ierarhi28.
Mai multe informaţii despre bisericile noastre aflăm şi din relatările
privind solia lui Rafael Leszczynski, general al Poloniei Mari. La 1700,
acesta era trimis la Constantinopol de către dieta polonă, ostilă regelui
August II (1697— 1704 şi 1704— 1733), solia păstrându-se în trei rela
t

/

t

22. Călători, V, p. 157 ; Panaitescu, p. 40.
23. Călători, V, p. 163»— 170 ; Panaitescu, p. 37— 38.
24. Călători, V, p. 169 ; Panaitescu, p. 48.
25. Călători, VII, p. 342— 348 ; Panaitescu, p. 71.
26. Domnul M oldovei Duca Gheorghe (1668— 1672) a ctitoritMănăstirea Cetătuia cu hramul «Sfinţii Apostoli» (1669— 1672). Cf. Monumente..., p. 235— 331
;
N. Stoicescu, Bibliografici monumentelor feudale din Moldova, p. 580— 581. .Cealaltă
mănăstire este Galata. Cf. Călători, VII, p. 352— 353 şi 357.
27. Călători, VII, p. 357.
28. Despre Sfinţii Trei Ierarhi vezi : Monumente..., p. 287— 297 ; N. Stoicescu,
Bibliografia monumentelor feudale din Moldova, p. 604— 606 ; Nicolae Grigoraş, Bi
serica Trei Ierarhi, Bucureşti, 1968.
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tări29. Din prima relatare, scrisă de un membru al soliei, aflăm că la
Suceava existau biserici «foarte frumoase zugrăvite al fresco» şi că în
oraşul Baia existau alte două biserici ortodoxe 30. La întoarcere, acelaşi
călător aduce noi precizări cu privire la Suceava, spunând între altele :
«Suceava pe râul Suceava, o aşezare frumoasă şi veselă. Suceava veche
este în apropiere unde se află mai bine de zece biserici, dintre care una
este Soborul, zugrăvită pe dinăuntru şi pe dinafară, care zugrăveală se
păstrează până acum... Lângă Biserica Soborului este un palat domnesc
de zid pustiu, căci mai înainte, în vechime, aici locuia -1 domnii Mol
dovei» 31.
Cea de a doua relatare a soliei lui Leszczynski a fost scrisă de
Francisk Radzewski, căminar de Poznan care precizează că solia ajun
sese la 20 februarie 1700 la Suceava, unde a văzut ruinele oraşului
vechi, împreună cu cele ale unor mănăstiri32. De la el avem şi o fru
moasă descriere a unui banchet dat de domnul Moldovei în cinstea
solilor poloni, cu care prilej aflăm şi unele amănunte de etichetă de la
curtea lui Antioh Cantemir, domnul de atunci al Moldovei (1695— 1700).
Amintind aşezarea la masă a invitaţilor, călătorul pomenit arată că :
«Pe partea stângă după fratele domnului, lăsându-se loc ca pentru o
persoană (probabil locul mitropolitului n.n.) şedea un călugăr schis
matic, anume Cacavelo şi boierii m oldoveni»33. Acest «călugăr schis
matic», adică ortodox, nu era altul decât Ieremia Caca vela, vestitul
medic şi filozof, profesorul lui Dimitrie Cantemir, fratele domnului
Antioh Cantemir. Un amănunt semnificativ îl oferă cea de a treia re
latare a acestei călătorii, scrisă chiar de către solul polon Rafael
Leszcznski. Acesta precizează că ziua banchetului a fost 28 februarie
1700 însă, lângă cele amintite de ceilalţi călători, el arată că discutase
cu domnul Moldovei şi problema catolicilor din Moldova. «Spre marea
mea mulţumire — spune solul — domnul a răspuns că nu înţelege cum
părinţii aceştia ar avea să se plângă de dânsul şi că dacă e nevoie de
ceva, a făgăduit că va face toate cele necesare, spnnându-mi, însă că
la întoarcerea mea mă va ruga şi el : ca şi în Polonia să fie respectat
ritul grecesc al credinţei sale» 3/\ Apoi, la audienţa privată ce i-a fost
acordată, solul polon a fost puternic impresionat de fratele domnului,
Dimitrie Cantemir, despre care spune că era «un bărbat erudit în limba
latină si cu educaţie aleasă, ca si cum ar fi fost educat în Polonia» 3d.
De fapt, personalitatea lui Dimitrie Cantemir, şi el viitor domn al Mol
t
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29. Călători, VIII, p. 158— 162; Panaitescu, p. 79— 81.
30. Panaitescu, p. 94. La Baia existau :
Biserica Albă, cu Jiramul
Sfântul
Gheorghe, înălţată de Ştefan cel Mare, după lupta de la Baia (1467) şi
Biserica
Adormirea, ridicată de Petru Rareş în 1532. Cf. Monumente, p. 151 şi 181 ; N. Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale din Moldova, p. 1064— 1065.
31. Călători, VIII, p. 184; Panaitescu, p. 97. Este Biserica Sf. Gheorghe, despre
care vezi : N. Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale din Moldova, p. 456— 465 ;
Monumente..., p. 155— 162.
32. Panaitescu, p. 99.
33. Călători, VIII, p. 168 şi 178 ; Panaitescu, p. 104.
34. Călători, VIII, p. 177; Panaitescu, p. 115.
35. Călători, VIII, p. 177; Panaitescu, p. 115.
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dovei, va ajunge cunoscută în lumea întreagă datorită îndeletnicirilor
sale de mare cărturar.
între 1712— 1714, voievodul Mazoviei, Stanislav Chometowski a
fost trimis în solie la sultanul Ahmed *al IV-lea, trecând prin Moldova,
condusă de către Nicolae Mavrocordat în a 2-a domnie (1711— 1716).
Descrierea s-a păstrat în trei redactări, datorită solului însuşi, alta se
cretarului soliei şi a treia făcută de iezuitul Francisc Gosciecki 36.
Informaţii despre Biserica noastră găsim doar în prima şi ultima
relatare, întrucât celei de a doua îi lipseşte tocmai fragmentul privitor
la primirea soliei la Iaşi. Nici în relatarea solului, Stanislav Chome
towski nu aflăm decât puţine informaţii care ne interesează pe noi.
Ne spune doar că «ajuns la Iaşi, a doua zi a fost primit de domnul Ni
colae Mavrocordat» şi m-a condus printr-o sală în care stătea patriarhul
şi tot divanul Moldovei» 37, fără a ne spune despre ce patriarh este vorba.
Poate fi mitropolitul de atunci, Ghedeon al Moldovei (1708— 1723), sau
un patriarh din Orient. Ceva mai târziu, aflându-se la Constantinopol,
solia polonă asistă la martirajul domnului Ţării Româneşti, Constantin
Brâncoveanu (1688— 1714), pe care îl descrie38. Mai amănunţit însă
decât Chomentowski este iezuitul Francisc Gosciecki. De la el ne-au
rămas şi câteva informaţii de natură bisericească, însă în tonul specific
iezuiţilor vremii sale. Astfel, el arată că în Moldova, biserici ortodoxe
sunt multe, adăugând însă imediat : «dar sunt schismatice sau mai bine
zis eretice. Şi acestea sunt în ruină sau se ruinează, căci nu e permis
sub pedeapsă de moarte să fie reparate» 39.
*
Obiceiul ortodocşilor de a bate toaca este si el amintit, însă iezuitul
este surprins de faptul că clopotele nu au aceeaşi pondere în Răsărit
ca şi în Apus, fapt pentru care, la fel de înfeudat concepţiei catolice a
vremii, când latinii vedeau în ortodocşi* doar eretici, el consemnează
că «apropiindu-se de Iaşi s-au tras focuri de tun de la castel şi clopotele
bisericilor a.u început să sune. Clopotele acestea stau numai de paradă,
căci moldovenii nu le trag decât dacă trece domnul sau dacă el dă po
runcă pentru vreo solemnitate publică. Pentru Liturghie însă ciocănesc
pe o scândură sau pe o tablă de fier, ceea 'ce cere mai puţină muncă /i0~
'T1
JLot Gosciecki spune că «la Galaţi se află o biserică frumoasă,' dar ,rui'nată, care e numită Ierusalim». Aici a fost îngropat hatmanul cazacilor
zaporojeni, Ioan Mazeppa, al cărui costin a fost deosebit de zbuciumat.
Cronicarul Nicolae Costin ne spune şi el că Mazeppa a fost îngropat
la Galaţi «la Sfeti Gheorghe şi nici acolo n-a avut odihnă» 41, căci în
timpul războiului din 1711 a fost dezgropat de turci, care l-au aruncat
în Dunăre.
9
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36. Călători, VIII, p. 592 ; Panaitescu, p. 120.
• 37. Călători, VIII, p. 588 ; Panaitescu, p. 129.
38. Panaitescu, p. 131.
39. Ibiclem, p. 136 ; Informaţia e inexactă ; Cf. Călători, VIII, p. 593.
40. Călători, VIII, p. 594; Panaitescu, p. 137; Ioasaf Ganea, Toaca în cultul
Bisericii Ortodoxe Române. Semnificaţia şi importanţa ei, în «B.O.R.», anul XCVII
(1979), nr. 1— 2, p. 89— 96.
41. Panaitescu, p. 142; Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării M oldovei de la zi
direa lumii până la 1709 şi de la 1709 la 1711, Iaşi, 1976, p. 339— 340.
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Un interes deosebit îl prezintă însă relatarea morţii martirice a
voievodului Constantin Brâncoveanu. Emoţionant este momentul în care
domnul socoteşte că este mai bine pentru fiul său să moară decât să
treacă la mahomedanism. «La întrebarea sultanului Ahmed, dacă îngă
duie fiului. să-şi schimbe legea ca să-şi păstreze viaţa» zice Gosciecki :
«Bătrânul a suspinat adânc şi a simţit cu cruzime în inimă această nouă
lovitură... Deşi evlavia se luptă în el cu dragostea părintească, totuşi,
evlavia a învins dragostea şi cu glas limpede a spus : «din sângele nos
tru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa. Nenorocitul acesta,
deşi e fiul meu, dacă şi-a pierdut cinstea prin prostia sa, să-şi plătească
capul cu sângele său». îndată a fost tăiat şi acela şi la urmă venerabilul
bătrân şi-a plecat capul* sub sabia călăului» 42. Este o dovadă a puter
nicei credinţe a acestui domn ortodox care a preferat martiriul traiului
îndelungat pe care i l-ar fi oferit lepădarea de credinţă.
Unul dintre cei care au contribuit la pierderea lui Brâncoveanu a
fost şi Filip Orlik, care a predat sultanului corespondenţa domnului
român cu Mazeppa, căruia i-a urmat la conducerea cazacilor zaporojeni.
Orlik era ortodox originar din Cracovia şi studiase la Academia din
Kiev, care fusese organizată de către românul Petru Movilă. Fiind în
bune relaţii cu regele Suediei Carol XII, participă la luptele duse de
acesta şi va colinda o serie de state europene, lăsând şi un jurnal inte
resant. Aflăm de aici că în martie 1720 el se afla în Moldova, mai precis,
A
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t

el participa şi la slujbele religioase. Ba, mai mult, s-a spovedit egu
menului şi apoi s-a împărtăşit, după care a fost ospătat de către gazda
sa. Era 5 aprilie 1720 de Sfintele Paşti43. De asemenea, la 23 mai parti
cipa şi la slujba vecerniei 44, iar la 30 mai din nou la Sfânta Liturghie,
după care a părăsit Hotinul 4r\ La 10 iunie ajunge la Galaţi unde a mers
la Biserica Sfântul Gheorghe, plătind şi «o slujbă cu rugăciuni funebre
pentru sufletul lui Ioan Mazeppa». Aflăm că a fost bine primit de
egumenul bisericii şi mănăstirii şi că acesta ţinea de Muntele Athos,
precum şi de faptul că locuitorii Galaţilor au folosit materialul ce exista
în valul lui Traian ce se vedea încă, pentru a zidi case, construind şi
un număr de zece biserici. De asemenea, mai aflăm că creştinii din
Hârşova l-au rugat să stăruie la Constantinopol să li se permită să clă
dească o biserică 46.
0
Nu ştim dacă a intervenit sau nu în acest sens, dar izvoarele ne
spun că la 24 mai 1742 st.v. (Joia Verde), Orlik a murit la Iaşi, în timpul
unei vizite la Constantin Vodă Mavrocordat. Văzând că oaspetele său
se simte rău, domnul Moldovei a chemat un preot catolic, ştiind că
acesta trecuse la unire în timpul şederii sale la Bender. Dar Orlik îl va
respinge pe iezuit şi cere un preot ortodox. Aşa se face că Orlik a fost
i

42.
43.
44.
45.
46.

Călători, VIII, p. 598— 599 ; Panaitescu, p. 145.
Panaitescu, p. 166— 168.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, p. 172.
Ibidem, p. 172— 174.
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îngropat cu slujbă ortodoxă în Biserica Mitropoliei din Iaşi. Mitropolitul
Nichifor al Moldovei (1739— 1750) a făcut parte din comisia care a in
ventariat averea acestuia ca să o păstreze până la sosirea la Iaşi a vă
duvei si a fiului său /f|7.
în aceeaşi mănăstire gălăţeană, a Sfântului Gheorghe, la 31 octom
brie 1759 era găzduit Iosif Podoscki, trimisul regelui August III al Po
loniei. Adam Golarlowski, secretarul soliei, scria în jurnalul său la acea
dată : «La Galaţi am stat într-o mănăstire de greci schismatici aşa de
încăpătoare, încât a încăput toată curtea acolo. Numai preoţii capelani,
medicul şi comandantul cu garda au stat într-altă mănăstire», ceea ce
înseamnă că mai exista la Galaţi cel puţin încă un astfel de sfânt
lăcaş 48.
î n . timpul primei domnii în Moldova a lui Alexandru Ghica
(1764— 1767), la 15 aprilie 1766 ajungea la Huşi un alt sol polon, Toma
Alexândrovici. Din relatarea soliei sale aflăm că locuitorii oraşului l-au
întâmpinat şi «l-au condus cu strigăte de bucurie până la reşedinţa
episcopului grecesc» /l9. La acea dată episcop de Huşi era Inochenţie de
la Putna (1752— 1782). Din păcate nu ne mai oferă alte informaţii cu
privire la Biserica noastră.
Câteva informaţii interesante, deşi nu lipsite de părtinire, ne oferă
însă un alt sol polon şi anume W. Chrzanowski. Scriind din Iaşi la 1780,
el nota între altele că în oraş existau câteva mănăstiri, fără însă să le
numească 50. Ceva mai încolo arată că «religia dominantă este cea gre
cească» (adică ortodoxă n.n.) neuitând să adauge că existau şi credin
cioşi romano-catolici. Referindu-se la învăţământ, spune că în şcoala
patronată de domnul ţării se învaţă limba latină, greaca şi teologia,
predate fiind de către profesori aleşi dintre călugării din ţară. Refe-'
rindu-se apoi la Ţara Românească spune că «Bucureştii, capitala Valahiei are o şcoală destul de bună în care se învaţă limba latină şi greaca
clasica» 51.
Ultimul polon pe care îl vom aminti în lucrarea noastră este Iosif
Ignaţiu Kraszewski (1812— 1887), mare literat polonez al veacului al
X lX -lea care la 1843 a călătorit prin Basarabia. în amintirile călătoriei
sale el descrie cu multe amănunte Cetatea Albă, oraş cu o populaţie
foarte pestriţă. Aici, moldovenii trăiau în cartierul Păpuşoaia sau Cucuruza, unde aveau şi o biserică ortodoxă al cărei hram nu-1 aminteşte,
iar grecii îşi aveau biserica pe marginea limanului 52.
f

%

47. Ibiclem, p. 152— 153.
48.Ibidem , p. 211; N. Stoicescu aminteşte la Galaţi: Mănăstirea Mavrodolu
(Adormirea), atestată la 1685, reconstruită de C. Duca (1700— 1703), care o închină
Mănăstirii M a v ro d o l; Biserica Precista, închinată la 1647 Mănăstirii Vatoped şi
Mănăstirea Sf. Gheorghe (1664— 1665), închinată Sfântului Mormânt. Acestea puteau
găzdui pe solii poloni. Vezi : N. Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale din
Moldova, p. 499— 501.
49. Panaitescu, p. 220.
50. Ibidem, p. 236.
51. Ibidem.
52. Ibidem, p. 249.
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Descriind această biserică, Kraszewşki spune : «Biserica e joasă, să
răcăcioasă, aşezată pe malul limanului pe un cap al cărui vârf e ocupat
de cimitir. Forma ei e simplă, acoperişul e jos şi are o cupolă deasupra.
Lângă biserică, în vale, sunt mormintele cu pietre cu inscripţii greceşti
dar prea vechi. In ziduri, în pereţi şi în curtea bisericii sunt o mulţime
de cornişe mari, frumoase, de marmură albă, desigur resturi de la bi
serica cea veche... In cimitir este o mică capelă pe locul unde a fost
omorât de turci sfântul Ioan de la Suceava. înăuntru, la mijloc, între
lumânări aprinse, e un fel de sarcofag nou, pe podele, mânjită cu vopsea
e o piatră antică adevărată cu inscripţie greacă, pe care se văd două
foi de palmier sculptate... Inscripţia sună : Sfântul mucenic Ioan cel
Nou din Trebizunda a fost omorât la Cetatea Albă la 1492 Iulie 2, Sfin
tele lui moaşte se află în Suceava. Nadejdin în Almanahul din Odessa
spune că există manuscrise greceşti ale vieţii lui. Era de neam din
Trebizund şi a fost martirizat la anul de la facerea lumii 7000 (1492)» 53.
Trebuie să corectăm însă datele călătorului polon arătând că Sfântul
Ioan cel 'Nou a fost într-adevăr un negustor grec din Trebizunda, însă
a fost martirizat de tătari în Cetatea Albă în jurul anului 1330, fiindcă
nu a vrut să se lepede de credinţa creştină. Moaştele sale au fost duse
la Suceava în. anul 1402 de către domnitorul Alexandru cel Bun, la
îndemnul mitropolitului Io s if54.
încheiem consemnând o legendă amintită de către acelaşi călător
polon, legată de existenţa în acele locuri a unui izvor al Sfintei Parascheva. Iată fragmentul : «Acest izypr se .află la o viorstă şi jumătate
de oraş, je stâncile limanului şi are o legendă populară foarte fru
moasă. Farascheva era de neam din Polonia. Tătarii o prind în Podolia
şi din cauza frumuseţii ei o dăruiesc paşei de la Cetatea Albă. Turcul
se îndrăgosteşte de fată, care era abia de 16 ani ; zadarnic caută, însă,
să o îmbuneze, o ţinea în haremul său, îi aducea daruri, îi făcea făgă
duieli, îi spunea cuvinte dulci. Ea tace mereu şi se roagă. Disperat, turcul
vrea într-o noapte să obţină cu forţa ceea ce nu putea obţine cu binele ;
un înger, însă, apare şi musulmanul înspăimântat fuge. Parascheva, vă
zând că acesta uitase uşile deschise fuge, dar paşa reîntors o urmăreşte
cu oamenii lui. Tocmai când eră s-o prindă, ea e transformată într-un
izvor de minuni şi bolnavii merg azi acolo să se scalde» 5o.
Din cele amintite până acum s-a putut vedea că teritoriul Moldovei
şi al Ţării Româneşti, cu toate desele războaie purtate de domnitori
împotriva străinilor şi, în primul rând împotriva turcilor, erau împânzite
de numeroase biserici şi mănăstiri, dovadă a unei puternice vieţi reli
gioase ortodoxe. înşişi călătorii poloni, deşi erau catolici şcoliţi în spiritul
iezuitismului, duşmani ortodox ilor. pe care-i numeau fie greci fie schis
matici şi uneori eretici, au trebuit să consemneze şi ei realitatea exis
53. Ibidem, p. 250.
54. Pr. prof. Mircea Păcurajiu, op. cit., p. 266 şi Arhim. Ciprian Zaharia,
losit I Muşat, întâiul mare ierarh român, Editura Episcopiei Romanului şi H uşilor;
1987, p. 128— 143, care socoteşte canonizarea şi mutarea moaştelor Sfântului Ioan
cel Nou la Suceava în anul 1-115.
55. Panaitescu, p. 250.
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tenţei unei puternice pulsaţii 'rtodoxe, care îi va face pe români' ca
pabili să se împotrivească mai ales cuceritorilor musulmani. Este ştiut
că pentru moldoveni, munteni si transilvăneni a fi român înseamnă a fi
ortodox. Numai aşa se poate explica martiriul domnitorului Brâncoveanu
care a preferat să moară decât să-şi schimbe credinţa ortodoxă. Iar
faptul acesta, întâmplat acum 300 de ani a impresionat profund lumea
contemporană lui, aşa cum ne impresionează şi pe noi cei de astăzi,
rămânând încă o pildă vie de dăruire pentru credinţă şi neamul nostru
românesc.
Pr. prof. IO AN-VASILE LEB

NICULIŢEL (MÂNĂSTIRIŞTE) ŞI BISERICA ROMÂNEASCĂ
DIN ACEASTĂ LOCALITATE
ÎN TIMPUL STĂPÂNIRII OTOMANE

începuturile aşezării Niculiţel se pierd în negura timpului, fiind
unul dintre cele mai vechi locuri de vieţuire umană de pe teritoriul
României. Situarea sa în zona păduroasă din nordul Dobrogei numită
«Codru» sau «Pădurea Mare» A, mult mai bogată în trecut, a oferit, din
totdeauna, condiţii dintre cele mai bune pentru existenţa şi dezvoltarea
vieţii omeneşti. în acelaşi timp, pădurea constituia un adăpost natural
în faţa invaziilor străine, a războaielor şi a altor vicisitudini ale istoriei.
Reputatul om de ştiinţă şi revoluţionar Ion Ionescu de la Brad,* cu
prilejul cercetărilor pertinente pe care le-a întreprins în Dobrogea
la 1850, făcea în acest sens următoarea constatare : «Românii *sunt aşe
zaţi la poalele codrilor şi pe malul apelor, căci lor le place timbra de
codru verde şi răcoarea de apă limpede» 2.
Urmele de viaţă umană descoperite la Niculiţel datează încă din
epoca neolitică 3. Vestigii bogate au rămas însă din perioada stăpânirii
romane : un «vicus», o mică fortăreaţă, Lin altar cu o inscripţie, un
stâlp «militar», cărămizi cu ştampile ş.a./j. O importanţă deosebită pre
zintă descoperirea, pe teritoriul satului, a Linei bazilici şi a mausoleului
celor sase
martiri creştini
din secolul al IV-lea,' cunoscuţi
»
*
» mai demult
sub numele de «martirii de la Noviodunum», monument de mare va
loare istorică, studiat recent în mod sistematic şi temeinic 5.
■

0

1. Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri
până astăzi, ed. II, Bucureşti, 1976, p. 85,
177.
2. I. Ionescu [de la Brad]. Românii din Dobrogea, în «România literară», Iaşi,
1855, nr. 2, p. 14.
3. Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, în La Dobroudja, Bucarest,
1938, p. 44.
4. Ibidem, p. 169, 171, 309; Radu Vulpe, Ion Barnea, Din istoria Dobrogei,
voi. II, Romanii la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1968, p. 203, 210, 272, 393.
5. V. H. Bauman, Bazilica du martyricon din epoca comunităţii târzii d esco
perită la Niculiţel (jud. Tulcea), în «Buletinul monumentelor istorice» XLI (1972),
nr. 2, p. 17— 26; Idem, Noi dovezi arheologice referitoare la vechimea martirilor
de la Niculiţel, în «Biserica Ortodoxă Română», XCIV (1976), nr. 5— 6, p. 580— 586.
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Epoca bizantină este, de asemenea, bine reprezentată prin scoa
terea la lumină, în ultimele decenii, a numeroase mărturii : diverse
ruine, o «circumvalaţiune», ceramică, mai multe monede din secolele
XI— XII, dintre care 7 de la împăratul Manuel Comnenul ş.a.6. De o
însemnătate aparte sunt ruinele bisericuţei treflate a unui schit bizantin
din secolul al XH-lea, descoperite pe platoul dealului «Cetăţuia» de la
vest de satul Niculiţel7. De aici credem că derivă al doilea nume al
aşezării, cel de «Mănăstirişte», însemnând «loc de mănăstire» (cf. Târgovişte, inişte, porumbişte), uneori sub forma «M onaster»8, păstrat în
timpul stăpânirii otomane până târziu, în secolul al XlX-lea. în harta
din 1856— 1857 a englezului Hartley din serviciul Comisiei Europene a
Dunării, Niculiţel este trecut cu denumirea «Satul Mănăstirii» («Village
du monastere») 9.
Alt monument de o valoare istorică deosebită este biserica «Sf. Atanasie» din Niculiţel, ridicată în secolul al XlII-lea, care şi-a continuat
existenţa şi funcţionalitatea de-a lungul vremii, până în zilele noastre.
Semnalat mai demult de către unii oameni de cultură 10, acest monument
s-a bucurat în ultimul timp de atenţia cercetătorilor, fiind studiat pe
toate planurile 11. Este vorba de o mărturie deosebit de grăitoare a per
manenţei românilor şi a vieţii lor religioase în această parte a ţării, un
element de continuitate care a înfrânt toate vitregiile istoriei.
Stăpânirea lui Mircea cel Bătrân asupra Dobrogei a lăsat urme şi
în existenţa satului Niculiţel. Pe dealul Bădila, din apropierea localităţii
a fost descoperit un mare tezaur de monede de argint, cuprinzând
aproape 6000 de piese, emise de Mircea, de Petru Muşat, domnul Mol
dovei, şi de Ludovic I, regele Ungariei12, dovadă limpede a integrării
politice şi economice a provinciei pontice la Ţara Românească şi a legă
turilor ei strânse cu toate celelalte teritorii româneşti. S-a presupus ‘
totodată că lângă biserica «Sf. Atanasie» ar fi existat, în această pe
rioadă, şi o curte a unui feudal lo ca l13, dar ipoteza nu are o bază docu
mentară sigură.
6. Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, voi. III, Bizantini,
români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, p. 97, 117— 119, 266— 267, 277,
331, 335.
7. Ibidem, p. 181, 238— 242; Ion Barnea, Monumente creştine şi viaţa biseri
cească în secolele VII— XIV, în Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi,
1987, p. 109— 112.
8. Constantin C. Giurescu, Principatele Române Ia începutul secolului XIX
Constatări istorice, geografice, econom ice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835.
Bucureşti, 1957, p. 1*44— 145.
♦
9. Idem, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi medievale şi
moderne, [Constanţa], [1966], p. 61. Pentru numele topice româneşti circumscrise
cuvântului «mănăstire» vezi Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963,
p. 226— 237.
10. Lia şi Adrian Bătrâna, Un vechi monument românesc pe teritoriul Do
brogei. Biserica «Sf. Atanasie» din Niculiţel (jud. Tulcea), în «Biserica Ortodoxă
Română», XCVI (1978), nr. 3— 4, p. 277.
11. Ibidem, p. 277— 287; Cristian Moisescu, Un monument feodal inconnu de
Dobroudja, în «Revue roumaine d'histoire», X V (1976), nr. 3, p. 493— 498 ; Ion
Barnea, op. cit., p. 117— 119.
12. Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, op. cit., p. 376.
13. Lia şi Adrian Bătrâna, op. cit., p. 281— 282.
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Expediţia din 1417 a sultanului Mehmed I împotriva lui Mircea cel
Bătrân marchează începutul stăpânirii otomane asupra Dobrogei, pe
rioadă care durează până la 1877. în tot acest timp, satul Niculiţel şi-a
continuat neîntrerupt existenţa 14, păstrându-şi nealterat caracterul ro
mânesc. Prima ştire de care (dispunem până în prezent referitoare la
această aşezare sub noua stăpânire datează din anul 1597, când călătorul
olandez Yoris van der Does (Georgius Dousa), în drum de la Constantinopol spre Polonia, a trecut prin satul «Monaster», aflat «la o depăr- t
tare de o milă de Dunăre», de unde a ajuns la importantul vad de la
Isaccea 15.
La 1618, sultanul Osman II, cu prilejul expediţiei împotriva Polo
niei, a creat la Isaccea un vacuf (tc. vakîf, fundaţie pioasă musulmană),
căruia i-a dăruit mai multe sate, printre care şi Niculiţel. în registrul
fiscal oficial din 25 iulie 1645 al acestei instituţii sunt înscrise dările
care reveneau locuitorilor acestor sate : gizia (tc. ciziye, capitaţia plătită
de bărbaţii maturi nemusulmani) şi dijma de o zecime din produsele
agricole (tc. dşr, oşur). Pentru satul Niculiţel, numit Monastir Derbend 16,
se prevedeau următoarele : Capitaţia era de 340 accele pentru bărbaţii
căsătoriţi şi de 170 accele pentru holtei. Dijma pe ovine era de 2 accele
pentru fiecare oaie şi de un cârlan la o sută de oi, iar de la zece stupi
se lua unul. «Fiind trecătoare, în schimbul dijmei şi al celorlalte dări
pe cereale» se percepeau câte 300 accele de fiecare gospodărie (hane).
Darea pentru un donum (unitate de teren de aproximativ 1000 m.p.)
era de 12 accele la musulmani şi de 32 accele la creştini. De fiecare
butoi (desigur, de vin, pentru care dijma era convertită în bani) se
luau câte 25 accele. Dacă un locuitor pleca «în satele din afară», trebuia
să plătească 40 accele [l.
Tot pe la mijlocul secolului al XVII-lea, satul Niculiţel este men
ţionat într-una din lucrările cronicarului şi geografului turc Kiatip
Qelebi. Este însemnat ca. «marele sat Manastir», aflat la patru ore dis
tanţă de Isaccea şi tot la patru ore de Măcin. Se afirmă însă, eronat,
că era situat «pe malul Dunării» şi că avea «în faţă, râurile Galaţi şi
Bârlad» ,8. Se găsea lateral faţă de «drumul împărătesc», care ajungea
14. Pe teritoriul satului Niculiţel a fost descoperită şi o monedă din 1525
de la regele Poloniei Sigismund I. Vezi Ernest Oberlănder-Târnoveanu, Cristina
Opaiţ, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei (II), în «Peuce», IX,
Tulcea, 1984, p. 278. Este o dovadă a legăturilor comerciale pe care locuitorii
aşezării le întreţineau atunci cu alte ţinuturi, în acest caz, în mod sigur, prin
intermediul Moldovei.
15. Călători străini despre Ţările Române, voi. IV, Bucureşti, 1972, p. 89.
(Aşa cum am arătat şi cu alt prilej, identificarea acestei localităţi cu «M-rea
Cilicu de pe apa Teliţa», propusă de editori, este, în mod categoric, o eroare).
16. Derbend, cuvânt de origine persană, însemnând «trecătoare», «pas». Aici
este vorba de un loc de trecere (cum se arată şi în document) din zona păduroasă spre importantul vad dunărean de la Isaccea.
17. Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta otomană în documente
turceşti (1601— 1712), Bucureşti, 1984, p. 261.
18. Cronici turceşti privind Ţările Române, Extrase, voi. II, ed. Mihail Guboglu,
Bucureşti, 1974, p. 118— 120.
B. O. R. — 18

*

274

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

la Isaccea J0, drumul principal al Dobrogei în timpul stăpânirii oto
mane 20, ceea ce explică frecvenţa redusă a menţionării acestei aşezări
în relatările călătorilor străini.
Apare însă din nou intr-un firman din septembrie 1711 al sultanu
lui Ahmed III. Se arată că opt creştini din satul Manastir, pendinte de
cazaua Isaccea, «numiţii Curcă şi Iorgachi» şi alţii, făcuseră o plângere
(arzuhal) la Poartă, reclamând că doi locuitori ai satului Murad (Murad
Han, azi Biruinţa, jud. Constanţa), Hdseyin şi Bekir, dându-se drept
ieniceri, îi angajaseră pentru recoltatul grânelor, «cu învoiala de a da
fiecăruia simbrie şaptezeci de guruşi». Fuseseră puşi «să secere zi şi
noapte, timp de cinci săptămâni», dar după aceea, «când şi-au cerut
simbriile făgăduite, pe lângă faptul că nu le-au dat, i-au jefuit, luându-le documentele de gizie şi harabalele». Sultanul poruncea ca acest
caz să fie judecat «şi să se facă dreptate» 2I.
In prima jumătate a secolului al XVIII-lea, existenţa satului Niculiţel începe să fie cunoscută şi în afara zonei proprii. Sunt grăitoare
în acest sens izvoarele cartografice ale vremii în care se găseşte însem
nat. Astfel, apare în harta lui Pujadies din 1737, chiar sub forma Ni
culiţel 22, aceasta fiind prima atestare receptată până în prezent a celui
de-al doilea nume al aşezării 2:\ cel care se va impune în final 2'\ eli
minând treptat denumirea de Monaster sau Mănăstirişte. Este menţionat
apoi într-o hartă de pe la 1788 intitulată «Le cours du Danube depuis
Vienne jvisqu’a son embouchure dans la Mer Noire», sub forma alterată
de Mikelin, dar plasat corect, imediat la sud de Isaccea25. Figurează, în
diverse variante, şi în alte izvoare cartografice din secolul al XVIII-lea 2,3.
Un alt element care a contribuit la cunoaşterea pe scară largă a
satului Niculiţel a fost cultivarea pe teritoriul său a viţei de vie, în
deosebi pe dealurile Sarica şi Bădila, aceasta fiind una dintre cele mai
vechi şi mai importante podgorii din Dobrogea. Pe la 1741— 1742, dom
nul Moldovei Constantin Mavrocordat poruncea* pârcălabului de Galaţi
să cumpere vin de la «Niculiţăl», apreciat ca «fiind de plăcere» 2/. Pro19. Ibidem, p. 119.
20. Pentru acest drum care pornea de la Constantinopol, trecând prin păsu
rile Balcanilor, vezi C. Brătescu, Populaţia Dobrogei, în 1878— 1928.
Dobrogea.
Cincizeci de ani de viaţă românească, Bucureşti, 1928 p. 225.
21. Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane (1711— 1821). Documente tur
ceşti, Bucureşti, 1984, p. 79.
22. Arh. St. Galaţi, colecţia Hărţi, nr. 384.
23. Vezi şi Lia şi Adrian Bătrâna, op. cit., p.284, unde se
afirmă,
în mod
eronat, că toponimul de Niculiţel apare abia la mijlocul secolului al XlX-lea.
24. Pentru originea numelui Niculiţel vezi N. Iorga, Etimologii dobrogene,
în «Revista istorică», XVIII (1932), nr. 7— 9, p. 220. Nu se poate admite însă
că ar fi vorba de «o amintire a unei vechi Nicopole». Credem că este un toponim
curat românesc, derivat de la Nicolae, chiar dacă
reprezintă un dublu diminutiv
(Nicoliţă-Niculiţel).
25. Biblioteca Academiei Române, Hărţi, D.XXXIX.5.
26. Lia şi Adrian Bătrâna, op. cit., p. 284. (Unele forme ca Nizzevitz sau
Nizerwitz nu credem că reprezintă denumirea satului Niculiţel).
27. N. Iorga, Studii şi documente cu privire
la istoriaromânilor,
voi. VI,
Bucureşti, 1904, p. 244.
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ducţia depăşea aşadar consumul local, iar calitatea vinului era cunoscută
deja şi în afara Dobrogei, până departe, în Rusia. L'a 1782, într-un ra
port al lui S. L. Laşcarev, consulul general al Imperiului rus în Prin
cipate, era menţionată trecerea prin Moldova a unor negustori ruşi care
aduceau vin de peste Dunăre28, produs care, cel puţin în parte, pro
venea, foarte probabil, de la Niculiţel. Acest fapt rezultă de altfel în
mod evident dintr-un raport din noiembrie 1785 al lui Ivan Selunski,
viceconsul al Rusiei la Iaşi, unde se vorbeşte de cinci negustori din
Kiev şi împrejurimi care transportaseră vinuri «de la Manastiriştea,
care este peste Dunăre». Cantitatea fusese de 66 butii, pentru care plă
tiseră o taxă de 726 piaştri la vama otomană de la Căuşani 29. Tradiţia
păstrată la locuitorii satului Niculiţel şi
consemnată pe la 1900, potrivit
căreia ţarina Ecaterina II ar fi băut vin din podgoria Sarica 30, are deci
o bază reală. De asemenea, într-o ştire din 1759 este atestată prezenţa
la Isaccea, ca şi în unele locuri din sudul Moldovei, a unor negustori
de vinuri din Polonia. Se arăta că aceştia plătiseră înainte acolo
3 piaştri pentru un baril de vin, dar că atunci li se cerea până la
40 de piaştri31. Alte informaţii din secolul al XVIII-lea privitoare la
vinul care se producea la Isaccea şi care se încărca în portul acelui
oraş :12, credem că se referă de fapt tot la podgoria Niculiţelului.
După 1800, informaţiile despre satul Niculiţel şi biserica de acolo
devin mult mai bogate. Intr-un document din iunie 1802 se vorbeşte
de o ccată de răufăcători turci care, printre alte fărădelegi, au atacat
satele Mănăstirea (Monastîr) şi Teliţa din cazaua Isaccea, supunând «ra
ialele» (locuitorii creştini) «la felurite chinuri şi cazne şi ruşinări»33.
De asemenea, era consemnată, ca şi mai înainte, aducerea vinului din
podgoria acestei aşezări pe piaţa Moldovei. In hrisovul din 6 .septem
brie 1803 al domnului Alexandru Moruzi privind vădrăritul este men
ţionat vinul care se importa în ţară «de la Niculiţăl» ?A.
Războiul ruso-turc din 1806— 1812, care a avut ca principal teatru
de operaţiuni teritoriul Dobrogei, a afectat şi satul Niculiţel. Generalul
conte Langeron (francez în serviciul ţarului Alexandru I), participant
la acest conflict militar, nota în jurnalul său că, în vara anului 1809,
trupele ruse au cucerit satul Mănăstirea (Monastere), situat la 5 sau
6 verste de Isaceea. Acolo ele au găsit 1200 de ţărani «bulgari» pre
gătiţi să fugă, dar care nu avuseseră timp să-şi pună intenţia în aplicare.
28. Hurmuzaki, Documente privind istoria României, serie nouă, voi. I, Bucu
reşti, 1962, p. 193.
29. Ibidem, p. 336—337.
30. M. D. Ionescu [-Dobrogeanu], Dobrogea în pragul veacului al XX-leâ,
Bucureşti, 1904, p. 748.
'
31. N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899,
p. 301 ; Idem, Alte lămuriri despre veacul al XVIII-lea după izvoare apusene, în
«Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice», seria II, tom. XXXIII
(1910— 1911), p. 151.
32. Tudor Mateescu, Cultura viţei de vie în Dobrogea în -timpul stăpânirii
otomane, în «Terra nostra», voi. III, 1973, p. 267—269.
33. Valeriu Veliman, op. cit., p. 662.
34. Arh. St. Iaşi, colecţia Documente, P. 409/15.
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Au fost «conduşi» în Basarabia 35, desigur din ordinul comandamentului
rus. Considerarea ca bulgari de către generalul Langeron a locuitorilor
acestei aşezări, ca şi a celor ai oraşului Măcin, este, fără îndoială, o
eroare 3fi, fiind vorba, aşa cum arată numeroase alte izvoare, de o popu
laţie curat românească. La 1850, Ion Ionescu de la Brad era informat
că unii dintre românii din Dobrogea, trecuţi forţat de armata rusă în
Basarabia în cursul războiului din 1806— 1812, se întorseseră după
şapte a n i37, printre ei figurând poate şi cei din Niculiţel.
In schimb, în cursul războiului ruso-turc din 1828— 1829, cel mai
pustiitor dintre toate conflictele militare care au afectat teritoriul Dobrogei38, satul Niculiţel, aflat în adăpostul natural ai «Codrului», a
rămas neatins. S-a păstrat intactă şi vechea biserică, unde de altfel
a fost înmormântat un general rus, căzut în luptele purtate atunci39.
Potrivit marii hărţi statistice ruse elaborată în timpul acestui război şi
tipărită în anul 1835, satul «Monastârşte», căruia i se dă şi al doilea
nume de Niculiţel, avea 80 de gospodării, în timp ce oraşele Constanţa
şi Mangalia se reduseseră la 68 şi respectiv 30 de curţi 40.
Informaţii deosebit de interesante se găsesc în însemnările ofiţeru
lui finlandez (suedez de origine) Gustav Adolf Ramsay, participant în
armata rusă la acest conflict militar. în iunie 1830, el a mers «prin
cel mai frumos şi împădurit ţinut», până la satul «Monasteritschtze» 41,
lângă care unitatea din care făcea parte şi-a aşezat tabăra. De acolo
puteau vedea Dunărea, Ismailul şi Isaccea. Era un sat «frumos, încon
jurat de dealuri», având «păduri şi ogoarele cele mai fertile. Am dat
şi de trei fântâni cu apă excelentă de băut». Locuitorii erau, în primul
rând, «moldoveni». «Ei au livezi mari de pomi fructiferi şi se ocupă
şi cu creşterea gândacilor de mătase». La plimbarea prin sat «am vi
zitat câteva case moldoveneşti. Bine văruite şi foarte curate. Cuptoare
pentru pâine în fiecare casă, construite separat de corpul casei. Mai
toţi locuitorii cresc gândaci jde mătase» /|2. Adaugă apoi : «După ce am
studiat puţin creşterea gândacilor de mătase, m-am dus să admir fru
moasa biserică ortodoxă, cu curioasele morminte dimprejurul ei. Aceste
•

*

#

35. Hurmuzaki, Documente..., supliment I, voi. III, fasc.- 1, Bucureşti, 1887,
p. 176.
36. Tudor Mateescu, Permanenţa şi continuitatea românilor în Dobrogea, Bucu
reşti, 1979, p. 44, 49.
37. Victor Slăvescu, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica,
1846— 1874, Bucureşti, 1943, p. 98.
38. N. Iorga, Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Dobrogea.
Considerations historiques, Jassy, 1917, p. 69; Al. P. Arbore, Din etnografia Dobiogei. Popuîaţiunea Dobrogei după o hartă rusească, în «Analele Dobrogei»,'
[V (1923), nr. 3, p. 330.
39. M. D. Ionescu-Dobrogeanu, op. cit., p. 640.
40. Biblioteca Academiei Române, Hărţi, III, 461. Vezi şi Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului X/X..., p. 72, 144.
41. R. V. Bossy, Mărturii finlandeze despre România, Bucureşti, 1937, p. 42.
Presupunerea editorului că ar fi «vorba probabil de un sat al mănăstirii Saunul»
numit de fapt «Mănăstireşti», este, desigur, o eroare.
42. Ibidem, p. 42—43.

DOCUMENTARE

t

9

—

~

-

------- ----------------

%

277

morminte nu au o cruce ortodoxă pe deasupra lor, ci stâlpi de lemn
înalţi de 6— 8 coţi, acoperiţi la vârf cu o pânză care a aparţinut mortului.
Pe deasupra se află bătută cu cuie o scândură transversală pe care se
găsesc trei cruci mici delemn. Nici unul din noi care priveam acest
fel de troiţe nu văzusem în viaţa noastră altele asemănătoare» 43. Sunt
observaţii ale unui martor ocular care merită să fie puse în valoare
atât pentru cunoaşterea trecutului localităţii Niculiţel şi al bisericii de
acolo, cât şi pentru istoria românilor din Dobrogea, în general.
Marea epidemie de ciumă care a bântuit în toată Dobrogea timp
de aproape patru ani, între 1836 şi 1840, a afectat şi populaţia satului
Niculiţel. Numărul victimelor, spre deosebire de alte localităţi ale pro
vinciei, a rămas necunoscut, dar la 2 martie 1839, Dan Galava, un sluj
baş al carantinei Brăila, trimis să cerceteze efectele acestei molime în
Dobrogea, făcea, în raportul său, următoarea constatare cu privire la
satul Niculiţel («Niculiseru») : «După cercetarea făcută, de trei luni în
coace nu s-au mai simţit nimic» Vl. Este o dovadă că, până atunci, unii
dintre locuitorii aşezării căzuseră seceraţi de groaznica boală.
De un interes deosebit sunt, de asemenea, ştirile referitoare la
Niculiţel şi la biserica satului, rămase de la Ion Ionescu de la Brad,
pe baza cercetărilor temeinice întreprinse în Dobrogea la 1850. Vizi
tarea acestei localităţi i-a lăsat o impresie puternică, făcându-1 să ex
clame : «P, ce frumos loc Niculiţălu, sat încongiurat ca o cetate de
munţi si codri» 45. Era cea mai mare localitate rurală din cazaua Isaccea,
având 111 case, cu 895 de locuitori, din care 240 persoane mature.
Posedau, în total, 800 boi, 30 cai, 300 oi, 300 capre şi 300 stupi/s. Re
putatul agronom făcea şi observaţia că «pe aice se face borangic şi sânt
aguzi poate şi de 100 ani de bătrâni»/|7, confirmând astfel informaţia
finlandezului Ramsay cu privire la creşterea viermilor de mătase.
Adăuga şi alte constatări privitoare la cadrul natural şi'um an al
aşezării : «Şi este o piatră crăpată din care, la vremi deosebite, izvorăşte
apă atât de multă cât umblă moara şi apă atât de bună cât este socotită
de vindecătoare, la care se şi adună satele de prin prejur, mai cu seamă
la 2 mai, când obicinuit că iese apa din piatră seacă. Ăst izvor inter
mitent este neregulat. Uneori ţine mult, alte ori puţin, — uneori începe
curând, alte ori târziu. Dar ape bune, ape minerale sânt destule, însă
necăutate în poalele acestor frumoşi munţi» 48. La data menţionată avea
loc un bâlci (panair) /l9, unul dintre târgurile periodice ale Dobrogei îna
inte de 1877 50.
»

»

43. Ibidem, p. 43. Este reprodusă şi schiţa acestor stâlpi, realizată de ofiţerul
finlandez la fata locului^.
44. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei (1830— 1877), Bucu
reşti, 1975, p. 93.
'
45. Victor Slăvescu, op. cit., p. 107.
,
46. Ibidem, p. 100— 101.
47. Ibidem, p. 107.
48. Ibidem, p. 104— 105.
49. Ibidem, p. 107.
50. Tudor Mateescu, Bâlciurile din Dobrogea înainte de 1877, în «Revista de
istorie»,-XXX VIII (1985), nr. 7, p. 669.
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Considera că Niculiţelul era sat făcut pe ruinele antice romane, ce
sunt fortificaţiile acestui loc şi pe care ţăranii îi zic a lui Traian» 5i. în
alt loc preciza, de asemenea : «La Niculiţălu sunt ruinele antice romane,
în munţi şi codri». Se găseau şi cişmele «de marmură, ca cele din
Italia» 52. Vestigii romane erau şi în alte locuri din apropiere, ca, de
pildă, la mănăstirea românească de la Taiţa53 şi, de altfel, pe tot cu
prinsul provinciei 5/1, ceea ce îl făcea să aprecieze că «pentru un arheolog
român, Dobrogea era «o mină nouă şi înavuţită»55, anticipând astfel o
realitate de mai târziu.
Despre lăcaşul de cult de la Niculiţel reputatul agronom emitea
următoarea părere : «Biserica veche a acelui sat au fost un templu ro
man» ~
:C\ cu precizarea ulterioară : «templul de la Niculiţel, cetate zisă
a lui Traian, prefăcut în biserică»57.
în lucrarea sa asupra cercetărilor întreprinse în Dobrogea, apărută
chiar în anul 1850 la Constantinopol, Ion Ionescu de la Brad relua aceste
consideraţii, făcându-le publice : «Satul Niculiţel, situat într-o vale, la
piciorul unor munţi împăduriţi, este înconjurat de un şanţ având o
lungime de mai mult de o leghe. Pe înălţimi şi în mijlocul şanţului se
văd încă ruinele unei fortăreţe romane, pe care locuitorii o numesc
(a lui) Traian. Biserica acestui sat, aflată în păduri, era, fără îndoială,
un templu vechi, căruia i s-a adăugat intrarea actuală. în acest sat
se ţine, o dată pe ah, un bâlci, la 2 mai, care atrage multă lume. în
această, vreme începe să iasă apă intermitentă, dintr-un puţ, căreia i se
atribuie facultăţi terapeutice. Rar se găseşte o poziţie mai frumoasă ca
cea a Niculiţelului, înconjurat de dealuri imense şi de stânci magnifice,
de unde se vede că porneşte o câmpie foarte întinsă, situată la piciorul
unui grup de stânci acoperite de viţă de vie» 58.
într-o scrisoare trimisă din Tulcea prietenului său Ion Ghica, la
Constantinopol, arăta că la această biserică slujea «popa Iancu din Iaşi»,
în casa căruia se găsea «proclamaţia revoluţiei Ţării Româneşti» :'9, do
vadă certă a receptării de către românii din Dobrogea a ideilor revolu
ţionare Ide la 184860. Adăuga faptul că acest preot «au făcut şi ţine
şcoală românească»61, o confirmare a relaţiei strânse între biserică şi
şcoală la românii dobrogeni înainte de 1877 ,J2.
■ —
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51. Victor Slăvescu, op. cit., p. 107.
52. Ibidem, p. 104.
v
53. Idem (J. Ionesco), Excursion agricole dans la plaine de la Dobraudja, Con54 Ion Ionescu de la Brad, Românii din Dobrogea..., p. 13— 14.
55. Ibidem, p. 13.
56. Victor Slăvescu, op. cit., p.,104.
57. Ion Ionescu de la Brad, Românii din Dobrogea..., p. 14.
58. Idem (J. Jonesco), Excursion agricole dans la plaine de la Dobrodţja, Constantinople, 1850, p. 72.
59. Victor Slăvescu, op. cit., p. 104.
60. Tudor Mateescu, Ecouri în Dobrogea ale revoluţiei române de la 1848,
. în «Studia et acta Musei < N icola e B ălcescu>», II, Bălceşti pe Topolog, 1979,
p. 259—265.
61. Victor Slăvescu, op. cit., p. 104.
62. Tudor Mateescu, Biserica şi şcoala la românii din Dobrogea în timpul
stăpânirii otomane, în «Biserica Ortodoxă Română», XCVI (1978), nr. 3— 4,
p. 288— 292.
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•în legătură eu sentimentele naţionale ale locuitorilor, arăta, în ace
eaşi scrisoare, că acolo, «ca şi în toate satele, am găsit inimile pregătite,
şi aceea ce ziceam eu vedeam bine, că nu este altă decât aceea ce sim
ţeau ei, însă eu le-o exprim am »G3. Era o referire la faptul că revolu
ţionarul de la 1848, în discuţiile cu românii din Dobrogea, le făcea «cu
noscut neamul şi trebuinţele lor», acţiune pe care o numea «catehisire» 64.
Totodată, despre fetele satului Niculiţel aprecia că «sunt în el circazienele române. Acolo am văzut o fată atât de'frumoasă, cât, zău, nici Ileana
Cosinzeana n-au putut să o întreacă în mândreţee. Veste de frumuseţea
fetei au eşit. Când am văzut-o avea un trandafir în cosiţă şi sta la sta
tive, ţesând o pânză
mai subţire decât a păianjenului» 6,). în finalul
cercetărilor sale, în ultima scrisoare, din Dobrogea, către Ion Ghica,
reputatul agronom făcea următoarea propunere : «De culesul viilor să
venim cu toţii la Niculiţel şi la Cucoş (Mănăstirea Cocoşu). Aist randevu
este deodată şi un randevu de petrecanie în locurile cele mai frumoase
ce poate vedea cineva» G6.
în harta întocmită de Ion lonescu de la Brad pentru o parte a Dobrogei, satul Niculiţel figurează printre aşezările locuite exclusiv de
români(î7. Apare, de asemenea, în mai multe lucrări cartografice din
secolul al X lX -lea °8. Este trecut, de exemplu, în harta din 1821 a lui
Lapie («Carte generale de la Turquie d’Europe»), sub forma «Monastere» (:°, ca şi în harta din 1869 a lui Josef von Scheda, cu ambele
denumiri alăturate : «Monastirice-Nikulicel» 7().
Războiul Crimeii, care a avut, la început, ca principal teatru de
operaţiuni teritoriul Dobrogei a provocat, mai ales în anul 1854, odată
cu retragerea trupelor ruse învinse, un nou exod la stânga Dunării a
populaţie^ creştine a provinciei 7J. Acest val de refugieri, determinat de
teama unor eventuale represalii otomane, a antrenat şi o parte din
locuitorii satului Niculiţel. în octombrie 1854, doi dintre ei treceau la
Galaţi, cu arătarea că erau originari din Moldova. Nicolae Bratu era
înscris ca «locuitoriu la satul Roşcanii, de mic trăitor la Nicoliţăl, în
Turchiea, venit... cu meseriea pescar» 72.
Pentru sentimentele religioase ale românilor din Niculiţel sunt semnificative daniile pe care le-au făcut, în această perioadă, altor lăcaşuri
>

*

63. Victor Slăvescu, op. cit., p. 104.
64. Ibidem, p. 69, 76.
65. Ibidem, p. 107.
66. Ibidem, p. 131— 132. *
67. Ion lonescu de la Brad, Excursion agricole...) harta.
68. Constantin C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei...,
p. 59, 61— 62.
69. Biblioteca Academiei Române, Hărţi, H.IV.393.
70. Ibidem, H.II.130.
71. Tudor Mateescu, Relugieri ale românilor din Dobrogea la stânga Dunării
în timpul războiului Crimeii, în «Revista Arhivelor», anul LXVII (1991), voi. LIII,
nr. 1, p. 60— 72.
72. Arh. St. Iaşi, fond Comitetul Sănătăţii, tr. 1567, op. 1797, dosar 24/1854, f. 55.
m
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creştine din Dobrogea. Astfel, în «condica de pomeni cuprinzând înre
gistrarea ofrandelor, începând din anul 1859, pentru ridicarea bisericii
din Alibeichioi (azi Izvoarele, jud. Tulcea), apare o donaţie consistentă
în bani (300 lei) şi alta în vin a unor locuitori ar satului Niculiţel73.
Alte ajutoare sunt consemnate pentru construirea bisericii Sf. Nicolae
din Tulcea, actuala catedrală a oraşului. în «catastivul vechi» se face
următoarea însemnare : «1866 avgust 1, am luat bani cu dobândă la
facerea bisericii nouă de la Vasile Hristu din Niculiţel — cu zapis».
Suma era de 20.000 lei, iar dobânda de numai 1 % lf\ La ridicarea lăca
şului a lucrat şi un meşter din Niculiţel, Lazăr, căruia i se făcea o plată
în bani în anul 1877 75.
în deceniul al 7-lea al secolului al X lX -lea au avut loc diferende
religioase acute în sânul comunităţilor creştine din Dobrogea, deter
minate de acţiunea de separare a bisericii bulgare de Patriarhia de la
Constantinopol76. Promotorul acţiunii era ierarhul Grigorie, român de
origine, dar ostil intereselor populaţiei româneşti, pe care. s-a străduit
s-o atragă la Exarhatul bulgar, înfiinţat în anul 18 70 77. La această în‘ cercare au fost supuşi şi românii din Niculiţel, ca şi din alte localităţi
din apropiere 78. Acţiunea s-a soldat însă cu un eşec, deoarece, în final,
românii din Dobrogea, în majoritate covârşitoare, au rămas credincioşi
Patriarhiei Ecumenice 79.
Alte informaţii din această vreme rezultă din constatările transil
văneanului Nifon Bălăşescu, om de cultură, trecut, la 1870, în Dobrogea,
unde a organizat, cu mari eforturi, mai multe şcoli româneşti 80. El nota
că satul Niculiţel din dazaua (districtul) Isaccea avea 160 de
familii,
«numai români» 81. Totodată, aprecia că în această localitate, la Sarica
se găseau «vinuri foarte bune», la fel ca cele de la Odobeşti82, o con
firmare a ştirilor mai vechi despre bogăţia şi calitatea produselor viti
cole ale aşezării. Nu reiese că ar fi înfiinţat vreQ şcoală acolo, dar con
semnează un fapt interesant în acest sens în legătură cu Mănăstirea
73. N. Iorga, O condică de pomeni dobrogeană în 1859, în «Revista istorică»,
XI (1925), nr. 7— 9, p. 212.
74. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Două documente dobrogene inedite, în
Comunicări şi referate de bibliologic Constanţa, 1984, p. 436.
75. Ibidem, p. 438.
76. C. Teodorescu, Din trecutul Dobrogei, Bucureşti, 1897, p. 17— 19; Idem,
Istoricul şcoalelor române din Dobrogea sub turci, în «Convorbiri didactice», III
(1897), nr. 4, p. 272— 274.
77. Tudor
Mateescu,
Ştiri
noi
despre
titularii
Mitropoliei
Dârstorului
(sec. XVII— XIX), în «Biserica Ortodoxă Română», CIX (1992), nr. 4— 6, p. 113— 114.
78. Velko Tonev, Dobrudja prez văzrâzdaneto. (Kulturen zivot, cărkokvnonacionalni borbi, revoljucionni dvizenija) [Dobrogea *în timpul Renaşterii. (Viaţa
culturală, luptele bisericeşti şi naţionale, mişcarea revoluţionară)], Varna, 1973,
p. 179.
79. Tudor Mateescu, Les dioceses orthodoxes de la D'obroudja sous la domir
nation ottomane, în «Balkan Studies», XIII, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 299.
80. T. G. Bulat, Nicolae, alias Nifon, Bălăşescu, profesor de teologie, călugăr
«chirovag», în «Glasul Bisericii», XXIII (1964), nr. 5— 6, p. 501— 508; Vasile Maciu,
Periegeza profesorului Nicolae Bălăşescu la românii din Dobrogea, în «Memoriile
Secţiei de ştiinţe istorice», seria IV, tom. I (1975— 1976), p. 63— 69.
81. Nifon Bălăşescu, Românii din Turcia, în «Biserica şi şcoala», I, Arad, 1877,
p. 353.
82. Ibidem, p. 370.
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Cocoşu, aflată în imediata apropiere, aşezământ monahal românesc
înfăţişat, la 1850, de Ion Ionescu de la Brad îri cuvinte deosebit de
elogioase83. In 1870, de Rusalii, notabilii oraşului Galaţi, vizitând acest
lăcaş, au arătat că municipalitatea acelui oraş «se angajează *a face
şi a întreţinea ea, cu toată cheltuiala ei, o şcoală primară în Monastirea
Cocoşul pentru tinerii călugări şi pentru copiii români din multele sate
de pe acolo». Propunerea nu a fost primită8/5, dar mănăstirea a jucat
un rol deosebit în viaţa românilor din Dobrogea, înainte de 1877, con
stituind un adevărat focar de credinţă şi cultură s5, a cărui influenţă
asupra locuitorilor satului vecin Niculiţel nu poate fi contestată. După
reintegrarea Dobrogei la România, în urma aplicării legii din 3 apri
lie 1822 privind schimbarea regimului proprietăţii funciare în această
provincie8(>, Mănăstirii Cocoşu i s-au recunoscut în stăpânire deplină
mai multe terenuri, printre care şi 20 hectare de vie la Bădila87, pe
teritoriul satului Niculiţel.
Alte ştiri referitoare la localitatea Niculiţel datează din ajunul şi
din momentul revenirii Dobrogei la ţară (actualele judeţe Tulcea şi Con
stanţa). In timpul ocupaţiei şi administraţiei provizorii ruse instituite
asupra unei părţi a acestei provincii diir iunie-iulie 1877 în toamna anu
lui 1888 88, au fost întocmite mai multe statistici, care cuprind şi date
privitoare la satul Niculiţel. Astfel, ’ într-un «Tablou al populaţiei în
ocrugul Tulcea pe anul 1878», redactat în limba rusă, Niculiţelul apare
cu 202 case şi 990 locuitori, toţi «moldoveni», din care 506 bărbaţi şi
484 femei 89. în alt document statistic, «Tabel privind situaţia mijloacelor
de transport din ocrugul Tulcea», se arată că în acest sat se găseau
25 cai, 120 boi şi 15 atelaje pentru cai şi 33 pentru b o i 90.
Informaţii de aceeaşi natură sunt cuprinse şi în documentele simi
lare elaborate de reprezentanţi ai guvernului român. Intr-un «Tablou
statistic de situaţiunea comunelor rurale din arondismentul Tulcea», în
tocmit’ în noiembrie 1878, Niculiţelul este înscris cu acelaşi număr de
locuitori — 990 (506 bărbaţi şi 484 femei)— toţi români, cuurmătoarea
menţiune : «Local de primărie nu este, are
obisericăortodoxă
cu un
preot, care se întreţine de locuitori, local de şcoală şi învăţător n-au» 91.
într-o altă situaţie statistică, redactată în aceeaşi lună de către delegaţi
al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, datele sunt diferite : satul
I

83. Victor Slăvescu, op. cit.,
p. 102— 104.
84. Nifon Bălăşescu, op. cit.,
p. 370.
85. Tudor Mateescu, Un aşezământ monahal transilvănean în Dobrogea. (Con
tribuţii Ia istoria Mănăstirii Cocoşu până la 1877), în «Mitropolia Ardealului», XXI
(1976), nr. 1— 3, p. 124.
86. Ioan N. Roman, Studiu asupra proprietăţei rurale din Dobrogea, Constanţa',
1907, p. 250— 263.
87. M. D. Ionescu-Dobrogeanu, op. cit., p. 388.
88. Nicolae Ciachir, Războiul pentru independenţa României în contextul euro
pean (1875— 1878), Bucureşti, 1977, p. 287— 290.
89. Arh. St. Buc., fond M.A.I., inventar 315, dosar 224/1878, f. 97— 98.
90. Ibidem, 7. 93.
91. Ibidem, f. 14— 15.
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Niculiţel apare cu 1360 locuitori, toţi români, cu o biserică şi o şcoală92.
Alte ştiri se găsesc în câteva tabele înaintate la Bucureşti de Prefectura
judeţului Tulcea în anul 1881, dar reflectând, în mod sigur, realităţii
anterioare. Preot era Gheorghi Dimitrie, biserica avea o epitropie cu doi
membri şi dispunea de suma remarcabilă de 3785,30 lei, din care o parte
erau împrumutaţi unor săteni, cu acte în regulă 93.
In anul 1880, Teodor Burada s-a deplasat special în Dobrogea pentru
a studia folclorul românesc din această provincie- După cum menţionează
în lucrarea publicată chiar în acel an, între localităţile de unde a cules
creaţii literare populare figura şi satul Niculiţel 9/|. Altele, înregistrate
mai târziu, datează, foarte probabil, tot din timpul stăpânirii otomane,
ca, de pildă, un bocet pentru un tânăr înecat în Dunăre • un pluguşor 90
sau o variantă a «Caloianului», în care apar versurile «Aoleu Caloiene/
Trupuşor de diciene»9T, «dicieni» fiind una din denumirile sub care
erau cunoscuţi în vechime românii din Dobrogea °8.
Curând si biserica din Niculiţel a intrat în atentia unor cercetători.
M. Ionescu-Dobrogeanu, care a studiat-o în ultimii ani ai secolului al
XlX-lea, a apreciat-o în mod deosebit : «Una dintre bisericile vechi'
româneşti ale Dobrogei este şi cea
din satul eminamente românesc
Nicoliţel. O cred cea mai veche, de cel puţin 300 ani». în realitate, aşa
cum am văzut, acest monument avea o vechime mult mai mare. El
consemnează o legendă păstrată în memoria localnicilor, în care, pe
lângă ficţiune, se află, poate, şi un sâmbure de adevăr. «Tradiţia spune
că acest locaş de rugăciune a stat multă vreme sub o movilă de pământ,
făcută de creştini pentru a le acoperi biserica de frica turcilor ; că era
ascunsă în mijlocul pădurilor care odinioară acopereau tot ţinutul dinprejur. Nişte vânători — se zice — urmărind o căprioară ce se ascun
sese la scorbura unui stejar, au băgat de seamă că movila de lângă
stejar suna a ceva pustiu. Făcându-se săpături, au dat peste bisericuţă,
a cărei intrare era astupată cu pământ, iar în interior toate icoanele şi
podoabele rămăseseră neatinse. Căprioara pe care o urmăreau, ţâşnind
dinăuntru, o luă la fugă- şi se ascunse în crăpătura unei stânci, la
câteva sute de metri mai departe. Din acel loc a izvorât apă’, care, după
credinţele poporului, are darul de a tămădui boalele ; această fântână
azi se numeşte (a zmeului)».99. Am văzut că despre această apă şi cali
tăţile ei vindecătoare se exprima la fel şi Ion Ionescu de la Brad la
»

,

»

»

92. Tudor Mateescu, Date privind situaţia românilor dobrogeni în momentul
revenirii Dobrogei la ţară, în «Revista Arhivelor», anul LXIX (1992), voi. LIX, nr. 2,
p. 193.
93. Idem, Date privind situaţia bisericilor româneşti din judeţul Tulcea în
primii ani după reintegrarea Dobrogei la ţară, în «Glasul bisericii», XXXVII (1978),
nr. 9— 12, p. 1072— 1073.
94. Teodor, T. Burada, O călătorie în Dobrogea, ed. Marin Bucur, Bucureşti,
1962, p. 28.
95. C. Brăiloiu, Emilia Comişel, Tatiana Găluşcă-Cârşmariu, Folclor din Do
brogea, Bucureşti, 1978, p. XII. (Studiul introductiv al lui Ovidiu Papadima).
96. Ibidem, p. XXII.
97. Ibidem, p. XXIII, 174.
98. Constantin C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei..., p. 6.
99. M. D. Ionescu-Dobrogeanu, op. cit., p. 640.
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1850 10°. într-o altă variantă a legendei se spune că biserica s-a deschis
singură în ziua de Sf. Atanasie *01J hramul acestui lăcaş.
Satul Niculiţel, cu populaţia sa curat românească 102 şi vechea bi
serică a acestei aşezări- îsi’ continuă existenta si în zilele noastre. Sunt
mărturii incontestabile ale dăinuirii de neclintit a românilor, de-a
lungul veacurilor, în această parte a Dobrogei, una dintre cele mai fru
moase zone ale ţării.
»

»

9

#

TUDOR MATEESCU
#

AGHIOGRAFIA — O RAMURA ISTORICĂ REÎNNOITA
ÎN BISERICA ORTODOXĂ DIN VEACUL NOSTRU

Pentru viaţa lor în deplin acord cu cerinţele Vestei celei bune, toţi
membrii comunităţilor apostolice erau numiţi sfinţi.
în decursul veacurilor următoare, calificativul acesta maximal se
aplica îndeosebi membrilor comunităţilor dreptmăritoare, morţi în per
secuţii si în condiţii îmbunătătite de viată duhovnicească.
Din rândul acestora fac parte, aşadar, în primul rând martirii creş
tini. Renumele desăvârşirii care a întovărăşit sfârsitul lor fericit se
întemeiază pe convingerea vremii că jertfele mucenicilor întăresc teme
liile Bisericii lui Hristos. «Martirii sunt prezentaţi prin trei feluri de
documente : 1) Actele sau faptele martirilor propriu-zise («acta», «gesta
martyrum») ; 2) Istorii ale martirilor («passiones», «martyria») ; 3) Po
vestiri sau legende despre martiri» *. Faţă de caracterul de document
oficial, contemporan cu faptele pe care le relatează, cea de a doua specie
cuprinde documente ale martorilor oculari sau măcar contemporani,
în schimb povestirile despre martiri părăsesc aproape în întregime ade
vărul istoric, acoperindu-1 de cele mai multe ori cu nestăpânite .expuneri
teologice sau cu stufărişul viziunilor la tot pasul.
Cu întrebuinţare preponderent liturgică, martir olog iile au fost la
început simple liste de sfinţi dintr-o anumită regiune, morţi în chinuri
pentru credinţa lor. Cu timpul s-a adăugat la ele şi a*iumite ştiri din
viaţa lor, îndemnuri la credinţă, lecturi evlavioase, realizându-se astfel
minologhiul. Când viaţa sfântului se redacta pe scurt, pentru a fi citită
în cadrul cultului divin public, s-a numit sinaxar. Cele douăsprezece
minee de astăzi cuprind în rânduiala fiecărei zile sinaxarul respectiv.
într-adevăr, după epoca persecuţiilor anticreştine, râvna după
desăvârşire s-a constatat la anumiţi sfinţi, ridicaţi din diferitele straturi
ale societăţii. «Paralel cu povestirile sau cu legendele despre martiri
)

»

»

>

•

»

*

I

100. Victor Slăvescu, op. cit., p. 104— 105.
101. M. D. Ionescu-Dobrogeanu, op. cit., p. 405.
102. Vezi D. Sandru, Mocanii în Dobrogea, Bucureşti, 1946, p. 97, unde se
afirmă că unii dintre locuitorii satului Niculiţel (55 de familii) ar fi de origine
transilvăneană, veniţi, o parte, încă de pe la 1700. Credem că este totuşi o exa
gerare, deoarece populaţia aşezării a fost formată totdeauna preponderent sau
chiar exclusiv din români dobrogeni autohtoni.
1. Pr. prof. Ioan G. Coman, Patrologie, Bucureşti, 1956, p. 112.
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apare aghiografia propriu-zisă care e, în fond, acelaşi gen literar cu
povestirile martirilor. Vieţile sfinţilor folosesc în mare măsură acelaşi
material şi aceleaşi procedee literare ca vieţile romanţate ale marti
rilor. Vieţile monahilor sunt scrise după acelaşi tipar» 2.
Cel dintâi autor bizantin care a încercat să pună ordine în do
meniul acesta a fo£t Simeon Metafrastul ( f 940, după alţii, 964 sau
976). Descins direct din preocupările diplomatice ale curţii bizantine,
el a poposit curând la mănăstire, unde cu timpul şi-a justificat numele
şi şi-a înveşnicit renumele. In acest scop, el a prelucrat cu sârguinţă
materialul aghiografic de mai înainte, simplificându-1 şi adaptându-1 la
gustul cititorilor timpului său. S-a străduit pe de altă parte, să reducă
aspectele istorice ale subiectelor tratate şi să dea o dezvoltare majoră
părţilor lor epice şi înălţătoare. Aşa s-ar explica greşeala care i se
impută realizării sale aghiografice. O dată cu aceste preocupări s-ar 'fi
strecurat adică şi câteva legende, în lipsa discernământului critic ne
cesar în astfel de demersuri fundamentale.
Totuşi istorisirea aceasta s-a dovedit atrăgătoare. Vieţile sfinţilor
pe care le-a alcătuit au reuşit să capteze interesul marilor mulţimi de
cititori din Orient. Problema pieselor colecţiei a rămas în discuţie.
«Astfel este greu de precizat care era numărul lor exact. Lipomani
susţine că Simeon a scris despre vieţile a 174 de sfinţi, Leon Allatius,
a 122, Hanke, a 87, iar Nessel, a 139. Erhard, după o cercetare* amă
nunţită şi critică, a ajuns la convingerea că lui i se pot atribui 148
de «vieţi» de sfinţi. La Migne (F.G., 114— 116) se găsesc 138 de vieţi» :ţ.
«Acesta a fost meritul deosebit a lui Simeon Metafrastul. Au fost tra
duse şi în limba latină de A. Lipomani, episcop de Verona ( f 1558),
şi secolul trecut de Migne»
Rezultatele strădaniilor aghiografice ale Metafrastului au fost de
un nepreţuit folos tuturor doritorilor de pilde de desăvârşire din în
tregul spaţiu al creştinătăţii.
După veacuri de folosinţă duhovnicească a lor şi în Apus au în
florit astfel de preocupări pe plan mai restrâns. Legenda aurea, sub
redacţia lui Jacques de Voragine ( f 1298), este una dintre ele 5.
In veacul al XVII-lea s-a început în Apus marea lucrare cunoscută
ca Acta sanctorum, de către Herbert Fosweyde (1579— 1629) din Anvers.
La ea a lucrat apoi J. Bollandus, ajutat îndeosebi de ucenicii săi,
Henschen şi Papelbrock. Lucrarea a continuat cu întreruperi. în ciuda
desfiinţării Ordinului iezuiţilor, ea ajunsese la 53 de volume în preajma
Revoluţiei franceze. «între anii 1830— 1845 s-au mai adăugat încă
11 volume» 6.
Dar înrâurirea maximă şi viitorul aghiografiei bizantine îl con
stituia spaţiul creştirf şi îndeosebi Bisericile naţionale.
Cum
marea
2.
3.
Istoria
4.
5.
6.

Ibidem, p. 115.
Prof. Teodor M. Popescu, Pr. Teodor Bodogae şi Prof. George Gh. Stănescu,
bisericească universală, voi. I, Bucureşti, 1956, p. 378.
Pr. prof. Grigore N. Popescu, Vieţile sfinţilor, voi. IV, f.l. 1993, p. 125.
Ibidem, p. 126.
Ibidem, voi. III, Bucureşti, 1993, p. 247.
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Biserică Rusă şi-a dobândit în veacul al XV-lea demnitatea de pa
triarhat, s-au dezvoltat curând în ea şi figuri deosebite de scriitori
bisericeşti. Calificarea se potriveşte mai întâi lui Macarie, Mitropolitul
Moscovei (1482— 1564). El a realizat în limba rusă vestitul Cetii minei
(«Mineiul de citit»), în 12 volume mari, cu vieţile sfinţilor pe luni.
Dar un merit la fel de important al acestui aghiograf îl constituie
atenţia pe care a acordat-o cunoaşterii multor desăvârşiţi sufleteşte,
din neamul său. Cu aceasta el a deschis o etapă nouă în afirmarea
sfinţilor ruşi pe care sinoadele din 1547 şi din 1549 îi şi relevaseră.
Istoricii constată de asemenea că peste o sută de ani o altă epocă
a aghiografiei ecumenice a fost realizată . de către Sfântul Dimitrie,
Mitropolitul Rostovului (1629— 1709). Sârguincios, monah credincios,
cult, cunoscător al câtorva limbi vechi şi noi, apoi episcop râvnitor
în câmpul pastoraţiei, acesta era scriitorul duhovnicesc căutat al epocii.
Amintim cu îndreptăţită mândrie că Petru Movilă al Kievului, ilustru
mitropolit din neamul nostru, ceruse monahilor din Sfântul Munte
Athos să traducă în slavoneşte vestita operă aghiografică a lui Simeon
Metafrastul. Moartea însă l-a împiedicat să vadă îndeplinită această
dorinţă a lui.
Dar aspiraţia duhovnicească, atât de necesară părţilor ortodoxe ale
Kievului asediate în curând de agresivitatea catolică şi uniată, a fost
realizată de vrednicul ierarh statornicit la Rostov. «Întocmirea Vieţilor
sfinţilor a ţinut din anul 1684 până în anul 1705, deci 21 de ani de
trudă» . In tot acest timp ajutorul lui Dumnezeu şi rugăciunile Maicii
Domnului şi ale tuturor sfinţilor au întărit în chip nevăzut pe râvnitorul ierarh aflat în atâtea rânduri între cei bine plăcuţi în ceruri.
Dar, situaţie mai rar întâlnită, el a fost sprijinit şi de binecuvântarea
fraţilor săi întru arhierie. Aceştia au avut tăria înălţării peste orgoliile
mărunte şi au întrevăzut folosul cel 'duhovnicesc din ogorul Bisericii
Ortodoxe. Iată cum se exprimă în această privinţă unul dintre ei, Pa
triarhul Adrian al Moscovei : «Rugăm pe Domnul ca să ajute dragostei
voastre celei de fiu, ca şi pe cele rămase şase luni, după chipul celor
dintâi (volume), să te osteneşti cu bună-luare-aminte a le săvârşi şi a
duce la sfârşit acest lucru, lui Dumnezeu bine plăcut şi Bisericii de
folos. Pentru aceasta şi blagoslovenia noastră iară şi iară o dăm. Tu
dar, ca fiu al Bisericii şi Smereniei noastre, spre folosul de obşte al
tuturor creştinilor şi după a noastră rugăminte, sileşte-te ... întru veş
nica slavă şi întru pomenire veşnică, celor ce au început întâiaşi dată
acest lucru, căci dorim ca întru sănătate şi bună plăcere şi bună pace,
ani desăvârşit să vieţuieşti şi să te învredniceşti în ceruri a sta înaintea
Domnului în ‘ ceata cea de Dumnezeu însemnată a sfinţilor» 7.
Opera aghiografică a ierarhului rus a fost folosită de bulgari, de
croaţi, de muntenegreni. Evident lucru că în veacurile următoare, ca
nonizările individuale ale sfinţilor rusi au continuat8. La ele trebuie
>

7. Ibidem, p. 248.
8. Vezi Nestor, Mitropolitul Olteniei, Studiu introductiv, la voi. Sfinţi români
şi apărători ai Legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 10 ; A. Barsukov, Izvoarele
aghiograiiei ruse, Spb., 1882.
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adăugate numele celor trecuţi în calendarul cinstirii obşteşti cu prilejul
sărbătoririi mileniului încrestinării ruşilor din 1988. Cei nouă sfinţi
recunoscuţi acum sunt : Binecredinciosul mare cneaz al Moscovei, Dimitrie Donskoi (1350— 1389), Preacuviosul Andrei Rubliov (1360 —
prima jum. al sec. al XV-lea), Preacuviosul Maxim Grecul (1470— 1556),
Mitropolitul Macarie al Moscovei (1482— 1563), Şchiarhimandritul Paisie
Velicikovski (1722— 1794), Fericita Xenia din Petersburg (veacurile
XVIII — înc. XX), Episcopul Ignatie Briancianinov (1807— 1867), Ieroschimonahul Ambrozie de Optino (1812— 1891) şi Episcopul Teofan
Zatvornicul (1815— 1894) 9.
Cum era firesc după simţul omenesc al rudeniei trupeşti, reali
zările aghiografiei ruseşti le întâlnim şi la alte popoare slave şi în
primul rând la sârbi. în cazul lor parcă principiul canonizării pentru
merite lumeşti şi de conducere politică pe care le-am întâlnit mai sus
a fost aplicat şi mai des.
Totuşi nici preocuparea cinstirii sfinţilor întregii Ortodoxii nu* se
poate spune că a fost neglijată. O dovedeşte recenta ediţie a Vieţilor
sfinţiloi' în 12 volume pe care a realizat-o la cel mai înalt nivel al
cerinţelor istorice, dogmatrce şi de evlavie Preotul-profesor şi monah,
Iustin Popovici 1().
Cât priveşte Biserica Ortodoxă Greacă, sporul adăugat la vechea
aghiografie bizantină a privit mărturisirea şi suferinţele neomartirilor.
Stăpânirea de veacuri a tiraniei mahomedane peste acea parte a Europei
creştine trebuia să ducă neapărat la acest conflict religios şi etnic.
Unul dintre aceştia este Sfântul Cosma Aitolos ( f 1779), «fără în
doială cel mai mare misionar al Greciei moderne» 11.
în scopul reliefării interesului pentru cunoaşterea şi cinstirea sfin
ţilor creştinătăţii neîmpărţite din Grecia de astăzi, semnalăm cele
12 volume, bogat ilustrate şi prevăzute cu unele fragmente omiletice.
intitulate O ţAe'faS aova EaptaT7}£ TTjS ’ Op&o&ocoo Ey.xX7]aia<;, Atena, 1971.
între surorile ei de aceeaşi credinţă şi evlavie, Bisericii Orto
doxe Române îi este re/ervat un rol aparte, chiar dacă acesta se
dovedeşte târzielnic. Este locul acela pe care l-a obţinut după veacuri
de împreună-trăire cu smerenie sub vălul cel de o fiinţă al Ortodoxiei
ecumenice. După logica umană din afară, faptul că românii nu prea
au ţinut să aibă înscrişi încă de la început în calendarul universal şi
pe sfinţii lor, odrăsliţi la ei încă din focul persecuţiilor 12, poate produce
I

I

>

9. Pimen, Patriarhul M oscovei şi al întregii Rusii, Activitatea Sf. Sinod local
al Bisericii Ortodoxe Ruse privitoare la canonizarea sfinţilor, în «Jurnal Moskovskoi
Patriarhii», 1988, nr. 8, p. 2— 4.
10. Protos. Ioanichie Bălan, Mărturii româneşti la Locurile sfinte, Bucureşti,
1986, p. 552. După aprecierea contemporană unanimă, această lucrare de peste
8000 de pagini constituie o «Operă unică în literatura teologică ortodoxă con 
temporană». (Lector Cezar Vasiliu, Decesul teologului sârb, Prof. Justin Popovici,
în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 3— 4, p. 636).
11. Vezi Sinaxarele neomartirilor (1400— 1900), Tesalonic, 1984, passim (în
1. g rea că ); Pr. dr. Paul Mihail, Sfinţi ortodocşi din secolul al XVIII-lea în sudestul Europei, în «Biserica Ortodoxă Română», CIV (1977), nr. 1— 3, p. 122.
12. Vezi, între alţii, Iosif E. Naghiu, Sfinţii care au pătimit mucenicia (!)
pe pământul românesc, în «Biserica Ortodoxă Română», LVIII (1940), nr. 3— 4,
p. 190— 194.
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insatisfacţii istorice şi chiar revoltă politică. Totuşi apostolul ne-a asi
gurat că virtutea iubirii de Dumnezeu şl de oameni, mai ales atunci
când este trăită cu faţa la Hristos şi în intercomuniunea întregii sobornicităţi, «toate le suferă..., toate le nădăjduieşte» (I Cor. 13).
Că la români demult a înflorit conştiinţa valorii aghiografiei
autohtone, o dovedesc mărturisirile repetate în cultura noastră de la
mitropoliţii Dosoftei ( f 1687) şi până la Veniamin Costachi şi la Andrei
Şaguna.
Ideea regretului că românii nu au canonizat sfinţi dintre ei, după
ce s-a potenţat cu năzuinţa naţională a autocefaliilor ortodoxe din
veacul trecut, a pătruns apoi în conştiinţa noastră bisericească pe cale
livrescă.
B. P. Hasdeu o exprimase mai înainte cu ascuţiş politic oarecum,
de vreme ce revendicarea aceasta era exprimată în comparaţie cu nu
mărul mare de sfinţi ai calendarului comun de etnie greacă şi slavă.
Au intervenit în discuţie teologii. Mai ales eanoniştii. Cel dintâi
a fost academicianul Constantin Erbiceanu. El a relevat justeţea situa
ţiei faţă de faptul existenţei preocupărilor pentru sfinţenie la autohtoni,
din trecutul îndepărtat şi până astăzi. Pentru a demonstra justeţea
afirmaţiilor, el întocmeşte o minuţioasă biografie a unui călugăr con
temporan tânjitor după înduhovnicire 13.
Preţuirea pentru sfinţii români a sporit prin cercetările ştiinţifice
ale bizantinologului român Demostene Russo. Cel de al doilea teolog
a fost Pr. prof. dr. Liviu Stan. Lui i se datorează noile ştiri despre
sfinţii noştri de după al doilea război mondial şi modalităţile canoni
zării lor [/i.
Două ni se par pricinile, şi amândouă venite din afară, care ne-au
determinat să părăsim milenara contemplare obştească a celor aleşi ai
lui Hristos si să amintim lumii că si din neamul nostru au odrăslit sfinţi.
Prima dintre acestea este oarecum de ordindiplomatic.
Andrei
Nicolaevici Muraviev, şambelanul Curţii imperiale ruseşti, a înaintat
Mitropoliei Moldovei o cerere, solicitând ştiri despre sfinţii noştri. Cu
binecuvântarea lui Sofronie Miclescu îi răspunde Gherasim Miron,
stareţul Mănăstirii Neamţu. Totodată el ataşează scrisorii o listă cu
17 nume de sfinţi români şi cu scurte biografii ale lor.
Celălalt imbold pentru afirmarea unei aghiografii pe teme naţionale,
în ciuda opreliştei de tutelă constantinopolitană de unde trebuia să vină
orice iniţiativă în acest domeniu, s-a stârnit în urma ofensivei prozelitiste de la noi, a propagandei catolice şi uniate. Cu acel prilej se făcea
un argument de imediată greutate din faptul că Biserica Romană are
atâtia sfinţi, canonizaţi în fiecare veac. Cum Biserica noastră nu cinstea
atunci ■decât sîinţi români canonizaţi de' alte neamuri ortodoxe — precum Cuvioasa Teofana Basarab, la Vidin, şi Sfântul Ioan Valahul, la
•
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13. C. Erbiceanu, Viaţa unui îmbunătăţit călugăr român, Irinarh Roset, ibid.,
XXII (1898— 1899), nr. 7 şi 8, p. 603— 611.
14. Vezi Nestor, Mitropolitul Olteniei, op.
cit., p. 12 şi 35.
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Constantinopol, se conchidea cu nedreptate asupra inexistenţei vieţii
ei spirituale.
Va rămâne un timp greu de uitat faptul că o întreagă şcoală
istorică papală, de talia lui M. Jugie, a putut cheltui atâta erudiţie
pentru impunerea în opinia ştiinţifică a primei jumătăţi a veacului
nostru a erorii amintite ir>.
Câteva «vieţi de sfinţi români» se datorează Mitropolitului Varlaam
al Moldovei, care le-a tipărit în Cazania sa 16.
O menţiune importantă a altor nume o face Mitropolitul Dosoftei
într-o însemnare autobiografică : «tîntre anii 1682— 1686 a tipărit o altă
mare şi însemnată lucrare tradusă şi prelucrată din greceşte şi din slavoneşte, intitulată Viaţa şi petrecerea sfinţilor, în 4 volume, la tra
ducerea căreia a ostenit vreo 25 de ani, după cum mărturiseşte el însuşi
în predoslovia cărţii» ,7.
Mai multe broşuri din această operă au apărut la Bucureşti, prin
Editura Socec, din 1898. Lucrarea se mai intitula Proloage. Ele au apărut
de curând (voi. II, Bucureşti, 1991), la iniţiativa Mitropolitului Nestor
al Olteniei, cu diortosirea şi întregirea textului de către Arhim. Benedict
Ghius si Pr. Constantin Voicescu.
Dar şi opera aghiografică a Sfântului Dimitrie al Rostovului şi-a
adus curând aportul ei în evlavia românească. La îndemnul Stareţului
Paisie de la Neamţu, ierodiaconul Ştefan traduce cele 12 volume ale
Vieţilor sfinţilor, care se tipăresc imediat la Neamţu. Primul volum
apare în anul 1807, iar ultimul în 1815.
O nouă ediţie a lor a văzut lumina tiparului la Mănăstirea Căldăruşani, în 1831, cu ajutorul ieromonahului Macarie Protopsaltul.
Traducerea ierodiaconului Ştefan va sta la baza ediţiei Arhiereului
Nifon N. Ploeşteanul 1901— 1906, şi se va împărţi în dar la Bucureşti,
după dorinţa lui Iorgu Dumitres‘cu, care a sponsorizat-o. Cu îmbunătă
ţirile necesare, în special de lexic, cu prescurtările cerute de gustul
cititorului modern, volumul I (început cu luna septembrie)' Protos.
Ioanichie Bălan încearcă să-i confere operei o utilizare contemporană.
Revista «Luminătorul» a Mitropoliei
Basarabiei s-a îngrijit
în
preajma primului război .mondial să tipărească în alfabet latin Vieţile
sfinţilor. Iniţiativa de la Chişinău urmează ediţiei Sfântului Sinod de
la Moscova, din anul 1900.
Intre cele două războaie, aghiografia românească a fost slujită în
deosebi de scriitori şi oameni de cultură. Este cazul cu cele două volume
Sfintele amintiri (Bucureşti, 1926) şi Spre Emaus, publicate de către
Mihail Sadoveanu şi D. D. Pătrăşcanu. Cu concepţia sa asupra influenţei
orientale la noi, prin filieră bizantină, şi cu vraja cuvântului său scris
(străbătut uneori de prezumţii ocultiste), cel dintâi a eliberat în multe
cazuri textul aghiografic de anumite şabloane moştenie. înnobilarea
t

f

15. Pr. Gheorghe I. Drăgulin, Ortodoxia în teologia contemporană, în «Orto
doxia», XI (1959), nr. 1> p. 151.
16. Vezi Nestor, Mitropolitul Olteniei, ibid., p. 35.
17. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru
seminariile teologice, Bucureşti, 1987, p. 187.
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aceasta face casă bună cu atmosfera de curat idealism a primelor gene
raţii creştine,
Nu se poate afirma acelaşi lucru despre alt scriitor, Alexandru
Lascarov-Moldovanu. în cele câteva volume apărute la «Cugetarea»,
înainte de anul 1934 şi următorii, s-a intenţionat în primul rând — se
pare — obţinerea unui text de moralizare socială, iar nu de creştere
duhovnicească.
Totuşi şi această ediţie are un nou merit în comparaţie cu tradiţia
moştenită. Unind textul aghiografic cu ■fragmente liturgice şi cu citate
biblice, penetraţia ei în rândurile publicului larg cititor se uşurează.
Din pricina acestor calităţi, poate, Prof. dr. Gheorghe Mihăilă şi colabo
ratorii au realizat reeditarea operei, cu începere din anul 1992.
O ediţie recentă a sfinţilor ecumenicităţii creştine, care de obicei
scapă atenţiei cercetătorului contemporan, este aceea cuprinsă în cele
două volume ale îndrumătorului pastoral al Bisericii Ortodoxe Române,
apărute la Bucureşti, în 1950. Ideosincrasia semnalată are la bază ma
terialul politic şi social al epocii de apariţie. Acestea erau de neevitat,
de vreme ce ţara noastră fusese silită să adopte altă formă de stat
numai cu doi ani înainte.
Cu toate acestea valoarea ediţiei se păstrează. Meritul ei revine
Pr. Niculae M. Popescu, fost membru al Academiei Române, preocupat
şi în alte rânduri de probleme de evlavie bisericească. Desigur că el a
pus în slujba acestei iniţiative toate cunoştinţele sale de istorie. La ele
fac un serios apel cele două izvoare ale aghiografiei noastre medievale,
cel bizantin şi cel slav. Uneori ultimul. Este cazul cu ziua de sărbătorire
a Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina. Dar tocmai împlătoşarea specialis
tului i-a pricinuit uneori neajunsuri. Pentru argumentul că aşa a pro
cedat Neonil, vestitul, stareţ de la Neamţu din veacul trecut, eruditul
preot acedemician nu a putut, de pildă, să separe pe Sfântul Dionisie
Areopagitul de Dionisie al Parisului, de care îl despart atâtea veacuri.
Nici «mioritizarea» limbajului, într-un efort de arhaicizare cu orice
preţ nu slujeşte întotdeauna nobleţea proiectului.
Cu iniţiativa închiderii şcolilor de teologie şi cu desfiinţarea tacită
a unor mănăstiri, când «misticismul» (şi încă «bolnăvicios» !), societatea
defunctelor decenii de la noi arunca într-un viitor foarte incert reluarea
literaturii bisericeşti de zidire sufletească. Totuşi, după anul 1978, a
putut apărea la Bucureşti volumul V al Filocaliei. Seria întreagă a
prins un număr de 12 volume. După trecerea anilor, editorul lor,
Pr. Prof. Acad. Dumitru Stăniloae, şi-a îmbogăţit metoda ştiinţifică de
editare a lor. Pe lângă colecţionarea operelor patristice citate de către
autorii filocalici cu ediţia greacă a culegerii, traducătorul a mers la mai
multe manuscrise ale ei din bibliotecile româneşti.
O dată cu îmbogăţirea sumarului, Filocalia românească a putut
beneficia din ce în ce mai mult de adâncirile doctrinare ale problemelor
tratate. Din acest punct de vedere, unele note subliniare ale ediţiei pot
constitui singure, aproape, studii aparte şi independente.
Când anii noştri au permis-o a apărut şi specialistul român al noii
literaturi aghiografice, naţionale în special. Protos. Ioanichie Bălan a
i
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întocmit mai întâi un foarte necesar Pateric românesc, tipărit la Bucu
reşti, în anul 1980. Lucrarea este concepută în perspectivă largă şi inte
grală. Când ne exprimăm aşa, avem în vedere refacerea stilului ne
întrerupt al monahismului românesc, cu excepţia a câtorva figuri străromâne, cum ar fi Cuviosul Dionisie Smeritul ( f 555). Pe de altă parte,
sunt amintite în carte variatele preocupări ale unui monah îmbunătăţit :
concepţia vieţii duhovniceşti, timpii sacri âi participării la cultul divin,
metoda spovedaniei practicate, ascultările 'monahale săvârşite, cuvintele
de folos memorabile pe care le-a propovăduit ş.a.
Talentul literar evident al autorului îi salvează în multe rânduri
opera, minată de un viciu intrinsec : confuzia dintre preocuparea ascetico-duhovnicească şi atitudinea practică a milosteniei.
Patericul românesc formează o unitate desăvârşită cu operele pa
tristice înrudite, traduse cam în acelaşi timp : Cartea foarte folositoare
de suflet, Simonaziul ş. a.
Dar amintitul autor a perseverat în cercetările sale preferate. Aşa
se face că în curând va încredinţa tiparului volumul Vetre de sihăstrie
românească, sec. XIV— X X , Bucureşti, 1982. Pentru fundamentarea unei
teze de sociologie istorică a teritoriului nostru, desigur că el este exce
lent. Atâtea locuri de mânăstiri, de schituri, de troiţe, de biserici ş. a.
amintesc întrebuinţarea lor sacră din alte timpuri. Pentru veacurile de
istorie în care este văzută extensia fenomenului cercetat, fără a cita
şi documentele probante ale afirmaţiilor, volumul este desigur vulnerabil.
Mai multă viabilitate dovedeşte Protos. Ianichie Bălan, după pă
rerea noastră, prin ultimul său volum : Mărturii româneşti la Locurile
sfinte, tipărit la Roman, în 1986. Intr-adevăr, pelerinul contemporan
trebuie să-şi imagineze realităţile de astăzi ale Locurilor sfinte după
indicaţiile şi după mentalitatea de câteva veacuri a Proschinitarului.
Amintitul autor a parcurs personal aproape toate aşezările biblice şi
monahale româneşti existente. Le-a vizitat şi le-a contemplat cu ochii
credinţei, încât adesea el devine contemporan cu proorocii şi cu oamenii
îmbunătăţiţi ai acelor locuri sfinţite. De pe urma «vagabondajului» său
spiritual, documentarea asupra prezenţei monahale româneşti în lume
a câştigat în mod evident. Numeroase însemnări, date istorice inedite,
statistici o dovedesc cu prisosinţă.
Urmează acum să spunem câteva cuvinte despre o mare realizare
de aghiografie naţională a deceniului nostru. Ne gândim anume la
volumul Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987,
730 p. Dincolo de orice valoare intrinsecă prin care se înnobilează, ma
sivitatea lui evidentă parcă rezumă toate ştirile notate, toate cuvintele
despre necesitatea cercetării necunoscutului domeniu, toate vrerile ca
volumul să fie realizat.
Intr-adevăr intuit, iniţiat şi înfăptuit prin osârdia Î.P.S. Dr. Nestor
Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, proiectul a beneficiat de aportul prin
cipalilor istorici bisericeşti de astăzi. în efortul comun de realizare a
unei dorinţe exprimată de veacuri, diferenţele de şcoală istorică, de
formaţie ştiinţifică, de preferinţe moral-spirituale, de generaţie ale
colaboratorilor au dispărut.
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Unanimitatea şi unitatea aceasta lăuntrică poate fi dedusă şi din
realizarea stilistică a volumului.
Cât priveşte sumarul lucrării se vede numaidecât că el a ambi
ţionat să reconstituie firul neîntrerupt al tuturor mărturisitorilor şi al
trăitorilor dreptei-credinţe de la noi şi din toate provinciile româneşti,
cu excepţia Basarabiei. Viabilitatea reconstituirilor nu este valabilă în
aceeaşi măsură. Conturul marii spiritualităţi religioase româneşti însă
s-a realizat.
.Utilitatea biografilor bisericeşti amintite a vădit-o cu prisosinţă şi
etapa din 1993 a canonizărilor româneşti, care s-a fundamentat tocmai
pe rezultatele acestei opere istoriografice. «După ce în secolul al XlX-lea
s-a subliniat cu putere, în cadrul Bisericii Ortodoxe, conştiinţa naţională
a popoarelor, socotim că timpul nostru cere o subliniere a faptului uni
tăţii lor ca popoare conştiente de ele, dar unite în valorile care le sunt
comune, şi în primul rând în conştiinţa că trăiesc în aceeaşi credinţă
în Dumnezeu lucrător mai ales prin Tainele şi prin sfinţii lor. Dacă
creştinismul întreg a intrat într-o mişcare de convergenţă ecumenică,
de ce nu şi-ar afirma Biserica Ortodoxă cu mai multă putere unitatea
ei lăuntrică ?» 18.
Cu bucurie constatăm în continuare că epoca de libertate şi demo
craţie la care am ajuns a dat la iveală unele preocupări speciale de
aghiografie general creştină din deceniile anterioare. Este vorba de
reuşita Pr. Grigore N. Popescu, fost paroh al bisericii «Hagiu» — fost
profesor şi director al Seminarului «Nifon Mitropolitul» şi profesor de
istorie la liceul «Dimitrie Cantemir» din Bucureşti, mort în anul 1961 l9.
După propria mărturisire, autorul a lucrat la cele patru volume ale
Vieţii sfinţilor pe puţin de 15 ani.
Cercetând extinderea şi structura proiectului aghiografie pe care
. l-a realizat, constatăm că acesta a ambiţionat să cuprindă în el cât
mai multe nume din Minologhiul Bisericii Ortodoxe. «Sfinţii al căror
nume este scris în titlu cu litere mari, se află în Vieţi, în Liturghier
şi în orice calendar bisericesc. Sfinţii al căror nume este subliniat se
află numai în Vieţi. Sfinţii al căror nume nu este scris nici cu litere
mari, nici subliniat se află numai în minee» 20.
«Viaţa unui sfânt, poate fi înfăţişată în două feluri : I. ştiinţificistoric, II. aghiografie, adică stăruind mai mult asupra laturei sufleteşti,
moral-mistice.
Eu am împletit aceste două aspecte şi m-am străduit să înfăţişez
chipul sfântului aşa cum a fost el, un om trăitor în lume, urcând trep
tele desăvârşirii evanghelice până ce s-a împodobit cu sfinţenia, sau
un om care şi-a mărturisit credinţa cu preţul vieţii şi s-a socotit fericit
că slăveşte pe Dumnezeu prin pătimiri şi moarte. Dovada sfinţeniei
1

»

18. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Epilog, în voi. Sfinţi români, citat supra,
p. 677.
19. Pentru alte date biografice, vezi raportul de activitate al autorului din
9 martie 1959. (Pr. prof. Grigore N. Popescu, Vieţile sfinţilor, voi. V, Bucureşti,
1993, p. 430— 435).
20. Ibidem, voi. I, p. XIV.
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este în primul rând darul săvârşirii minunilor primit de la Dumnezeu.
Am folosit aceste două înfăţişări şi pentru aceea că istoria nu poate
explica partea minunată, darul lui Dumnezeu din viaţa unui sfânt» 2l.
Reconstituind şirul sfinţilor fiecărei zile, Pr. Grigore N. Popescu s-a
străduit să-i situeze în coordonate cronologice, istorice şi geografice cât
mai clare. In unele cazuri a trebuit să departajeze afirmaţii aghiografice
vechi si confuze. Aflăm astfel că «au fost două Comane în Asia Mică»
şi că «au fost doi prooroci cu numele de Miheea». Uneori aceste stră
danii critice nu au reuşit. De exemplu, autorul nu ştie că astăzi se
cunosc Sfinţii Doctori fără de arginti din Asia, alţii decât omonimii
lor din Roma. Pe de altă parte, medalionul Sfântului Dionisie* Areopa' gitul continuă — eroare milenară ecumenică — să fie nedisociat de Dionisie al Parisului, imaginat cândva de învăţatul Alcuin.
Pe lângă aceste câteva exemple de imprecizie a datării şi a iden
tificării, o oarecare insatisfacţie o produce lectorului spaţiul neproporţionat acordat diferitelor categogrii aghiografice tratate. Astfel, cine
ştie de cât folos antieretic a fost exemplul Sfântului Vavila pentru cei
trei mari dascăli ai lumii si ierarhi rămâne nemultumit de cele 10 rânduri care i-au fost acordate acum. Pentru marea putere a adâncului
smereniei, apoi, prezentarea prea scurtă (cinci rânduri) a vieţii Cu
viosului Eufrosin Bucătarul constituie un prilej de moralizare ratat.
Aceeaşi reţinere pudiformă se constată şi în cazul Cuvioaselor
Taisia şi Pelaghia, care nu mai sunt desfrânatele care îşi redresează
viaţa morală. Exemplele palide, cu acelaşi nume dar din altă parte a
creştinătăţii, rămân neconvingătoare şi nu reuşesc să le înlocuiască pe
cele cunoscute până acum.
Pe lângă un abuz al titlului de «preacuvios» acordat unor sfinţi
proveniţi din monahism, supărătoare devine de asemenea arhaizarea
onomastică pe care autorul o împinge prea departe : Avxentie, Evstatie,
Evpraxia, Evdoxie, Evtihie, Lavrentie, Isidor Pilusiotul, Capadochia. Pe
lângă greutatea rostirii mai multor consoane alăturate, aceste nume nu
trebuie să rămână între filele Patericului. Credincioşii ortodocşi* ai
veaciiilui X^X* au, aşadar,
o justă
părere în
alegerea şi
purtarea
acestora.
•
Bombastic apare uneori şi apelativul de «arhiepiscop», acordat de
obicei papilor romani din primele veacuri, când ei şi alţii de atunci
îi cinsteau doar cu demnitatea de episcop, uniţi cu alţi fraţi de treaptă
ierarhică în conlucrarea iubitoare a întregii oicumenii.
Din punctul de vedere al documentării ştiinţifice, autorul s-a con
dus în principal după versiunea Sfântului Dimitrie al. Rostovului.
Practic a avut de obicei sub priviri doar micile volume ale ediţiei
Arhiereu Nifon N. Ploeşteanul. Vrem să spunem că el a lucrat aproape
tot timpul în biroul său de acasă, arareori deplasându-se în marile
biblioteci publice pentru cercetări * ştiinţifice deosebite. De pildă, în
medalionul închinat Sfântului Grigorie Palama,
se întâlneşte citat
9
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21. Ibidem, p. V.
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Dictionnaire de theologie catholique, dar nu se cunoaşte monografia
ortodoxă fundamentală a Pr. prof. Dumitru Stăniloae din anul 1938.
Urmarea se vede în consideraţiile de anecdotică politico-administrativă
reproduse, neglijndu-se marea pricină a neputinţei unirii dintre cele
două părţi ale creştinătăţii de atunci. De asemenea, dacă autorul ar fi
consultat măcar masiva Liber pontificalis, el nu ar fi scris despre
Sfântul Mucenic Teodor, papă al Romei doar : «Acesta s-a săvârşit
zdrobindu-i-se oasele».
Totuşi Pr. Grigore N. Popescu a conferit un înalt nivel ştiinţific
operei sale. I-a prevăzut în introducere o listă cu explicarea cuvintelor
bisericeşti mai puţin cunoscute, numirile de vechi unităţi de măsură
româneşti, de monede ; în încheierea volumului al IV-lea a pus Ca
lendar cu toţi sfinţii din an prăznuiţi de Biserica Ortodoxă a Răsări
tului. în ordine alfabetică au fost redate numele acestora, categoria
aghiografică şi data sfârşitului vieţii lor.
Până la. acest punct, autorul a căutat să fie de folos păstorului de
suflete cu preocupări antisectare. De aceea el a prevăzut opera sa cu
note istorice despre îndreptăţirea revelaţională a ierarhiei bisericeşti,
despre temeiul biblic al sfinţirii caselor, al respectării duminicii, pro
blema «fraţilor Domnului» ş. a. Din aplecarea spre studiu a istoricului
au izvorât apoi notaţiile sale asupra trecutului poporului israelit, despre
începuturile latine ale creştinismului românesc, amănuntele aducerii
moaştelor Sfântului Sava Gotul, ale minunilor pe care le-a făcut în
trecut Mucenicul Ioan cel Nou de la Suceava, numele voievozilor sârbi,
filiaţiile despre rudeniile Sfântului Nicodim de la Tismana.
Doritorii de amănunte în preocupări de viaţă monahală vor afla
în volum enumerarea tuturor .lucrărilor isihaste ale Preacuviosului Nil
Pustnicul, ale lui Iosif Imnograful, ale Mitropolitului Antim Ivireanul.
’
Şi oamenii de cultură generală se pot documenta din ea cu date
despre geneza şi pericolul spiritismului, despre atitudinea unor sfinţi
faţă de animale ş. a.
însemnăm, în sfârşit, câteva lipsuri constatate : atenţie la scrierea
numelui Cuvioasei Teoctista Lesbianca, formă care vrea să arate că
era din insula Lesbos. Anastasie Bibliotecarul a trăit în Roma, nu la
Constantinopol22. Pentru stabilirea asaltului prozelitist catolic şi ‘uniat
de astăzi asupra Bisericii Ortodoxe, numele Sfântului Patriarh Fotie
al Constantinopolului nu trebuie să lipsească din nici o culegere des
tinată propăşirii duhovniceşti. Ei a fost canonizat de Patriarhia Ecu
menică încă din veacul al XV-lea 23.
Discutabilă este şi sintagma «Babilonul din Egipt» 24.
Scăparea precedentă este cu atât mai de neexplicat cu cât autorul
a pus la contribuţie şi canonizările pe care Bisericile Ortodoxe naţionale
le-au făcut în veacul nostru.
%

i

1

”

4

22. Ibid., voi. II, p. 362.
23. Pr. prof. Ioan Rămureanu, Pr. prof. Milan P. Şesan, Pr. prof.
Bodogae, Istoria bisericească universală, voi. II, Bucureşti, 1993, p. 299.
24. Pr. prof. Grigore N. Popescu, ibid., voi. IV, p. 494.
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în încheierea prezentului articol, credem că se poate vedea în chip
argumentat că într-adevăr aghiografia a rămas o ramură istorică foarte
cultivată până astăzi în întreaga Biserică Ortodoxă.
Cât priveşte preocupările româneşti contemporane, legate îndeosebi
de strădaniile Pr. prof. Grigore N. Popescu, ele se dovedesc o realizare
ştiinţifică în acord cu pretenţiile ' istorice contemporane. Acestea au
însemnat clarificare onomastică, fixare cronologică, stil accesibil şi în
tindere rezonabilă a medalioanelor.
într-un veac de aprigă confruntare interconfesională şi interreligioasă, mai mult sau mai puţin mărturisită, evlavia ortodoxă continuă
să soarbă putere dintr-un izvor păstrat de veacuri în tradiţia adevăratei
credinţe.
Pr. conf. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN

CIPRIAN PORUMBESCU —
EXEMPLU DE STUDENT TEOLOG MISIONAR
«Amin, amin zic v o u ă : sunt unii care
trăiesc acum, dar care nu vor gusta
moartea...».
(Marcu IX, 1).

Puţini cunosc că Marele omagiat Ciprian Porumbescu a fost şi
student teolog şi bun misionar ortodox român, în Imperiul austro-ungar.
Se ştie bine că viaţa şi sfârşitul, dragostea şi moarta sunt cei doi
poli în care se încadreazăexistenţa
noastră. în calitate de creştini, ştim
undemergem
(Ioan VI,35),fiindcă necredincioşii trăind
în disperare,
îşi dau sufletul de frică (Luca XXI, 26). Noi care trecem dincolo întru
nădejdea învierii n-avem
de
cine să ne
temem
şi de ce să ne
înfricoşăm (Isaia IX, 6), fiindcă şi aici şi acolo, cu noi este Dumnezeu
(Matei I, 23).
Acesta a fost şi crezul firavei 'flori din grădina Bucovinei, Ciprian
Porumbescu, peste care «vântul a trecut şi nu mai este» (Ps. CII, 16),
dar locul i se mai găseşte în Cimitirul de la Stupea, azi comuna Ciprian
Porumbescu.
Ciprian este o asemenea floare de mirosul crinului, de frumuseţea
florii reginei, desfăcută de vânturi şi furtuni montane ; de culoarea
curcubeului — a Legământului lui Dumnezeu cu omul (Facere IX, 13),
în culorile — roşu, galben şi albastru — ce identifică neamul românesc
în armonia naţiunilor lumii de astăzi.
în această armonie, se înscrie, la loc de cinste şi numele lui
Ciprian Porumbescu, înscris în calendarul UNESCO şi comemorat în
1983, cu prilejul Centenarului trecerii sale în veşnicie A.
>

1.
S-a consemnat evenimentul de către noi, în «Almanahul Viitorul» 1982— 1983.
Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occiden
tală, Paris. Studiul de faţă, de atunci, s-a tot amânat!... A fost reprogramat în '96, cu
prilejul Comemorării a 100 de ani de la moartea lui Iraclie ■— tatăl lui Ciprian...
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S-a comemorat evenimentul plecării dintre cei vii a unui vlăstar
ce abia împlinise 29 de ani, dar care a lăsat, în această lume, lucrarea
sa pentru veşnicie2. Viaţa lui a fost o luptă permanentă, o epopee a
neamului, o evocare a străbunilor, o chemare a tuturor de acelaşi grai
românesc la «unire-n cuget şi simţiri», la înlăturarea urii şi vrăjmăşiei,
la trăirea virtutilor strămosesti. Virtutea, credinţa lucrătoare, nu are
moarte, fiindcă are izvor în Acela care este «calea, adevărul şi viaţa...»
(Ioan XIV, 6).
Şi ducă, în acelaşi timp, Emilia *Porumbescu şi Maria Enescu, două
mame cu suflete cernite de durere, cu feţe supte de post şi rugăciune,
îşi plecau genunchii şi ei tociţi de metanii şi plecăciuni la icoanele făcă
toare de minuni ale Maicii Precista de la Putna şi Neamţ, se năşteau
două fiinţe : Ciprian pentru veşnicie, şi George, care-i lua locul, pentru
vremelnicie.
Desigur, Emilia Porumbescu, mama lui Ciprian, era zdrobită de
durere pentru pierderea pruncilor şi acum împărţea suferinţă fiului ei
Ciprian cu : Maria Enescu, care, de asemenea, pierduse unsprezece copii şi
a binecuvântat-o Dumnezeu cu al 12-lea ; George. * Tot atunci, Mihai
Eminescu începuse a lua drumuri curioase, ** iar prietenul lui Eminescu,
Ion Creangă, fusese dat afară din cler. ***
9

9

9
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A. DIN STEJAR, STEJAR RĂSARE...
1. Familia lui Ciprian Porumbescu

Tatăl lui Ciprian, vrednicul preot Iraclie Porumbescu, slujitor al
altarelor străbune se născuse la 9 martie 1823 în localitatea Suceviţa
(jud. Suceava), ca fiu al primarului Atanasie Colembiowski 3. La doi ani
după naştere, o boală grea îi ameninţă viaţa. Mama, disperată, încearcă
la toţi medicii, dar în zadar... Singura nădejde era Maica Domnului.
Aşa ajunge pruncul Iraclie în Mănăstirea Putna, unde se însănătoşeşte
şi nu mai vrea să vină acasă.
2. Am efectuat excursii la faţa locului personal şi în grup, în Nordul M ol
dovei. .Vizite de documentare în Basarabia şi Bucovina (iunie 1973). Pomenire
fostului Arhiepiscop Ionatan al Chişinăului şi P.S. Episcop Sava al Cernuătilor
pentru înlesniri la documente, arhive şi monumente.
* Ne-a preocupat viata sa : £Jn acord perfect
în spiritualitatea
românească :
George Enescu, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», nr. 3— 4/1981.
**. M. Eminescu Luceafărul poeziei româneşti, în «Glasul Bisericii» nr. 1— 2/1989,
Idem şi Ţara Sfântă, în «BOR», 1— 2/1990
*** Diaconul Ion Creangă... în «Recherche sur l'histoire»... voi. X, Bucureşti,
1985; Săptămâna — Almanah / 1986 şi mai ales «îndrumătorul Bisericesc», Iaşi 1989
şi sev. «Magazin istoric», nr. 1/1990.
3. Viaţa şi opera lui Ciprian Porumbescu, de Petru Rezuş (mss.), Cap. IV
a fost publicat sub titlu l: Anii de studenţie ai lui Ciprian Porumbescu, Contribuţii
bibliografice, în «Glasul Bisericii» X XIX (1970), nr. 12, p. 105— 113, cu o inte
resantă şi completă bibliografie. De fapt, autorul a fost student şi apoi dascăl
la Facultatea de teologie a Universităţii din Cernăuţi, unde şi-a desăvârşit stu
diile Ciprian Porumbescu. De asemenea, naşterea, copilăria şi adolescenţa
Pr. Prof. P. Rezuş au avut loc pe aceleaşi meleaguri ale muzicianului. Actele,
documentele de arhivă, scrisori şi notiţe din acea vreme au fost studiate cu
acrivie.
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La 6 ani, Iraclie, protejat de stareţul Ghenadie Plaţenchi, care-1
considera copil-minune, învăţase cântarea şi buchia. Arhimandritul
Ghenadie, la rugămintea tatălui, îl înscrie la şcoala nemţească de la
Karlberg- Urmează, tot sub protecţia mănăstirii, gimnaziul din Cernăuţi
(1843— 1847).
încă pe timpul cât era elev, Iraclie simpatiza cu «paşoptiştii». A ab
solvit seminarul diecezan (1847— 1850) şi, în acelaşi timp, cursurile «Uni
versităţii» lui Aron Pumnul. La 11 august 1850 primeşte atestatul de
«student sârguincios» si «testimoniu» de absolvire.
în acea vreme, fetele românilor nu puteau studia,, numai pensioa»

*«■
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toare şi profesoare. Iraclie, student eminent, reuşeşte prin seriozitate,
zel şi cunoaşterea ortodoxiei să convertească la credinţa cea dreaptă
şi strămoşească pe «sora» catolică Emilia. Succesul a fost răsunător în
lumea studenţească a acelor vremi. Şi mai mult, Emilia îi acceptă ce
rerea în căsătorie şi-l determină să se-facă preot. Astfel, Iraclie pără
seşte gîndul călugăriei şi calcă promisiunea făcută obştii Putnei. Aşa
a vrut Domnul, justifica el.
Peste câteva luni, după ce fusese numit învăţător, în septem
brie 1850, este hirotonit preot pentru Parohia Şipot. Glasul său, predica
zilnică, slujba simţită, canonul rânduit, catehizarea împreună cu soţia
l-au făcut cunoscut în toată Bucovina. Aşa se explică numirile sale ca
paroh la Şipot (1852), Boian (1857), unde se confruntă cu greco-uniţii,
din nou Şipot (1859), Stupea (1865) şi învăţător oficial tot aici (1 no
iembrie 1877 — 27 octombrie 1878).
Pentru misiunea sa sinceră, Iraclie este apreciat de superiori, dar
patriotismul înflăcărat a atras atenţia autorităţilor habsburgice şi era
pus sub observaţie «ca român periculos». în casa sa s-au întâlnit corifeii
unirii din Moldova : Alexandru Ion Cu.za, Mihail Kogălniceanu şi mai
ales V. Alecsandri. Acesta din urmă i-a schimbat numele în «Porum
biţă» pentru afecţiunea lui, ca apoi să-şi zică Porumbescu (5 aprilie 1891).
Iraclie a fost în acelaşi timp cântăreţ bun, poet, scriitor memoria
list, ctitor de şcoală şi biserică.t A folosit totdeauna în scrisori, poezii,
predici, cântece — alfabetul latin. A avut trei copii : Ştefan, după
duhul Marelui Domn din Mănăstirea Putna, Mărioara — după numele
Precistei *atât de cinstită de sufletele creştinilor şi Ciprian — întâiul
născut şi adoratul familiei ; toţi au trecut dincolo în tinereţe, iar mor
mintele lor de lângă biserica din Stupea: Iraclie-preotul, Emilia-presbitera, Ciprian, Ştefan, Marioara aşteaptă trâmbiţa Arhanghelului la ob
şteasca înviere pentru răsplata definitivă *.
După moartea lui Ciprian (6 iunie 1883), uriaşul de altădată, revo
luţionarul şi haiducul Bucovinei, Iraclie, devine un bătrân îngheţat de
dureri şi lovit de răutatea oamenilor. încercat de un crud destin, dar
nu disperă. Ştia că datoria şi-a făcut, credinţa *a păzit şi îşi aştepta
răsplata (II Tim. IV, 7— 8), fiindcă în această lume a sorbit cupă du. rerii. Şi totuşi, toţi mergem acolo...
Bătrânul schimnic se vede neputincios în faţa enoriaşilor. Dealu
rile Stupcăi îi aruncă undele tragice ale Baladei, codrii şi izvoarele
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s-au transformat în umbre şi iele... iar cimitirul, unde în fiecare zi prohodea, îi tulbură cugetul...
îşi chiverniseşte totul. Cărţile şi manuscrisele le lasă şcolii pe care
a iubit-o ; instrumentele fiului său sunt depuse în câteva săli ale şcolii ;
bagheta, diapazonul şi pupitrul lui Ciprian sunt rânduite la strană, de
unde, din glasul şi corul fiului, fiecare ungher al bisericii devenise
o orgă a bucuriei vieţii, îmbrăcată în haina credinţei celei drepte...
De acum totul era în doliu !
Ca să facă, singur ca Iov, neputincios ca bătrânii tâlcuitori ai legii,
dar drept ca Ilie, pleacă din nou şi pentru totdeauna la Mănăstirea
Putna, acolo unde a primit, vindecarea şi unde i s-au deschis ochii spre
cultură, spre istorie, spre lume, cu bucuriile şi necazurile ei.
înainte de plecare, Episcopul Eugen îl transferase la Parohia Frătăuţul Nou (1884), pentru a-1 scoate din starea apăsătoare, dar el nu
renunţă la Putna lui Ştefan.
Aici, în obşte, se întemeiază, rugăciunea zilnică, dragostea faţă de
rânduiala mănăstirească, bucuria dascălului pentru mulţi învăţăcei
îl
duc la vremurile tinereţii. încearcă, pentru memoria fiului — Ciprian
— , un roman : «Martirul inimii».
Murind stareţul mănăstirii, toată obştea îl alege conducător.
Sufletul este zelos, dar «trupu-i neputincios» (Matei XXVI, 41) ;
la scurt timp, în vremea «ceasului 6» după metanie la mormântul ctito
rului, cade pentru totdeauna şi închide ochii la 13 februarie 1896, când
se prăznuia ziua celor întocmcai cu apostolii : Sfinţii Acvila şi Priscila.
«Oricum, consemna Nicolae Oprea, Iraclie Porumbescu se înscrie
în descendenta cronicarilor si, continuând arta narativă a lui Ion Neculce, anunţă sinteza povestitorilor moldoveni din literatura modernă,
Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu»»/‘.
Am spicuit aceste date pentru a înţelege mai bine tragedia ere
ditară a celui ce a fost Ciprian Porumbescu şi a celui ce este şi va fi
— cât va fi neamul românesc — muzicianul dramei Bucovinei. Cine-i
român şi simte româneşte,, ascultând Balada, va vedea aievea splen
doarea Bucovinei şi încercările ei tragice.
»

9
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2. Ciprian, copil-talent
al familiei preotului Iraclie şi Emilia

La 14 octombrie 1853; la Şipote, în ziua când întreaga Moldovă
prăznuieşte pe Cuvioasa noastră Maica Parascheva, în familia preotului
Iraclie şi Emilia a văzut lumina zilei un prunc căruia i-au pus numele
Ciprian, care înseamnă : redeşteptare, înflorire, trezie la viaţă, înviere
(1— 2 octombrie după calendarul îndreptat) 5. Aşa s-au împlinit rugăciu. nile mamei către Induratul Dumnezeu şi sfinţii Săi.
4. Iraclie Porumbescu, Amintiri. Ediţie îngrijită, Prefaţă, Note şi glosar de
Nicolae Oprea. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978 şi o interesantă, instructivă şi
completativă recenzie de Pr. Gh. Cunescu, în «Biserica Ortodoxă Română», XCVIl
(1979), nr. 11, p.. 348— 349.
5. Monografii : Valeriu Branişte, Ciprian Porumbescu. Schiţă monografică
Lugoj, 1908; Ştefan Pavelescu, Viaţa lui Ciprian Porumbescu, Şiret, 1940; Con-
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Copilăria i-a fost fericită, trăind într-un cadru
natural
edenic,
între oameni legaţi cu trup şi suflet de ceea ce natura are. De mie
era înclinat spre muzică, mama cântând la pian şi vioară, iar tatăl la
fluier şi caval.
Ambii părinţi aveau voci formate şi cuplul lor era recunoscut în
împrejurimi. în afară de aceasta, lăutarii tradiţionali, colindătorii, obi
ceiurile, fluieraşii, doinele de toate categoriile etc., răscoleau fiinţa bă
iatului şi cultivau aptitudinile sale.
După terminarea cursului primar, unde Ciprian a avut învăţători
chiar pe fraţii săi, Iraclie îşi înscrie băiatul la Suceava. Obţine
bacalaureatul în anul 1873. Deşi respectivul gimnaziu-seminar era sub
control greco-unit, elevii ortodocşi nu erau obligaţi să treacă la uniaţie.
Ciprian a continuat Academia teologică de la Mănăstirea Putna, singura
instituţie de învăţământ superior din Bucovina pentru români.
în 1875 ia fiinţă Universitatea Francisc-Iosefină la Cernăuţi, şi în
cadrul acesiteia apare Facultatea de teologie, unde se înscrie şi Ciprian,
desi frecventa cursurile lui Ion G. Sbiera, urmaşul lui Aron Pumnul.
Dar înclinaţia şi pasiunea sa rămâne muzica. El făcea parte din
formaţii corale bisericeşti, săteşti sau din grupuri populare şi organiza
serbări cu ocazia unor evenimente creştineşti naţionale (Crăciunul,
Boboteaza, Pastile, Rusaliile etc..)Cetatea universitară Cernăuţi ia proporţii.
O seamă de celebrităţi didactice pecetluiesc catedrele de teologie.
Printre profesorii lui Ciprian Porumbescu se remarcă Isidor Oncinl —
studiu biblic, exegeza V. Testament, ebraica şi limbile orientale ; Vasile
Mitrofanovici — secţia practică ; Ensebiu Popovici — istorie şi statistică
bisericească ; Vasile Repea — studiu biblic, exegeza Noului Testament ;
Alexie Comoroşan — dogmatică ; Constantin Popovici — drept biseri
cesc ; Mihai Miron Călinescu — teologie morală ; docent Ioan Stefanelli
— catehetică etc. G. Condiţia sine qua non era ; predarea numai în limba
germană.
Toti studentii erau bursieri.
Pe lângă facultate exista şi un seminar diecezan de m uzică7. Aici
se înscrie Ciprian şi desăvârşeşte ceea ce demult aştepta. Devine uce
nic apropiat şi ascultător maeştrilor în muzică liniară şi psaltică : Isidor
Vorobchievici (1836— 1907) şi Ştefan Nosievici. Ceea ce făcuse Anton
Pann la Bucureşti, face şi Vorobehievici la Cernăuţi, scoţând un manual
de armonie muzicală (1869), deschizând lui Ciprian calea spre creaţie
şi compoziţii pretenţioase cu texte din V. Alexandri, D. Bolintineanu,
M. Eminescu sau din folclorul românesc bucovinean.
»
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stantin Morariu, între viaţă şi moarte. Contribuţii la biografia lui Ciprian Porum
bescu, în rev. «Junimea» XLV (1915), nr. 8— 10,
p. 261— 275;
Victor
Morariu,
Ciprian -Porumbescu elev al Gimnaziului superior greco-ortodox din Suceava, în
«Făt-Frumos» VIII (1933), nr. 4 ; Gh. Mihuţă, Ciprian Porumbescu, învăţător, în
«Făt-Frumos» IX (1934), nr. 5— 6 ; Leca Morariu, Ciprian Porumbescu stihuitor,
în «Idem» VIII (1933), nr. 3 ; Ciprian Porumbescu, Opere alese, Bucureşti, 1954;
Viorel Cosma, Ciprian Porumbescu. Monografie, Bucureşti, 1957.
6. Isidor Onciul, Ceva despre mersul şi dezvoltământul culturei teologice şi
clericale în Bucovina, în «Candela» II (1883), nr. 6.
7. Organizarea studiilor ia Institutul teologic din Cernăuţi, în «Foaia socie
tăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina», III (1867), p. 115— 125.
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Pentru întâia oară se organizează o valoroasă formaţie corală băr
bătească la Facultatea de teologie din Cernăuţi, sub conducerea lui
Ciprian. Acest cor a dus faima patrimoniului românesc până la revenirea
la Patria-mamă a Bucovinei (1918).
Ceea ce nu realizase profesorul Vorobchievici la catedrala episco
pală, reuşeşte corul studenţilor, executând impecabil liturghiile sale în
diferite game (do-major, la-major, mi-bemol-major etc.). Se da astfel
o replică românească celorlalte universităţi româneşti : Iaşi (1862) şi
Bucureşti (1864), realizându-se unirea românilor
tot
prin
studenţi
înainte de Anul înţelepciunii, 1859, şi de Actul dreptăţii, 1918,
Studenţii totdeauna au fost peste evenimente şi cu entuziasmul
lor au trăit viitorul. Printre studenţii «alumni» (seminarişti), colegi ai
lui Ciprian, după foaia matricolă erau următorii : 1. Roman Bergoan ;
2. Theodor Bumbak ; 3- Nikolai David ; 4. Michael Ferliewicz ; 5. Ci
prian Colem biowski; 6. Calistrat Koka ; 7. Dionisie Konstantinowicz ;
8. Alexandre Popeskul ; 9. Alexander Popechor ; 10. Ştefan Tomowicz ;
11. Alexander Wojewitka şi 12. Emilian Zurkan. Toţi celebri, Ciprian,
apoi inegalabilul bas Michael Ferbiewicz şi alcătuitorul de manuale
Calistrat Coca. Prin ei se umplea un hău în cultura muzicală a româ
nilor din acele locuri. Până şi Mandicevski şi Gavriil Muzicescu (studenţi
la Kiev şi Moscova) alcătuiesc lucrări pentru «formaţia lui Ciprian».
Auzise de Ciprian chiar Piotr Ceaikovschi şi-l invită la Conservatorul
Sankt Petersburgului... N-a mai avut vreme !...
Cfprian experimenta cu formaţia sa atât lucrări din Răsărit, cât şi
din Apus, dar cele pentru inimă şi minte rămâneau colindele, cântecele
de stea, oraţiile, jeluirile şi jocurile (horele) românilor din neam în
neam.
întrunirile, şezătorile, concertele, nunţile,
petrecerile, şi înmor
mântările la care participa formaţia «studenţimea cernăuţeană» erau
adevărate manifesări româneşti de masă, de energie românească, de
misiune ortodoxă sub opresiune străină.
Ciprian compunea zi şi noapte 8, fără răgaz, neştiind că eshatonul
bântuie împrejurul fiinţei sale. Era înalt şi slab, respectând cu stricteţe
posturile şi ajumările, ceea ce în compoziţiile sale se observă : cum
pătarea, abstinenţa, meditaţia, bucuria reţinută...
Devenise, cu timpul, melancolic şi spunea că a început cerul să
se legene cu pământul şi Nistru cu Dunărea, şi Oltul cu. Prutul şi Tisa
şi Jiul aievea se îmbrăţişează, dând o replică «Dunării albastre» a lui
Strauss prin lucrarea «Valurile Prutului», din care a purces, mai târziu,
«Valurile Dunării» de Ivanovici. Interesantă mutaţie artistică.
Doamne, nu da dormitare genelor mele(Ps.). Ciprian Porumbescu
aşa a organizat şi o echipă instrumentală, dar se pare fără succes, stu
denţii români fiind mai ales fii de ţărani. El reuşeşte totuşi să pună la
t

f
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8.
Leca Morariu, Pentru cronologia
Frumos», VII (1933), nr. 2— 3.
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punct un taraf cu multe instrumente de suflat, de percuţie, acompaniate
de vioara sa şi de pian.
El a găsit şi soluţia de a atrage studenţii : compoziţii proprii şi spec
tacole publice prin satele Bucovinei... Au rămas în eternitate Serbările,
mai ales Putna «400». Eveniment naţional pentru care alcătuieşte lu
crarea «Altarul Mănăstirii Putna» (1872). Tot organizatori peste timp
şi în eternitate : M. Eminescu, Ion Slavici, Ion Creangă, Veronica Micle
şi nr. a... Omul se cunoaşte după fapte, pomul după roade (Matei III,
10). Ciprian munceşte enorm, în câţiva ani compune peste 300 bucăţi,
printre care cele mai de seamă ; Imnul Societăţii « Arboreasa», Patria
Română, Ţară mândră a fagilor, Primăvara, Tricolorul... în domeniul li
turgic : Cele trei liturghii (în mai multe variante) ; Condacul Maicii
Domnului, Ridicat-am ochii mei, Adusu-mi-am aminte, tot atât de ce
lebru —■ Tatăl nostru etc. Este, în acelaşi timp, ccreatorul polifoniei şi
transpunerii psaltichiei pe liniară ceea ce a însemnat cu adevărat o revo
luţie pentru acele timpuri şi pentru românii de sub stăpânirea străină.
înfiinţându-se societatea «Arboreasa» la iniţiativa lui Tudor Ştefanelli (1875), pentru studenţii români, dintru început Ciprian Porumbescu
a activat neobosit, creându-i un repertoriu adecvat şi angajant. Se
pare că melodia din «Hora Unirii» este modelată de el, ritmul îl găsim
în compoziţiile sale patriotice. Arboreasa, în sensul de uriaş copac şi
umbră pentru românii apăsaţi, a devenit stindard de luptă şi frăţie cu
toti> românii.
i
Multe coruri din : «Ostaşii noştri», de V. Alecsandri, sunt
prelucrate de Ciprian. Şi în toiul Războiului pentru independenţă a
fraţilor de la Dunăre şi Carpaţi, ardea inima tuturor «arboranţilor».
După multă chibzuinţă Ciprian Porumbescu a fost ales preşedinte al
acestei asociaţii, 1877, după vrednici înaintaşi Gherasim Buliga (1875)
şi Iancu Cosinschi (1876).
*

3. Titlu-academic, grea sarcină
în acelaşi an, 12 octombrie 1877 îşi încheie studiile universitare şi
ţine o interesantă adunare a asociaţiei la Stupea, răsunând dealurile
şi câmpiile de frumuseţea cântului românesc.
Colegii săi pleacă fiecare la parohie, întâia sa lovitură de singură
tate... toţi au venit cu soţiile sau prietenele... Ciprian nu avusese timp,
muza sa era alta.-.
Profesorul
Isidor
Vorobchievici
recunoaşte
în
Ciprian
un
«talent care m-a depăşit» şi-l recomandă conducerii Universităţii
pentru o bursă la Viena, Petersburg sau Atena,
Aici se încheie partea întâi a vieţii studenţeşti a lui Ciprian.
O pauză nedorită...
0

_______

9.
I. Vicoveanu, Preotul prolesor Jsidor V orobchievici,
dovei şi Sucevei», XXXVI (1960), nr. 9— 12, p. 675— 680.
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B. SUFERINŢA, CALE SPRE ETERNITATE...
1. Patria — moştenirea părinţilor —
permanentă bucurie şi suferinţă

Alegerea lui Ciprian Porumbescu în calitate de preşedinte al «Arboroasei», ca şi iniţierea cenaclului «România Jună» 10 n-a fost pe
placul autorităţilor habsburgice, mai ales că se înteţiseră legăturile cu
intelectualii întregii Moldove 11 a lui Ştefan si a urmaşilor săi, până
la 1774 şi 1812.
Întrunirea naţională de la Stupea era un semnal de alarmă pentru
urechile atente la «supunerea» ţării.
Cuprian Porumbescu mai ţinuse unele conferinţe «periculoase» cu
subiecte antihabsburgice : Lupta pentru existenţă, O stută de ani asupra
Bucovinei... Era în legătură cu «România Jună» din Viena, cu- «Clubul
studenţilor» din Iaşi, asociaţii din Ardeal, cu Petru Maior din Budapesta,
Uniunea Română din Paris, Inocenţiu Clain din Blaj etc., adresându-le
participanţilor «Apelul» Societăţii «Arboroasa» IJ.
Ciprian a avut legături directe cu Titu Maiorescu, Eminescu, Slavici,
Alecsandri etc.
La aceeaşi adunare de la Stupea, împlinindu-se şi 100 de ani de
la uciderea mişelească a voievodului Grigore Ghica la «Beilicul turcilor
. din Iaşi», pentru protestul său împotriva samavolniciei «detrunchierii»
habsburgice a Moldovei de către împărăteasa Maria Tereza, Conducerea
societăţii studenţilor «Arboroasa» a hotărât să trimită o telegramă Comi
tetului ieşean de comemorare a tristului eveniment.
4

t

Către Primăria Iaşilor,
«Arboroasa», societatea junimii române din partea detrunchiată a
vechii Moldove, aduce condoleanţe membrilor săi pentru tutorul
decapitat.
Comitetul,
12 octombrie 1877
Urmările acestei "«îndrăzneli» n-au întârizat. Telegrama a produs
furie oficialilor imperiali, soldându-se, la 15 noiembrie 1877, cu ares
tarea Comitetului pentru «înaltă trădare» (Hochverrat), cu trimiterea
de catane la Seminar şi cu înăbuşirea revoltei studenţilor.
Din comitet făceau parte : Ciprian Porumbescu, preşedinte, Zaharia
Voronca, Constantin Morariu, Leon Cerniavschi, Oreste Popescu, Gherasim Buliga şi Eugen Seretean. Deşi fost preşedinte, Buliga s-a abţinut de
10. Ilie Dugan*, Istoricul societăţii academice române, «Junimea». Partea I :
«Arboroasa» (1875— 1877), Bucureşti, 1930.
11. Constantin Loghin, *Istoria literaturii române din Bucovina, 1775— 1918,
Cernăuţi, 1926.
12. Apelul a fost publicat în «Familia», XIII (1877), nr. 16.
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la vot pentru telegramă, Cerniavschi a invocat o boală de urechi şi cei
doi au scăpat de a fi reţinuţi i3.
întrucât, Ciprian Porumbescu, terminase studiile şi stătea acasă, a
fost arestat cu uşurinţă, fără prea multă zarvă. Definitivase compoziţia :
E scris pe Tricolor unire, pe care dorea s-o difuzeze la toată lumea stu
denţească românească... n-a reuşit.
Au reuşit, în schimb, urmaşii, pentru eternitate...
Ceilalţi au fost pergheziţionaţi şi s-au descoperit numeroase liste de
studenţi, poeţi, scriitori şi mai ales preoţi care ajutau pe elevi şi studenţi
fără ştirea autoritătilor.
S-au găsit şi însemnări cu nume de fete cinstite vrednice de a deveni
soţii de preoţi... Membrii Comitetului au fost lăsaţi liberi, pentru a nu
produce tulburare...
Toţi ştiau că Piprian este acasă, în siguranţă, dar lui, acum, i se
Era o toamnă mohorâtă, mai degrabă o iarnă timpurie- ce îşi arunca
ameninţările Crivăţului... Cu toată opoziţia familiei, slujbaşii imperiali
bruschează pe părintele Iraclie, acuzându-1 de trădare, şi mâinile plă
pânde ale lui Ciprian sunt puse în cătuşe, fără explicaţii. Şi aşa este
lovit şi îmbrâncit, nedormit şi nemâncat şi dus din post în post până
la Cernăuţi şi băgat în temniţă.
Ceilalţi au fost percheziţionaţi şi s-au descoperit numeroase liste de
studenţi, poeţi, scriitori şi mai ales preoţi care ajutau pe elevi şi stu
denţi fără ştirea autorităţilor. S-au găsit şi însemnări cu nume de fete
cinstite vrednice de a deveni soţii de preoţi..Membrii Comitetului au fost lăsaţi liberi, pentru a nu produce tul
burare. Toţi ştiau că Ciprian este acasă în siguranţă dar lui acum i se
pregătea dosarul pentru detenţie. Cum era firav, obosit, grijuliu pentru
toate, răcit şi împins în temniţă neîncălzită, Ciprian Porumbescu se
îmbolnăveşte grav de pneumonie, suferinţă care-i v^ pregăti sfârşitul.
Decanul facultăţii, Isidor Onciul, ca şi rectorul Universităţii, Va
sile Mitrofanovici, au avut o atitudine oficială, preferând «necunoaş
terea» şi justificând «întâmplarea», iar «Porumbescu Ciprian nu mai
este -studentul nostru».
Rectorul Seminarului, Elias Filipovici a înlesnit comisarului aus
triac, dr. Benno Straucher arestarea altor revoltaţi şi indisciplinaţi care
ne fac «greutăţi»... Şi acelaşi a propus desfiinţarea Societăţii «Arboroasa» (1877) şi înscrierea studenţilor teologi în Societatea «Junimea»
(1878), Zaharia Voronca a fost eliminat pe un an (1878— 1879), Con
stantin Morariu, Eugen Seretian şi Oreste Popescu admonestaţi pu
blic 14.
Ciprian nu ştia nimic din ceea ce s-a întâmplat celorlalţi membri
ai Asociaţiei şi boala agravându-se, zăcea în închisoare. Aerul mucegăit
îi stinsese vocea, iar curentul temniţei îi schimbase auzul. Abia mai
târziu, studenţimea a aflat despre atitudinea şovăietoare şi deficitară
f

9

*
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13. Teodor Bălan, Procesul Arboroasei, 1875— 1879 şi R. Cândea, Arborosenii,
trădători austriaci şi naţionalişti români, ambele apărute în 1937.
14. Ibidem.
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a unor membri ai corpului didactic, după care profesorii erau huiduiţi
de studenţi, iar conducătorii nerespectaţi.
Cântecelor de voie bună de altădată le luase locul nonviolenţa, apatia,
chiar rezultatele la seminarii erau diminuate.
Totuşi sunt şi oameni... Singurul care împărtăşea durerea familiei
preotului Iraclie era spiritualul Seminarului, Mihail Dracinschi, care
spunea despre Ciprian că este un suflet de aur, curat ca lacrima, bun
ca o mamă, dulce ca un duhovnic, capabil şi răbdător, nevinovat ca un
porumbel şi autoritar ca un jude... Părintele Mihail pătrunde în închi
soare, cu toată avertizarea de condamnare a autorităţilor, mângâie pe
Ciprian, merge la Stupea şi-i aduce vioara, îl hrăneşte şi intervine pe
unde poate pentru el.
Aici, în condiţii de calvar, Ciprian compune «Hora detruncheaţilor»
şi «Suspinul prizonierului» şi spunea cu durere : «trebuie să fie şi un
Ovidiu al Bucovinei...».
A sosit şi ziua de 3 februarie' 1878, când Comisarul achită Comi
tetul şi eliberează pe Ciprian. Acest fapt a provocat o adevărată mani
festare naţională, toţi studenţii cântau şi cinsteau acest eveniment fre
donând :
Roşu-i focul ce-mi străbate
Inima plină de dor
Pentru sfânta libertate
Şi al Patriei onor...
Buimăcit de întâmplare, ascunzându-şi suferinţa şi măcinat de du
rere, Qiprian îşi ia vioara şi revine la Stupea. Episcopul îi oferă parohie
unde va vrea şi chiar diacon şi dirijor la catedrala din Cernăuţi.
Ciprian era sătul de promisiuni. El cere, spre surprinderea tuturor,
postul de învăţător din sat şi se apucă de muzică, după atâta suferinţă.
Localnicii din jur îşi trimit pruncii la el... ca la Iisus... dar nu mai
avea răbdare, devenise posac.
Serbările de altădată din satele, vecine Drăgoşeşti, Corlata, Ilişeşti,
Stroieşti, Zahareşti etc., nu mai au farmec.
împunsătura inimii. — în Ilişeşti se afla şi o comunitate germană
de credinţă evanghelică. Pastorul de aici, Gorgon avea şase fete : Johanna,
Maria, Ana, Bertha, Adamina şi Melania. Toate apreciau muzica româ
nească şi geniul lui Ciprian. Şi în ziua de Sfântul Ilie, la hora satelor a
ieşit şi învăţătorul şi a văzut ploaie în inima sa fierbinte... căci a doua zi,
21 iulie 1878,, Ciprian cunoaşte pe Bertha, care-i interpreta cântecele, îi
fredona melodiile şi aflase de la tatăl său despre celebritatea lui Ciprian
în Universitatea din Cernăuţi.
Au loc dese vizite între familii, concerte la pian, vioară şi orgă,
trezesc la viaţă pe virtuozul din Stupea şi acesta rămâne uluit de edu
caţia muzicală a familiei pastorului Gorgon.
Ciprian îşi dezvăluie dragostea pentru Bertha şi intenţia sa de căsă
torie, la care însă, se opune atât Iraclie — părintele, cât şi Gorgon —
pastorul pentru «motive» religioase.
în acelaşi an Ciprian se înscrie în anul II la Facultatea de litere şi
filosofie, unde are profesori, printre alţii, pe Ion G. Sbiera, Johanna
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Loserth. începe să scrie poezii în limba germană, mai ales pentru Bertha,
compune legende şi balade.
Datorită experienţei sale, în toamna anului 1878, este ales pre
şedinte al societăţii reorganizate «Junimea» cu care prilej definitivează
celebrul imn Tricolorul...
La începutul anului 1879 părăseşte Facultatea şi revine la Stupea
din motive de sănătate. Este vizitat de Bertha, care, în loc de mân
gâiere, îi accentuează suferinţa. Mai mult, oficialităţile monarhiei bice
fale îi refuză bursa la Viena. Părintele Iraclie întreprinde totul, achită'
taxa cu întreaga agonisită şi-l trimite pe cont propriu în Capitala mu
zicii. Viena, la intervenţia şi garanţia lui Eusebiu Mandicevschi ir\
Aşa se face că în ziua Sfinţilor Arhangheli, 8 noiembrie 1879, ocro
titorii ştiinţei şi artelor, Ciprian şi tatăl său purced spre Viena.
înainte de plecare, Ciprian primise următoarea scrisoare de la soţia
pastorului :
«Iubite Ciprian, aşadar, totu şi: Dumnezeul meu, de ce tre
buie să suferim sila de a-ţi face inimă rea dumitale, pe care
te stimăm şi te iubim ? Dar altfel nu se poate. E contrar tutu
ror principiilor noastre...».
«Nu ne putem da copila unui preot ortodox, deoarece ştim
că ea atunci ar trebui să nu mai creadă în ceea ce noi avem
mai sfânt. Şi de ar fi să apuci dumneata pe altă cale, atunci
l-ai supăra pe părintele dumitale şi pe episcopul care te prote
jează atât de mult.
De aceea, decide-te repede, aruncă-te în braţele celei de-a
doua iubite a dumitale, caută-ţi mângâierea în muzică. Orice
altă carieră nu-i pentru dumneata... Nimic în contra persoanei
dumitale ; ne desparte numai abisid pe care-l recunoşti şi dum
neata şi nu vedem nici o punte peste care l-ara putea trece...».
/
Sumbră profeţie şi condamnabilă atitudine.
Bertha a fost trimisă în Anglia la nişte rude (în localitatea Bradford-Yorkshire), mărindu-i durerea lui Ciprian, aşa cum se exprimă el
însuşi în artă, p^ dominantă, în Baladă...
#

2. Viena

:

desăvârşire şi începutul sfârşitului....

Ajuns în capitala Austriei, Ciprian Porumbescu îşi desăvârşeşte
talentul muzical. Se pare că nu l-a interesat prea mult Viena,, oraşul
suferinţelor multor români şi ortodocşilor după 1700. Belvedere nu-1
atrăgea decât ca muzeu, dar rămâne extaziat în faţa statuilor sau locuin
ţelor pe unde au umblat titanii : Beethoven, Mozart, Strauss, Hăndel etc.
Şi mângâierea cea de pe urmă i-o dădea Societatea «Junimea» alcă
tuită din români din toate provinciile româneşti. Ruga şi oful şi le vărsa
în Capela română ortodoxă din Viena, unde conducea corul şi unde se în
truneau românii alinându-şi suferinţa şi întărindu-şi evlavia.
15.
Liviu Rusu, «Prefaţă» la Eusebiu Mandicevski, Opere
zicală, Bucureşti, 1957, p. III— XV.
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După ce studiază aproape doi ani în oraşul muzicii, Ciprian revine
la Stupea. O tuse intensivă îi pisa pieptul.
In cinstea Berthei, finisează «Lăsaţi-mă să cânt...».
3. Ultimile ofuri, la Braşov
Cu toate cererile trimise la Iaşi, Bucureşti, Cernăuţi, abia în sep
tembrie 1881 este angajat profesor de muzică la Braşov, unde are sa
tisfacţia reprezentării operetei Crai nou...
I
se încredinţează conducerea corului bisericii «Sfântul Nicolae»Schei...,
Boala se agravează. Îşi ia concediu şi i se recomandă plecarea din
ţară la Nervi, în Italia... Ii vin în minte versurile martirului Nicolae.
Bălcescu : De pe plaiu-nstrăinării / Unde zac şi simt că mor / De
amarul disperării / Şi de-al ţării mele dor...
Nici Italia nu-i ajută la nimic (noiembrie 1822 — februarie 1883).
Simte paşii morţii şi revine acasă, arătând ca o umbră, ca o stafie
ce bântuie o lume întreagă, dar în zadar : viaţa este trecătoare, dar a
sufletul dar al lui Dumnezeu...
Şi-a rânduit toate, fără a deranja pe cineva şi a închis ochii pentru
totdeauna, la 6 iunie 1883, fredonând cuvintele : Adusu-mi-am aminte
de proorocul care zice... care cine este acesta ?, când în Sinaxar prăznuim pe Cuviosul Visarion mijlocitorul celor în suferinţă.
Bucovina şi-a închis în hăul pământului cea mai zbuciumată viaţă
de student misionar-teolog, care a fost Ciprian Porumbescu.
Şiruri nesfârşite de colegi şi admiratori au venit la înmormântare...
şi a continuat pelerinajul şase săptămâni. A fost înmormântat lângă al
tarul bisericii din Stupea, fiindcă a fost preot prinvocaţie. I s-a pus pe
mormânt tricolorul, după a şa dorinţă...
Iar când, fraţilor, m-oi duce
de la voi şi-o fi să mor
Pe mormânt atunci să-mi puneţi
Mândrul nostru tricolor /...
C. POMENIT SI CINSTIT DIN NEAM lN NEAM
»

m

1. Ciprian n-a mţirit, ci doarme !

Nu poate muri, cel ce prin credinţa în Hristos şi prin creaţia sa tră
ieşte veşnic în sufletul neamului nostru.
Muzica lui Ciprian Porumbescu este acest memento, acest orologiu
patriotic care te răscoleşte, iar pe studenţii teologi îi pătrunde, îi
modelează şi-i transformă. Viaţa lui Ciprian a fost o frământare a con
ştiinţei îmbrăcată în straiele unui patriotism fără margini. Mulţi, ascunşi
în umbra morţii şi laşităţii, şi-au dat seama de sufletul lor împietrit
după moartea eroului. Chiar inima de cremene a mamei Berthei s-a
sfărâmat de durerea pierderii lui Ciprian.
A sosit mai târziu şi Bertha, udând cu lacrimile ei florile proaspete
de pe mormântul celui ocolit din motive fanatice. Şi-a recunoscut greB. O. R. — 20
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sala şi n-a iertat atitudinea părinţilor... Târziu! Nu mai era în trup cel
chinuit de doruri neîmplinite...
Bertha s-a căsătorit cu farmacistul Alfred Rosinon, ducând în fami
lie o viaţă anonimă în oraşul Rădăuţi, până în 1942, când a plecat în
Germania cu unica sa fiică, Mini !... A decedat (?) şi i s-a pierdut urma...
2. Şi natura suspină după Ciprian !...

Aşa cum am spus la început, după moartea lui Ciprian, Stupea
rămâne pustie. Abia în 1918 s-au împlinit toate : dreptatea şi pacea
s-au îmbrătisat. Satul a fost din nou în vederile edililor, iar astăzi
arată ca un muzeu în aer liber îmbălsămat de duhul muzicianului şi
numindu-se Ciprian Porumbescu.
Sub deal, spre Ilişeşti, casa-muzeu oferă vizitatorului şi pelerinului
gospodăria de altădată a familiei fericite a preotului Iraclie. Camera
lui Ciprian, situată spre Apus de soare, produce nostalgie şi fără să/
vrei intri în eshaton prin sunetele triste şi dezarmonice ale celebrului
său pian dezacordat...
Mai jos se află biserica unde Ciprian a desluşit buchia
şi
a auzit cântarea... în spatele bisericii, lângă altar, cimitirul, unde o
cruce mare, cu chipul lui Ciprian la mijloc, înfăşurată în tricolor, ne
introduce în istorie, în amestec de durere şi bucurie...
Se văd ieşind din cimitir prunci, tineri şi bătrâni, ştergându-şi lacri
mile,, rostind Dumnezeu să-i ierte, cunoscând drama familiei Porum
bescu...
Şi mai jos, pe o pajişte luminoasă, ocrotită de pădure, este temeluită şcoala unde preotul Iraclie a fost dascăl şi apoi fiul său Ciprian
elev şi învăţător..', azi Muzeul «Ciprian Porumbescu». Aici sunt adă
postite cărţi, manuscrise obişnuite şi muzicale, tipărituri, monografii
despre celebrul muzician.
în acordurile baladei, când se trece pragul muzeului sunt explicate
cele necesare înţelegerii Marelui dispărut. Tot aici se află şi vioara lui
Ciprian, pe care o ţinea la piept ca pe o cruce a ispăşirii înainte de obstescul sfârsit...
Şi vioara sa are o istorie captivantă şi Cântul Baladei.
Nu se ştia prin ce împrejurări a ajuns în mâna unui muzicant, de
la care a primit-o Stănică-lăutarul interpret neîntrecut al cânteculului
de durere : «...Of, sărmana turturea, cum şi-a pierdut soţia !...», sumbră •
profeţie şi pentru Ciprian. Vioara a fost cumpărată, mai mult dăruită
«băiatului domnului părinte», în 1866.
S-a constatat, după o reparaţie efectuată de un maestru din Lemberg, că instrumental este (* raritate, singurul noroc al lui Ciprian
si că a fost confecţionată în 1626 de un «Cremona Nicolau Amati». Pe
această violină — scrie cu durere bătrânul părinte Iraclie — cânta
fiul meu Ciprian în nefericita-i închisoare, când un hoţ din cei închişi
cu dânsul într-o celulă, auzindu-1, erupse în plâns ; pe această violină
a cântat el la Nervi, în Italia, «Doina Mării Mediterane», ca ea să o
ducă, cum zice el, pe undele sale, oceanului şi acesta să spună lumii
t
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care acorduri sunt cele mai dulci şi mai scumpe românului ; această
violină, în fine, o numi el, bietul, până în ultimele, ore ale vieţii sale
«mireasa mea»... «Această mireasă este şi .astăzi — *în muzeul satului —
martoră peste veacuri a nefericitului posesor-mire...».
Proscomidiarul Mănăstirii Sucevita are încrustate în şirul celor de
dincolo pe Iraclie-pi'eotul şi Ciprian-ţiul; în dipticele Putnei, începând
cu Ştefan-Vodă se află şi Ir adie-stareţul şi Ciprian-f ratele alături de
Vasile (Alecsandri), Mihai (Eminescu), Mihail (Kogălniceanu), Ion A le
xandru (Cuza), Aron (Pumnul), Ion (Slavici), ş.a.
>

I

*
' Tace gura, rămâne nemişcată inima şi ochii se scaldă în lacrimila panihida lui Ciprian Porumbescu, celui ce acum peste 100 de ani,
la vârsta de numai 29 ani — trecea în veşnicie !...
Exemplu de student teolog eminent, dascăl şi revoluţionar, misionar
şi profund credincios, extraordinar modelator de suflete, Ciprian Po
rumbescu rămâne în conştiinţa studenţimii teologice o culme a vocaţiei.
Mai târziu, după 1918, tezaurul său a intrat în patrimoniul poporu
lui român de pretutindeni. Muzica sa este simţire românească, oful şi
bucuria trăitorului acestui pământ U]. «Şi dacă este vorba de vreun
componist pe care l-am studiat şi-l studiez şi acum încă cu multă diligenţă — spunea el în «Gazeta Transilvaniei» din 26 martie 1882 —
atunci îmi permit a spune că acest componist este însuşi poporul român
(subl. n.), care stă peste Offenbach, Genee, Supe etc. ...».
t

3. Ciprian Porumbescu,
o cunună neveştejită a Bisericii şi neamului românesc

Conservatorul din Bucureşti a purtat numele
lui Ciprian
Po
rumbescu pînă în 1990 ; multe amfiteatre studenţeşti îl au ca patron,
însuşi Tricolorul a fost imn naţional, ia« «Deşteaptă-te române» a fost
corectat de marele muzician. Cântecul bucuriei muncii : «Râde iarăşi
primăvara», a intrat încă de atunci în repertoriul manifestaţiilor de 1 Mai,
ceea ce este o raritate la naţiunile cu traditie veche sau schimbătoare 17.
«E scris pe tricolor unire» antrenează orice conştiinţă de român oriunde
şi-ar găsi sălaş. Iată ce a putut da, face şi realiza, studenţimea româ
nească într-o provincie detruncheată şi strămoşească — Bucovina.
în toată lumea, în presă, la radio şi TV au fost totdeauna emisiuni
speciale 18. Filarmonica George Enescu, studenţii Conservatorului «Ci
prian Porumbescu» Bucureşti, cei ai Conservatorului Gavriil Muzicescu
din Iaşi precum şi cei ai Conservatorului «Gheorghe Dima» din ClujNapoca au comemorat şi omagiat cum se cuvine evenimentul peren
«Ciprian Porumbescu».
>

»

16. Viorel Cosma, Contribuţii la studiul operei lui Ciprian Porumbescu, în
«Muzica», nr. 4— 5/1951.
17. Idem, Cântecul popular în creaţia lui Ciprian Porumbescu, nr. 3/1951.
18. Sabin Drăgoi, Cinstind memoria marelui înaintaş al muzicii noastre, în
«Idem», nr. 4/1953.
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La concertul festiv din Bucureşti din 1983, Ion Voicu (t 1998) a in
terpretat Balada lui Ciprian Porumbescu cu deosebită sensibilitate şi în
gerească prosternare.
6

Iunie 1983, moment de reculegere. La biserica Antim din Bucu
reşti s-a comemorat «Centenarul trecerii spre veşnicie a lui Ciprian
Porumbescu» cu o panihidă şi cu un cuvânt de întărire, rostit de
autorul modestului studiu de fată.
Pe lângă mulţimea de credincioşi a participat şi un grup de studenţi
din diferiţi ani de studii la Institutul teologic din Bucureşti şi alţi stu
denţi şi elevi de la şcolile Capitalei în pofida tuturor restricţiilor cunos
cute atunci din cauza ideologiilor atee-materialist-masonice L9.
*

A intrat în tradiţia participanţilor la Cercul misionar din cadrul
Facultăţii de Teologie *ca în întrunirile lor să fie omagiate şi •comemo
rate — cu diferite ocazii — marile valori ale neamului nostru, inclusiv
strălucita stea : «Ciprian Porumbescu» 20 : 6 iunie 1883, trecerea spre
Domnul — naşterea spre veşnicie şi 14 octombrie 1853 — naşterea
firească spre eternizare. Totdeauna'vom fi în priveghi.
Este bine şi cu folos ca studenţii de astăzi, seminariştii de acum,
misionarii, dascălii şi slujitorii de mâine, profesorii de religie să cunoască
şi să cultive, să urmeze şi să experimenteze pentru timpul lor — ceea ce
înaintaşii ne-au lăsat atunci.'
t

Binecuvintează, Doamne, facerea mâinilor 'f’ale !
Veşnică va fi amintirea lui Ciprian
şi pomenirea lui din neam în neam !
<

Diac. 'Prof. PETRU DAVID

19. P. I. David, Invazia sectelor... voi. I, Bucureşti, 1997, p. 380— 407.
20. Jack Bratin, Calendarul muzicii universale, Editura muzicală,
Bucureşti,
1966, octombrie 14, p. 256; Iosif Sava, Luminiţa Vartolomei, Dicţionar de muzică
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 161.

ÎN D R U M Ă R I PASTO RALE
ŞI M ISIO N A R E

REUNIFICAREA INTERIOARA A OMULUI
PRIN RUGĂCIUNE
\

s

$

Potrivit celei mai cunoscute definiţii, rugăciunea este convorbirea
omului cu Dumnezeu. Pe aripile rugăciunii sufletul creşte, se înalţă la
Dumnezeu, vine în faţa Lui, stă de vorbă cu El şi se comunică lui
Dumnezeu.
Rugăciunea este o formă concretă a relaţiei personale a omului cu
Dumnezeu iniţiată în credinţă. Rugăciunea ţine de
credinţă, fiindcă
omul credincios simte nevoia să se roage, să se ridice de la cele pămân
teşti spre cele cereşti. în rugăciune este şi o coborâre a lui Dum
nezeu la om, pentru a convorbi cu el, pentru a-i asculta rugăciunea.
De aceea s-a spus că rugăciunea este o scară către cer pe care omul
urcă la Dumnezeu şi Dumnezeu coboară la om.
Rugăciunea duce la ideea de
persoană a lui Dumnezeu şi
a
convorbire, un dialog între două persoane : Dumnezeu ca persoană şi
omul ca persoană. Omul se adresează lui Dumnezeu ca Tată şi cere
de la El ca de la Tatăl său revăsarea milei peste el.,
Rugăciunea aduce la ideea de persoană a lui Dumnezeu şi a
omului. Fiind o convorbire personală, ea este respiraţia sufletului
• creştin la lucrarea Duhului sălăşluit în el. Prin rugăciune sufletul res
piră în atmosfera de taină a vieţii dumnezeieşti.
*
Rugăciunea credinciosului se înalţă la Tatăl (Romani I, 8, VII, 25)
în Hristos şi cu El. Iar Cel ce ne dă îndrăznirea şi ne deschide uşa
spre Fiul este Duhul Sfânt. în Duhul prin Hristos, rugăciunea se ridică
la Tatăl. în rugăciune sunt prezente deci toate cele trei Persoane divine
în comuniunea Cărora intră credinciosulx.
1. însuşirile rugăciunii personale

Rugăciunea trebuie să pornească dintr-o inimă curată, să fie o
expresie a evlaviei. Aceasta înseamnă că ea trebuie făcută cu atenţie,
1.
Pr. Prof. Dumitru Radu, Curs
1980, p. 55— 56.

de Teologie Morală,

dactilografiat,

1979—
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concentrare. Sf. Părinţi vorbesc despre unirea minţii cu inima m
rugăciune pentru a-L afla pe Dumnezeu. Procesul acesta al unirii
dintre minte şi inimă cjnoaşte mai multe faze : păzirea minţii ca să
nu hoinărească prin gânduri străine de Dumnezeu, adunarea ei în
inimă, care poate fi socotită ca adâncul
propriu al întregii
fiinţe
umane ; menţinerea minţii în inimă se poate dobândi prin păstrarea
continuă a amintirii lui Dumnezeu sau prin rugăciunea neîncetată şi
curată de alte gânduri ; prin această pomenire mintea întâlneşte în
inimă pe Dumnezeu însuşi, ca într-un alt cer 2.
Fiecare dintre aceste momente de pregătire pentru rugăciune are
0 importanţă specială. Fără a avea o ordine strictă ele se succed într-o
legătură firească, într-o gradaţie neîncetată în suişul duhovnicesc. Prima
etapă care precede şi pregăteşte rugăciunea este liniştirea din tumul
tul vieţii zilnice. «Liniştea este legătura gândurilor şi renunţarea la gri
jile părute îndreptăţite», spune Sf. Ioan Scărarul3, iar Sf. Vasile cel
Mare afirmă că «liniştea este începutul curăţirii sufletului»/l.
«Liniştea» pe care trebuie să o dobândească omul duhovnicesc este
un proces dinamic, deşi liniştit din alt punct de
vedere, ea este o
creştere în blândeţe, în smerenie, dar şi în fericirea iubirii, o tensiune
continuă spre Dumnezeu, supremul izvor de iubire, care nu este lipsită
de momentele dramatice ale pocăinţei. Şi tot acest urcuş sfârşeşte în
«odihnă», în iubirea lui Dumnezeu, care nici ea nu este încremenire,
ci o lărgire necontenită ,a fiinţei umane pentru primirea şi iradierea
acestei iubiri» 5.
Liniştea (isihia) 6 nu înseamnă şi o mortificare a mişcărilor dinăuntru.
Dimpotrivă ea le trezeşte la o activitate deplină. Ea naşte discernă
mântul, iubirea înfocată de Dumnezeu, mila de tot şi de toate, bucuria
de unirea cu Dumnezeu.
Liniştirea este7 strâns unită cu neîmprăştierea minţii în mulţimea
gândurilor şi a grijilor- «De nu fuge cineva mai întâi de împrăştiere şi
nu-şi câştigă tăcerea, nu poate ajunge să grăiască pururea cele bune.
Simplu grăind, la tot lucrul (şi cu atât mai mult la rugăciune) se
cuvinte întâi fuga desăvârşită de împrăştiere», spun Sfinţii Părinţi".
«Rătăcirea gândului este începutul păcătuirii», zice Sf. Isaac Şirul s,
pentru că tot ce nu ajută la mântuirea sufletului sau la viaţa trupului,
1 se face piedică celui ce vrea să se mântuiască (J.
I

2. Nichifor din singurătate, Cuvânt despre rugăciune, în Filocalia românească,
trad. şi note de Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, voi. 7, p. 23, notă.
3. Scara, XXVII, P.G. 1109. D.
4. Sf. Vasile, Epistola către Grigoric despre singurătate, P.G. 32, 228 A.
5. Metoda sau cele 100 capete ale lui Calist şi Ignatie Xantliopol, în «Filoc'alia românească», ed. cit., supra, voi. 8, Introducere, p. 12.
6. Ibidem p. 110, notă.
7. Petre Damaschin, învăţături duhovniceşti, «Filocalia românească», voi. 5,
p. 116.
8. Sf. Isaac Şirul, Cuv. 'JLXXIII, Sfătuiri pline de folos, cit. la Petru Damaschin,
op. cit., p. 126.
■
.
9. Petru Damaschin, op. cit., p. 127.
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împrăştierea minţii este socotită un mare pericol în vremea rugă
ciunii, o cale de ispitire a puterii sufleteşti a credinciosului. «Ştiind
vicleanul sigur că cel ce se roagă fără împrăştiere lui Dumnezeu, va
putea izbândi multe se sileşte să împrăştie mintea, folosind pricini
întemeiate sau neîntemeiate» ,0.
Nu trebiue să lăsăm prin urmare în vremea rugăciunii să intre
în suflet nici gând bun, nici rău, nici din vreo carte, nici auzit de la
cineva. Să avem în minte numai cererea ce o adresăm lui Dumnezeu.
Până ce nu şterge din ea amintirile ispititoare ale poftelor păcatoase, preocupate de plăceri egoiste, mintea- nu poate pătrunde în
partea dinlăuntru a sufletului. Mintea pătrunde aici doar prin rugă
ciunea neîncetată, deci stăruitoare ll.
Prezenţa a două sau mai multe gânduri în minte împarte mintea
între ele. Eliberarea minţii de ele şi concentrarea ei întreagă spre Dum
nezeu îi reface unitatea şi simplitatea. Dar în simplitatea aceasta este
o nesfârşită bogăţie şi lărgime de înţelegere. Căci în simplitatea ei se
află simplitatea de ocean a lui Dumnezeu !~.
Odată câştigate, liniştea şi neîmprăştierea trebuie păzite de credin
cios printr-o veghe permanentă, prin trezvie. Veghea e şi ea o mişcare,
e încordare, e privirea atentă şi plină de bucurie la bunătăţile minu
nate ce se descoperă celui ce s-a liniştit din partea celor din afară. Cel
ce se concentrează la ceva interior, uită de cele din afară u.
Trezvia şi rugăciunea sunt legate între ele ca sufletul şi trupul :
lipsind una, nu poate sta nici cealaltă. Unirea lor se face în acest chip,
după Sf. Simeon Noul Teolog : «întâi trezvia se opune păcatului, ca un
străjuitor şi înainte mergător ; în urma ei, rugăciunea desfiinţează şi
şterge îndată gândurile rele, împiedicate de străjuitor, luate aminte
neputând face singură acest lucru. Acestea sunt poarta vieţii şi a
morţii : luarea aminte şi rugăciunea. De o curăţifn (rugăciunea) prin
trezvie ne îmbunătăţim, iar de o întinăm prin lipsă de pază ne
înrăim» i4.
După Sf. Ioan Scărarul a câştigat trezvia cel ce poate zice, după
cuvântul din Cântarea Cântărilor, V, <2 : «Eu dorm, iar inima mea
veghează» i5. Datorită trezviei cel ce se roagă, chiar şi când se află în
mulţime, se simte ca în singurătate şi liniştea aceasta o poate comu
nica si altora.
In etapa care urmează trezviei, credinciosul îşi simte în rugăciune,
recâştigarea unităţii sufletului, a puterilor sufleteşti. Rugăciunea uni
fică cele trei puteri ale sufletului sfâşiate prin patimi : mintea, dorinţa
t

10. Culegere din Sfinţii Părinţi, Despre rugăciune şi luarea aminte, în «Filocalia românească», voi. 8, p. 391.
11. Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, Despre ostenelile vieţii călugăreşti, în
«Filocalia românească», voi. 7, p. 51 notă.
12. Idem, Despre lucrarea cea ascunsă între Hristos, in voi. cit., p. 68 notă.
13. Cele 100 de capete ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol, p. 110, notă.
14. Sf. Simeon Noul Teolog, Metoda slintei rugăciuni şi atenţiuni, în «Filo
calia românească», voi. 8 p. 528.
15. Sf. Ioan Scărarul, Scara, cuv. 27 cit., la Nichifor din singurătate, op. cit.,
p. 19.
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şi iuţimea, ultimele două formând latura pătimitoare a sufletului.
Rugăciunea nu e numai a minţii, sau numai a raţiunii care defineşte
în înţelesuri intuiţia totală a prezenţii lui Dumnezeu proprie minţii,
sau numai a inimii, care trăieşte cu simţirea această prezenţă. Având
un caracter complex, rugăciunea e singurul mijloc de unificare a sufle
tului şi numai astfel unificat şi devenit capabil să trăiască realitatea
de bogăţie complexă a lui Dumnezeu, sufletul poate sesiza prezenţa lui
Dumnezeu şi se poate uni cu El ; sau invers : rugăciunea are puterea
să unifice sufletul, pentru că se uneşte cu Dumnezeu cel atotcomplex,
dar unul în această bogăţie complexă cu Dumnezeu, care e o unitate
întreită : Mintea, Logosul şi Duhul vieţii, sau Tatăl, Fiul (Cuvântul) în
Care Tatăl sau Mintea Se revelează şi Duhul Sfânt, în Care Tatăl şi
Fiul Se unesc în iubire. Sufletul se uneşte, cu Dumnezeu prin rugă
ciune, fără să părăsească complexitatea lui, întrucât în el se imprimă
complexitatea unitară a lui Dumnezeu. Iar această imprimare se face
prin rugăciune, când sufletul se apropie la maximum de Dumnezeu şi
se deschide Lui — Rugăciunea e astfel o comunicare vie între suflet
şi Dumnezeu şi invers. Prin ea vin în suflet şi se imprimă şi virtuţile
care îşi au originea în bunătatea iradiantă a lui Dumnezeu» 16.
«Toate virtuţile intră împreună cu rugăciunea în suflet», spune
Sf. Ioan Hrisostom. «Ceea ce este temelia pentru casă, aceea este
rugăciunea pentru suflet. Trebuie să o fixăm întâi pe aceasta ca o
bază şi ca o rădăcină în suflet şi apoi să zidim cu sârguinţă pe ea,
cumpătarea şi grija de săraci şi toate legile lui Hristos» 17.
Rugăciunea e fundamentul unităţii sufletului nostru pentru că în
eae Hristos, ipostasul firii omeneşti în general,
deci şi al firii noastre.
«Rugăciunile sunt nervii sufletului, spune acelaşi sfânt Părinte.
Căci precum trupul e susţinut laolaltă prin nervi şi prin ei se mişcă
în chip unitar, persistă şi îşi menţine tăria, iar dacă îi taie cineva pe
aceştia, dispare toată armonia trupului, tot aşa sufletele se armonizează
şi se susţin laolaltă prin rugăciuni, şi prin ele străbat cu uşurinţă dru
mul evlaviei. Deci, dacă te lipseşti de rugăciune, faci ceva ca şi când
ai scoate peştele din apă — Precum apa e viaţa aceluia, aşa îţi este
ţie rugăciunea. Precum acela trăieşte prin apă, aşa noi putem să ne
înălţăm, la ceruri şi să ajungem aproape de Dumnezeu prin rugă
ciuni» 18.
Odată reunificate în rugăciune, puterile sufleteşti rodesc virtuţile.
Din'cele trei puteri ale sufletului, spune Petru Damaschin, se nasc cele
patru virtuţi generale, astfel din cugetare sau minte două : chibzuinţă
şi dreptatea sau dreapta socoteală ; din partea poftitoare (din dorinţă)
neprihănirea ; din iuţime — bărbăţia. Aceste patru virtuţi sunt chipul
omului ceresc (desăvârşit) 19.
16. Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, op. cit., p. 59 notă.
17. Sf. Ioan Gură de Aur, Despre rugăciune, II cit., în Cele 100 de capete ale
lui Calist şi Ignatie Xanthopol, p. 76.
18. Ibidem.
19. Petru Damaschin, op. cit., p. 62.
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Puterile sufleteşti reunificate se fortifică prin virtuţile care devin
acum mai uşor de împlinit. Fiecare virtute se întipăreşte în firea
noastră treptat ; sau firea noastră ia forma ei dinamică şi plină de
putere, biruind pornirea egoistă spre plăcere. Nepătimirea concentrează
în ea rezultatul unor eforturi duse până la capăt20.
Nepătimirea nu e, în învăţătura sfinţilor părinţi o stare negativă
de nesimţire ca în budism, ci o stare de întrebuinţare pozitivă a pute
rilor sufleteşti, deci şi a iuţimii şi a poftei. Şi întrucât această bună
întrebuinţare cere un efort susţinut, nepătimirea implică mai multă
putere decât starea pătimaşă.
Prin întrebuinţarea cea bună a poftei se dobândeşte iubirea de
Dumnezeu, iar prin întrebuinţarea cea bună a iuţimii care împreună cu
pofta alcătuiesc, după cum am mai spus, latura pătimitoare a sufletului
se dobândeşte răbdarea. Iar ele sunt bine întrebuinţate când se supun
minţii. Mintea pomenind neîncetat în rugăciune, pe Dumnezeu, iar
pofta însoţind mintea în această îndeletnicire, ajung împreună la deprin
derea iubirii de Dumnezeu. Iar împlinind poruncile Lui cu răbdare, se
ajunge la iubirea aproapelui care implică şi o mare tărie spirituală.
Aceasta nu poate exista însă fără nepătimire, adică fără renunţarea la
iubirea egoistă de sine şi de plăcerile inferioare ale sale. Iubirea care
implică nepătimirea sau pătimirea care condiţionează iubirea nu are
•deci, nimic negativ în ea. Ea e insuflată de un elan al iubirii de Dum
nezeu şi de aproapele de iubirea a tot ce e bun, de un elan opus ori
cărui egoism. Dar iubirea, în. care e implicată nepătimirea ar fi cu
neputinţă dacă ar fi omorâtă (mortificată) latura pătimitoare a firii
noastre 21.
Dintre Sfinţii Părinţi, cel care a subliniat importanţa activării în
mod pozitiv a laturii pătimitoare a sufletului, a fost Sf. Grigore Palama.
Latura pătimitoare mijloceşte între minte şi trup. Fără latura pătimi
toare n-ar putea lucra mintea asupra trupului. Trupul e condus , spre
desăvârşire de către minte prin latura pătimitoare dar şi mintea îşi
actualizează puterile ei de spiritualizare sau de sfinţire asupra trupului
prin latura pătimitoare. Căci prin ea lucrează asupra trupului
De aceea latura pătimitoare a sufletului rămâne vie şi lucrătoare
şi în sufletul nepătimaş. Deci, nepătimitorul nu e cel amorţit şi nepă
sător, ci cel nepătimaş, nepăsător sau insensibil în sens rău. Poţi să
pui multă pasiune în ceea. ce faci şi să fii nepătimaş. Pasiunea bună şi
frumoasă se împacă cu latura pătimitoare sau pasională. Exemplul
este durerea pe care o simte Sf. Apostol Pavel pentru neamul său -1.
Pe măsură ce îşi câştigă însuşirile pe care le-am enumerat mai
sus, rugăciunea inundă sufletul credinciosului ; mintea se luminează,
inima se bucură, voinţa se uneşte cu voia lui Dumnezeu, fiinţa întreagă
%

%

20. Celş 100 de capete ale lui Ignatie şi Calist Xanthopol, p. 38, notă.
21. Sf. Grigore Palama, Despre rugăciune, în «Filocalia românească» voi.
p. 250— 251 notă.
22. Ibidem, p. 253 notă.
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se purifică, eliberându-se de patimi şi de griji. Astfel înţeleasă şi prac
ticată rugăciunea devine reazemul sigur al înaintării credinciosului în
urcuşul duhovnicesc al trăirii în Hristos.
9

l

2. Scara rugăciunii personale
Ridicându-1 pe om din patimile întunecate şi grijile nenumărate
care slăbesc şi obosesc sufletul, rugăciunea îl deschide pe acesta spre
dialogul cu Dumnezeu, dialog personal plin de iubire. Cuvintele rugă
ciunii ating pe Dumneze i pentru că mintea însăşi îl atinge. Nu mai
e nici un interval între mintea care vorbeşte cu Dumnezeu în rugăciune
si El însusi.
Dar dispariţia intervalului nu se datoreşte unui act de depăşire
fizică a Lui, ci unei alipiri depline a cugetării, a înţelegerii şi a iubirii
de Dumnezeu. Dumnezeu umple cu prezenţa Sa înţelegerea şi simţirea
minţii. înţelegerea e totodată experienţă a prezenţei Celui înţeles. Şi
ea e neîntreruptă2:].
Rugăciunea răsare din evidenţa şi simţirea prezenţei lui Dumnezeu
si întăreşte această evidentă si simţire. Iar Dumnezeu dă un sens
tuturor. Prin El ştim pentru ce trăim pentru desăvârşirea noastră din
El, prin iubirea faţă de toţi oamenii,'văzuţi şi ei ca şi noi în lumina
valorii eterne a fiecărui,om, lumina pe care ne-a arătat-o Fiul lui Dum
nezeu făcându-Se om pentru vecii vecilor.
A experia pe Dumnezeu înseamnă a-L experia în stare de rugăciune, căci în această stare suntem în comunicare directă cu E l 1 si
simţim puternic că de la El avem toate. Dar pentru noi Dumnezeu se
face accesibil în Hristos. Când mintea se adună din toate, se adună în
Hristos şi se roagă în El Vx.
Dumnezeu se arată minţii sau puterii noastre de sesizare duhov
nicească a prezenţii. Lui numai când aceasta este adunată înlăuntrul
inimii, adică în intimitatea ultimă a fiinţei noastre, care are totodată
un . caracter emoţional, o capacitate şi o pornire iubitoare. Arătarea
aceasta a lui Dumnezeu e o supremă lumină, e evidenţa supremei reali
tăţi, care e totodată suportul propriei noastre existenţe 1:\
Experierea lui Dumnezeu în chip personal se face numai prin
rugăciunea curată. Sf. Simeon Noul Teolog vorbeşte despre trei feluri
de rugăciune, dintre care primele două sunt ale celor începători în
viaţa duhovnicească. întâiul fel de rugăciune este însoţit de lucrarea
imaginaţiei. Cel ce se roagă îşi ridică mâinile, ochii şi mintea la cer
• şi începe să-şi închipuie cu mintea lucrurile dumnezeieşti, bunurile
cereşti, cetele îngereşti, locaşurile sfinţilor. Astfel începe să se mân
drească fără să-şi dea seama şi socoteşte această stare un har al lui
Dumnezeu. Cauza stă în aceea că nu a dobândit întâi nepătimirea şi
virtutile.
I
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23. Teolipt, mitropolitul JFiladelfiei, op. cit., p. 54 nota.
24. Cele 100 ele capele ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol, p. 62, notă
25. Nichifor din singurătate, op. cit., p. 14, notă.
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In al doilea fel de rugăciune, mintea după ce s-a întors de la lucru
rile sensibile si de la senzaţiile ce vin din afară, aci se concentrează la
cuvintele rugăciunii, aci îşi examinează gândurile .ce năvălesc în suflet,
căutând să le alunge. E o luptă care nu-1 lasă să se liniştească şi
să-şi lucreze virtutea.
Al treilea fel de rugăciune începe prin ascultare şi constă în aceea
că în vremea ei mintea păzeşte inima şi din adâncul ei înalţă cererile
sale către Dumnezeu. Ea e rugăciunea bărbatului duhovnicesc, rugă
ciunea curată 2f).
/Acest, al treilea fel de rugăciune, este numit rugăciune curată,
pentru că s-a curăţit chiar şi de înţelesurile logice ale cuvintelor,
întrucât cel ce se roagă s-a întâlnit faţă în faţa cu Dumnezeu, ca de
la persoană la persoană, fără intervalul niciunor gânduri între ele,
Mai bine zis în această rugăciune cugetarea sau înţelegerea este ridi-.
cată la Dumnezeu, ca la unicul şi singurul conţinut viu, personal, inde
finit şi infinit al ei. Ea a ieşit din starea de separaţie de Dumnezeu,
de aceea ea nu mai este numai o minte care cugetă la Dumnezeu, ci o
persoană plină de dragoste faţă de altă persoană care este Dumnezeu.
De aceea rugăciunea trebuie să fie o experienţă emoţională a prezenţei
lui Dumnezeu ca persoană iubitoare şi vrednică de'nesfârşită iubire27.
Sfinţii Părinţi afirmă că în rugăciunea curată mintea ajunge să se
privească pe ea însăşi şi astfel devine transparentă privind prin ea pe
Dumnezeu. Acesta Se arată in mintea curată ca într-o oglindă, rămâ
nând, după ceea ce e în Sine, nevăzut.
într-un loc din Evagrie, însuşit de mulţi Părinţi se spune : «Când
mintea dezbrăcându-se de omul cel vechi, îmbracă pe cel din har, vede
în vremea rugăciunii starea ei asemănătoare safirului sau culorii cereşti.
Starea aceea Sf. Scriptură o numeşte loc al lui Dumnezeu, văzut de
bătrânii lui Israel pe muntele Sinai» 28.
Dar mai relevant pentru transparenţa aceasta a minţii, care face
vizibil pe Dumnezeu, este locul din Diadoh al Foticeii : «Nu încape
îndoială că mintea când începe să lucreze în ea stăruitor lumina dum
nezeiască, devine cu totul transparentă încât vede în chip abundent
lumina din sine, iar aceasta se întâmplă când puterea sufletului domină
patimile» 2P. Tot aşa spune şi Sf. Grigore al Nişei, comentând fericirea
a şasea. După el, cel ce şi-a curăţat inima vede pe Dumnezeu, nu ca
pe o persoană opusă, ci îl vede oglindit în ea însăşi. Inima sau «omul
dinlăuntru reflectă prin firea ei pe Dumnezeu.' Dar păcatul acoperindu-o a acoperit pe Cel oglindit în ea. îndată ce o curăţim o vedem
ca chip în care se oglindeşte modelul. Cel ce se curăţă, •văzându-se pe
sine, vede în sine şi pe Dumnezeu, cum văd unii soarele în oglindă,
fără să se întoarcă spre el, pentru a-1 vedea în ipostasul lui 130;
»
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26.Cf. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Curs ele Teologie ascetică şi mistică, dacti
lografiat, p. 205— 206.
27. Teolipt, mitropolitul Filadelfiei, op. cit., p. 56, notă.
28. Cf. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, op .cit., p. 235.
29. Citat la Pr. Prof. D. Stăniloae, loc. cit.
30. Ibiclem.
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Mintea adunată în intimitatea sa, în inimă, dă acolo de Dumnezeu.
Pentru că intimitatea sau inima noastră atunci când e găsită nu e
găsită goală, ci î n »cuprinsurile ei indefinite, se reflectă prezenţa lui
Hristos. Acolo e Hristos care a intrat ca înainte mergător la Botez,
acolo e împărăţia cerurilor aflătoare înlăuntrul nostru, acolo e casa
lui Hristos, unde nu pătrunde nimic din lucrurile lumii şi cine stră
bate tot mai înlăuntrul inimii se apropie de Dumnezeii tot mai mult.
Sf. Maxim Mărturisitorul zice înţelepciunii lui Dumnezeu abis, iar
minţii curate «locul abisului» care ca atare poate fi numită şi ea abis.
Ea se numeşte abis prin faptul că e făcută astfel ca una ce e capabilă
să primească abisul. Aceasta înseamnă că mintea devine mărginită
când se strânge după obiecte şi concepte finite şi se desmărgineşte
când, părăsind pe acelea, primeşte pe cel «fără formă» care nu-i dă nici
o formă. Deci când simţim desmărginirea minţii simţim totodată că în
ea este şi dumnezeirea după har. Aceasta aruncă o lumină şi asupra
felului în care vom deveni în veacul viitor dumnezei dezmărginiţi
după h a r31.
întorcându-se spre sine, subiectul nostru nu dă numai de sine, iar
experienţa aceasta exclude atât distanţarea de Dumnezeu cât şi identi
ficarea cu El. Tocmai când, dezbrăcându-ne de toate hainele lumii
create, ne-am aşteptat să primim subiectul nostru dezvăluit şi să încer
căm sentimentul celei mai depline suveranităţi, ne pomenim înaintea
unei alte puteri, a cărei stăpânire asupra noastră se vădeşte infinit
mai impunătoare şi mai copleşitoare decât stăpânirea lumii şi totuşi
trebuie să facem un mare efort pentru a ajunge sub raza stăpânirii ei,
în mod conştient şi pentru a rămâne acolo. Câtă vreme sub robia
păcatului cădem, prin inerţie, robi ai lui Dumnezeu devenim şi rămânem
prin cel mai mare efort. Căci prin aceasta devenim totodată cu adevărat
liberi .Robiţi unei Persoane iubitoare supreme, în cea mai deplină
libertate 32.
Rugăciunea este aceea care face posibilă întoarcerea minţii de la
toate lucrurile, de la toate ideile. Dar aceasta nu este numai un act
de autocontemplare a minţii, ci este un extaz al subiectului cugetător,
un act prin care acesta ne transcende, se întinde dincolo de sine, spre
Subiectul suprem şi infinit. în rugăciune subiectul nostru are conştiinţa
că nu e singur, ci că se aîlă în faţa lui Dumnezeu. S-ar părea că
rugăciunea nu e şi o preocupare a subiectului de sine însuşi, ci numai
de Dumnezeu şi deci apropierea de Dumnezeu nu se* face în vremea
rugăciunii, prin transparenţa subiectului propriu-zis. .
Dar rugăciunea mintală sau rugăciunea lui Iisus atât de cunoscută
în literatura şi evlavia filocalică despre care este vorba aici, căutând
la început, cu numele lui Iisus, locul inimii, sau centru pur al subiectu
lui, ne arată că mintea, deci e preocupată în mod precumpănitor de
Dumnezeu, pe Dumnezeu îl caută prin intimitatea subiectului propriu.
Rugăciunea deci caută în inimă pe Iisus şi cu cât pătrunde şi se sta
31. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 232.
32. Ibidem, p. 233.
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torniceşte în inimă mai deplin, cu atât e mai dominată de certitudinea
că a dat de Iisus, că se află în faţa Lui 3s3.
Numai în rugăciune şi anume în rugăciunea mintală prin care
contemplăm subiectul nostru pur, experiem prezenţa lui Dumnezeu ca
Subiect şi nu-L cugetăm în mod inadecvat ca obiect. Dumnezeu nemaifiindu-ne în această rugăciune obiect, ci subiect, care ne reven
dică şi ne cere o supunere mare, ne face să simţim mărirea Lui,
păstrând în funcţie de majestatea Lui, conştiinţa nimicniciei noastre,
care ne îndeamnă să-L adorăm si mai mult. Dumnezeu ne este astfel
Subiectul care stă pe primul plan al vederii noastre, subiectul npstru
stând .în umbra lui. Oarecum suntem primiţi în sfera Lui, sau El
pătrunde în cuprinsul subiectului nostru, umplându-ne şi copleşindu-ne
asa de mult încât uităm de noi.
Numele lui Iisus Hristos chemat în rugăciune cu credinţă, înseamnă
alipirea noastră de El însuşi, prin pomenirea afectuoasă a Lui. Atunci
se face o legătură între noi şi El ca de la persoană la persoană şi deci,
o comunicare a puterii Lui către noi. în sensul acesta însuşi numele
Lui chemat continuu, e o deschidere continuă a inimii pentru Hristos,
cu o tot mai mare afecţiune faţă de El şi deci un mijloc de a-L avea
sălăsluit în noi, într-o lucrare tot mai simţită t34.
Un ultim aspect al rugăciunii personale la care ne vom referi este
întipărirea Duhului Sfânt . în omul duhovnicesc, care este omul rugăciu
nii. «Rugăciunea şi cererea fac pe oameni bisericii ale lui Dumnezeu,
învaţă Sf. Ioan Gură de Aur. Ce laudă mai mare s-ar putea aduce
rugăciunii decât că zideşte biserica lui Dumnezeu ? Acela pe care nu-L
încap cerurile intră în sufletul viu prin rugăciune» 35.
1
Rugăciunea face pe om biserică a lui Dumnezeu dar şi preot al
Lui. Căci şi Hristos însuşi Se află în sufletul care se roagă împreună
cu Sfântul Duh, care se roagă cu suspine negrăite în noi, sau se înti
păreşte în eul nostru în rugăciune.
Virtuţile alcătuiesc un adevărat templu sau locaş sfânt al lui Dum
nezeu, pentru că prin ele omul se curăţeşte şi-şi face drumul căţre
Dumnezeu, ca prin locaşul lui Dumnezeu.' Iar cum virtuţile nu sunt
decât trăsăturile chipului restabilit al omului, însuşi omul devine prin
ele locaş sfânt al lui Dumnezeu» 3G.
în urcuşul omului duhovnicesc şi în starea lui îndumnezeită, plină
de forţa iradierii se face simţită lucrarea Sfântului Duh. Toată viaţa
cea nouă, plină de văpaia iubirii lui Dumnezeu, se datorează Duhului
Sfânt. De aceea Sf. Părinţi accentuează că toată strădania vieţii adevărate a celui credincios este să redescopere harul Duhului Sfânt primit
la Botez, dar acoperit de patimi 37.
Cel cu care omul
duhovnicesc sporeşte legătura neîncetată este
Hristos Cel înviat, Cel devenit străveziu în lumină, Cel care e simţit
j
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37.

Ibidem, p 234.
Cele 100 de capete ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol, p. 27, notă.
Sf. Ioan Gură de Aur, op. cit., col. 783.
Cele 100 de capete ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol, p. 39, notă.
Ibidem, intiod., p. 15.
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în primul rând ca s.biect, focar de iubire, sălăşluit înlăuntru inimii. Şi
numai pentru faptul că Hristos este simţit prezent in starea Lui în
viaţă pnevmatizată, transparentă şi iradiantă de putere, tot urcuş ’l
duhovnicesc duce pe om spre o pneumatizare şi transparenţă în lumină
a omului înduhovnicit, în viaţa viitoare ,8.
In vederea acestei pnevmatizări permanente omul duhovnicesc se
jertfeşte continuu prin rugăciune în liturghia sa lăuntrica, care este o
predare a omului întreg lui Dumnezeu prin atenţie încordată,. prin
chemare aprinsă de dor, epicleză şi prin străpungerea şi umilinţa
întregii înnţe.
«Cânta-voi Dumnezeului meu, cât voi fi !» (Ps. 103, 34). 'A face
din viaţa sa o liturghie, o rugăciune, o doxologie, înseamnă a face o
taină a legăturii 'permanente dintre Dumnezeu şi om, «Dumnezeu
coboară în suflet prin rugăciune şi sufletul se ridică la Dumnezeu», zice
Sf. Ioan Damaschin 39.
In loc de concluzie vom reda un cuvânt al Sf. Isaac Şirul, care
întrebat fiind de cineva despre vârful tuturor ostenelilor în lucrarea
liniştirii, £ răspuns : «Când se va învrednici cineva de stăruirea în
rugăciune. Căci când va ajunge la aceasta a ajuns la vârful tuturor
virtutilor. Si de atunci s-a făcutlocaş al Sfântului Duh. Căci dacă n-a
primit cineva în chip sigur harul Mângâietorului, nu poate săvârşi
această rugăciune fără sforţare şi fără întrerupere. Căci Duhul, zice,
când se sălăşluieşte în vreun om, acela nu mai încetează dinrugăciune,
pentru că Duhul însuşi se roagă pururea in el» w.
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Pr. Lector dr. ŞTEFAN BUCHIU

TEMEIURI BIBLICE ŞI PATRISTICE
PENTRU CINSTIREA SFINŢILOR, A SFINTEI CRUCI,
ŞI A ICOANELOR, PRECUM
SI PENTRU SERBAREA DUMINICII
’

A. CINSTIREA SFINŢILOR ŞI A SFINTELOR MOAŞTE
0

în continuarea slujirii arhiereşti a 'Mântuitorului, pentru ca de
roadele mântuirii să se împărtăşească întreaga omenire, Iisus Hristos
a instituit Biserica Sa, în care apoi au fost rânduite anumite forme
externe pentru împărtăşirea harului şi a sfinţeniei. Totalitatea acestor
forme alcătuieşte continutul cultului creştin ortodox.
Instituite de Mântuitorul şi! de Biserica Lui, aceste forme au
scopul ca, prin mijlocirea organelor îndreptăţite ale Bisericii, toţi cre
dincioşii să poată obţine sfinţirea şi comuniunea cu Dumnezeu. In
centrul acestui cult intern si extern stă adorarea lui Dumnezeu ; dar pe
_______________ ’
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38. Ibidem, p. 14.
39. Cf. P. Evdochinov, Les ages de la vie spirituelle, Paris, 1964, p. 794.
40. Cele 100 de şapele ale Iui Calist şi Ignat ie Xanthopol, p. 96.
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lângă adorarea Lui, Biserica Ortodoxă a înţeles ca în cadrul cultului să
aducă la expresie şi cinstirea unor persoane sau a unor obiecte sacre,
care sunt •în legătură şi contribuie la mântuirea subiectivă.
în cele ce urmează se vor arăta temeiurile şi modul în care Biserica
Ortodoxă practică un cult pentru cinstirea sfinţilor, a sfintelor moaşte.
1. C in s tire a s fin ţilo r

1.
în Biserica creştină primară denumirea de «sfinţi» a fost atri
buită, la început, tuturor celor care au primit credinţa în Iisus Hristos
şi s-au botezat în numele Sfintei Treimi. Sfântul apostol Pavel se adre
sează creştinilor cu denumirea de «Chemaţi sfinţi» (Rom. 1, 7), sau
«sfinţi» (II Cor. 13, 12). Ulterior, când aceştia au luat denumirea gene
rică de «creştini» (adepţi ai lui Hristos), cea de «sfinţi» a rămas numai
pentru acei credincioşi, care în viaţa lor de aici s-au distins prin merite
deosebite în ce priveşte tăria credinţei şi practica dragostei creştine.
Sfinţii sunt, deci, acei creştini, care în viaţa lor pământească, au dat
dovadă, prin cuvânt şi fapte, de o credinţă vie, puternică şi statornică
şi de o dragoste curată şi deplină, realizând un grad mai înalt de desă
vârşire — asemănarea cu Dumnezeu — pentru care s-au învrednicit
de un har deosebit, fiind cinstiţi după moartea lor trupească, încununaţi
cu fericirea veşnică si canonizaţi, adică trecuti în canonul sau lista sfintilor.
2. în actul canonizării sfinţilor, Biserica Ortodoxă s-a orientat
si a tinut seama de meritele deosebite al£ acestora, si mai ales de
lucrarea săvârşită de ei cu aj itorul harului şi al puterii lui Dumnezeu
(minuni şi tămăduiri). Ţinând seama de toate acestea, Biserica i-a cano
nizat, socotindu-i vase alese ale lui Dumnezeu şi purtători ai Sfântului
Duh. Sfântul Ioan Damaschin, sintetizând învăţătura Bisericii în legă
tură cu motivele pentru cinstirea sfinţilor, afirmă că ei trebuie cinstiţi
«pentru că sunt uniţi cu Dumnezeu după voinţă şi l-au primit locuitor
înlăuntrul lor, iar prin participarea cu El au devenit, prin har, ceea
ce El este prin fire» (Dogmatica, trad. de Pr. D. Fecioru, Izvoarele
Ortodoxiei, 1, Bucureşti 1938, p. 277).
în lucrarea de canonizare a sfinţilor, Biserica n-a făcut nici o
deosebire după vârstă, sex, pregătire sau stare socială, ci s-a orientat
numai după meritele lor spirituale şi duhovniceşti. Cine cercetează
calendarul ortodox va constata că sfinţii şi cuvioşii trecuţi spre cinstire
sunt de toate vârstele, de toate profesiunile sau îndeletnicirile vremii,
aparţinând tuturor stărilor sociale.
La început, în Biserica creştină primară, recunoaşterea, verificarea
şi acordarea calităţii şi a cinstirii unui sfânt nu s-a făcut printr-un act
special sau printr-o proclamare solemnă, ci prin simpla înscriere a
numelui unui sfânt în martirologii, act săvârşit de o Biserică locală şi
comunicat celorlalte Biserici. La această canonizare spontană şi obştească
s-a adăugat apoi şi cea formală sau juridică prin care se recunoaşte
legalitatea şi se confirmă cinstirea unui sfânt; act săvârşit la început de
I
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episcopi sau sinoadele particulare, astăzi revenind pe seama sfintelor
sinoade ale Bisericilor Ortodoxe autocefale.
Criteriile după care se săvârşeşte canonizarea unui sfânt,-sunt trei :
a) Ortodoxia neîndoielnică a credinţei pe toată durata vieţii ; b) Sfin
ţenia vieţii, confirmată după moarte prin cinstirea spontană a credincio
şilor ; c) Proslăvirea de către Domnul prin înzestrarea cu unele daruri
sau puteri deosebite (moartea martirică, minuni, apărarea dreptei cre
dinţe). La acestea se poate adăuga şi existenţa moaştelor, condiţie care
nu este nici esenţială şi nici indispensabilă (Pr. Prof. L. Stan, Despre
canonizarea sfinţilor în Biserica Ortodoxă, în rev. «Ortodoxia», II (1950)
nr. 2, p. 260— 278 ; şi Despre rănduiala canonizării solemne a sfinţilor
în Ortodoxie, în rev. «Mitropolia Olteniei», VII (1955, nr. 7— 9,
p. 416— 428).
3.
în Biserica creştină cinstirea sfinţilor a început o dată cu res
pectul şi lauda adusă primilor martiri care şi-au jertfit viaţa mărturi
sind, apărând şi atestând credinţa în lisus Hristos. Dacă sfinţenia, sub
aspectul martiriului, apare în Biserică prin moartea martirică a Sfân
tului Arhidiacon Ştefan, ea continuă, în' primele veacuri, prin şirul de
morţi martirice, care au încununat cu aureola muceniciei pe apostolii,
ucenicii şi dreptcredincioşii care au pătimit şi s-au jertfit- pentru dreapta
credinţă, după exemplul Celui care s-a jertfit pentru izbăvirea tuturor.
La fel a fost şi comărturisitorii, care au supravieţuit chinurilor şi sufe
rinţelor îndurate pentru apărarea credinţei creştine.
Cinstirea deosebită a martirilor a început cu strângerea şi păstrarea
cu sfinţenie a rămăşiţelor lor pământeşti şi înmormântarea lor cu mare
cinste. Biserica din Smirna, în epistola ei despre martiriul Sfântului
Policarp, spune : «Noi am strâns osemintele lui ca pe un odor mai
scump şi decât aurul şi decât pietrele preţioase şi le-am aşezat unde
se cuvine, aici ne vom aduna cu bucurie şi Domnul ne va da nouă să
serbăm ziua naşterii lui celei martirice, spre amintirea biruinţelor sale
şi spre mărturia altor luptători» (Eusebiu de Cezareea, Istoria biseric. IV, 15 P.G. 20, 361).
Pentru cinstirea memoriei sfinţilor s-a hotărât să fie prăznuită
ziua morţii lor, ca zi a naşterii lor spre viaţa de veci ; pe mormintele
lor să fie ridicate altare şi locaşuri de închinare (martyria) ; se rânduiesc
adunări religioase cu săvârşirea de slujbe şi rugăciuni speciale, iar
chipul lor să' fie zugrăvit pe icoane. Sfânta Tradiţie stă ca mărturie
pentru diferitele aspecte din cultul de cinstire al sfinţilor, de aceea
sinodul din Gangra (can. 20) condamnă pe cei care dispreţuiesc cinstirea
sfinţilor. La Sinodul VII ecumenic s-a stabilit că, respectând cuvintele
Mântuitorului, ale sfinţilor apostoli şi ale proorocilor, creştinii au dato
ria de «a cinsti şi slăvi mai întâi pe cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu şi sfintele puteri îngereşti, pe apostoli, prooroci şi martirii
cei adevăraţi, pe sfinţii şi purtătorii de Dumnezeu părinţi şi pe toţi
bărbaţii cei sfinţi şi a cere mijlocirea lor, pentru că ei pot să ne facă
pe noi bine plăcuţi lui Dumnezeu» (Al. Comoroşan, •Dogmatica Orto
doxă», partea II, Cernăuţi, 1889, p. 695).
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4. Cinstirea sfinţilor, aşa cum este dezvoltată şi practicată în Bise
rica Ortodoxă, cuprinde, în natura ei, trei momente principale : a) Cinsti
rea sfinţilor pentru tăria şi statornicia credinţei lor, şi pentru viaţa lor
curată, b) Chemarea lor în rugăciune spre a mijloci la Dumnezeu.
c) Urmarea pildei lor în viaţă, sfinţii fiind adevărate modele pentru cre
dincioşii care se pregătesc pe calea mântuirii sufletului lor. Biserica
Ortodoxă a învăţat în mod constant că sfinţii au posibilitatea şi sunt
chiar mijlocitori ai credincioşilor înaintea lui Dumnezeu, de aceea aceştia
au datoria de a-i cinsti, a se ruga lor, a le cere ajutorul şi a le urma
pilda vieţii. O dovadă că Biserica Ortodoxă se roagă permanent la sfinţi
şi cere ajutorul lor, este rugăciunea de la Sfânta Proscomidie, când preo
tul liturghisitor scoate părticelele pentru prooroci, apostoli, mucenici,
muceniţe, şi sfinţi, pe care îi pomeneşte cu numele. Faptul că aşază
aceste părticele pe sfântul Disc, alături de Sfântul Agneţ, dovedeşte că
sfinţii pot să fie şi sunt mijlocitori la Dumnezeu pentru mântuirea credin
cioşilor. Din partea credincioşilor se cere nu numai invocarea sfinţilor
în rugăciuni şi cinstirea lor, ci şi imitarea lor ca pilde de trăire duhov
nicească, după îndemnul Apostolului : «Fiţi următori mie precum şi eu*
sunt lui Hristos» (I Cor. 11, 1 ; 4, 16).
5. Cinstirea sfinţilor se deosebeşte în mod esenţial şi fundamental
de adorarea adusă lui Dumnezeu. Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti,
în soboare sau în scrieri, au precizat şi au dezvoltat adevărata învăţă
tură despre natura cinstirii sfinţilor, afirmând deosebirea ei esenţială
faţă de adorarea lui Dumnezeu. închinarea datorată numai lui Dumnezeu
este exprimată prin termenul de «adorare-latria», iar cea datorată sfin
ţilor, prin cel de «cinstire-dulia». Deoarece Sfânta Fecioară Maria este
«Născătoare de Dumnezeu» şi «pururea fecioară», i se cuvine o cinstire
redată prin termenul de «prea-cinstire-hyperdulia», deosebită de cea a
sfinţilor.
*
Deosebirea dintre latrie şi dulie, adorare şi cinstire, a fost precizată
mai ales de Sfântul Chirii al Alexandriei şi de Sfântul Ioan Damaschin.
Sf. Chirii de Alexandria afirmă că pe sfinţi «îi cinstim numai relativ
şi cu respect» (împotriva lui Iulian VI, P.G. 76, 812). Mai clar precizează
această deosebire Sf. Ioan Damaschin când spune că, deoarece mucenicii
sunt sfinţi «nu prin fire, ci prin participarea la firea lui Dumnezeu,
tot astfel sunt şi demni de închinăciune, nu din pricina firii lor, ci din
cauză că au în ei pe cel ce prin fire este demn de închinăciune». (Cultul
Sfintelor Icoane, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti 1937, p. 123— 124).
Dacă latria sau adorarea lui Dumnezeu este un cult suprem, absolut,
deplin, perfect şi propriu-zis, deoarece preamărim pe Creatorul şi Proniatorul tuturor, cinstirea sfinţilor este un cult relativ, subordonat şi
inferior, întrucât sfinţii sunt cinstiţi nu pentru ei înşişi, ci pentru harul,
puterea şi darurile divine care lucrează prin ei.
Dar ca act al cultului relativ şi dependent, se reduce, în esenţă, tot
la Dumnezeu, încât Dumnezeu rămâne obiectul şi ţelul ultim şi suprem
al întregului cult creştin ortodox. Biserica Ortodoxă mărturiseşte că
«cinstea ce se dă sfinţilor se îndreaptă şi trece la mărirea lui Dumnezeu,
căruia sfinţii i-au plăcut prin credinţa şi viaţa îmbunătăţită ce au avut...
9
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De aceea, noi pe sfinţii lui Dumnezeu nu-i cinstim cu închinare dumnezeească, ci-i chemăm ca pe fraţii noştri şi prieteni ai lui Dumnezeu, ca să
ceară pentru noi, fraţii lor, ajutorul dumnezeesc şi să mijlocească pentru
noi către Domnul» (Mart. Ort. ed. II, Bucureşti 1952, p. 178— 179, partea
III, răspuns la întrebarea 52).
6. Cinstirea sfinţilor are ca prim scop preamărirea lui Dumnezeu,
care i-a învrednicit cu bogăţia harului şi cu mulţimea darurilor, şi apoi
lauda sfinţilor, pentru că şi-au închinat viaţa lui Hristos şi s-au jertfit
sfinţilor, în .cuvintele : «Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine mă primeşte,
sfinţilor, în cuvintele : «Cel ce vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte,
şi cel ce Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
Cine primeşte prooroc în nume de prooroc, plată de prooroc va lua şi cel
ce primeşte pe drept in nume de drept, plată de drept va lua» (Mt. 10,
40— 41).
7. Temeiurile pentru care Biserica Ortodoxă cinsteşte pe sfinţi şi-i
roagă să mijlocească la Dumnezeu pentru izbăvirea credincioşilor, se
găsesc în Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie.
— Sfânta Scriptură numeşte pe sfinţi «prieteni ai lui Dumnezeu»
şi «casnici ai Lui». Mântuitorul numeşte pe Apostoli «prietenii Mei»
(Ioan 15, 14) ; Avraam este numit «prieten al lui Dumnezeu» (Iac. 2, 23),
iar Sfântul Apostol Pavel numeşte pe creştinii efeseni «cetăţeni ai sfin
ţilor şi casnici ai lui Dumnezeu» (Efes. 2, 19). Fjind în comuniune di
rectă cu Dumnezeu (Apoc. 4, 10) şi petrecând în apropiere de «cetatea
lui Dumnezeu celui-viu, de Ierusalimul cel ceresc» (Evr. 12, 22), sfinţii
vor fi alături de Mântuitorul la judecata cea de obşte (Mt. 19, 28 ; I Cor.
6, 2), împreună cu îngerii (Lc. 20, 36).
— încă în viaţa lor pământească, sfinţii au fost înzestraţi de Dum
nezeu cu daruri speciale şi putere minunată. Profetul Ahia a cunoscut
de mai înainte gândurile soţiei regelui Ieroboam (III Regi 4, 5) ; profeţii
Ilie şi Elisei au săvârşit minuni (III. Regi 17; II Regi 4— 6), Sfântul
Apostol Petru a cunoscut gândul ascuns al soţilor Anania şi Safira
(F.A. 5, 1— 12), a vindecat un olog la templu (F.A. 3, 6), şi a înviat în
Jope pe Tavita (F.A. 9, 37— 42) ; Sf. Apostol Pavel a înviat pe Eutih din
Troa (F.A. 20, 9— 11) şi a rămas nevătămat de muşcătura unei vipere în
Malta (F.A. 28, 3— 9) ; iar despre Apostoli se mărturiseşte că prin mâinile
lor «se făceau semne şi minuni multe în popor» (F.A. 5, 12).
— Sfinţii s-au rugat lui Dumnezeu pentru izbăvirea şi tămăduirea
celor credincioşi. Astfel, Avraam s-a rugat pentru Abimelek, regele din
Gherar (Gen. 20, 17) ; Moisi s-a rugat pentru poporul lui Israel (Ex. 32,
9— 14) şi pentru sora sa, Mariam (Num. 12) ; Sf. Apostol Pavel s-a rugat
pentru cei din Filipi (Filip. I, 3— 4), Tesalonic (I Tes. 1, 2— 3 ; II Tes. 1,
11), Efes (1, 16— 17) şi Corint (II Cor. 13, 9), mai ales pentru cei din
Biserica de la Efes (Efes 3, 14— 21).
— După moartea lor trupească, sfinţii stau în jurul tronului ceresc,
după o viaţă conştientă, cunosc trebuinţele celor de pe pământ şi pot
mijloci la Dumnezeu pentru izbăvirea selor ce le solicită ajutorul. Sf.
Apostol Ioan menţionează că sfinţii stau în jurul tronului ceresc,
împreună cu îngerii, aduc laudă şi se roagă lui Dumnezeu (Apoc. 4,
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10— 11 ; 5, 8— 14) ; Mântuitorul declară că Dumnezeu este al celor vii,
nu al celor .morţi (Mc. 12, 27 ; Lc. 20 34— 38) ; Avraam a cunoscut ce
trebuie să facă fraţii bogatului nemilostiv (Lc. 16, 16) ; împreună cu
îngerii, sfinţii se bucură în-ceruri de cei ce se pocăiesc şi se întristează
pentru cei păcătoşi (Ic. 15, 10 1 Cor. 12, 26) ; sfinţii se roagă la Dum
nezeu (Apoc. 5, 8) şi pot mijloci la Dumnezeu (Avraam — Lc. 16, 31) ;
Sf. Iacob afirmă direct că «mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea
ei» (Iac. 5, 16).
Faţă de obiecţiunea că adresând rugăciuni sfinţilor ar însemna să
le atribuim omniprezenţă şi atotştiinţă, ca lui Dumnezeu, răspundem că
sfinţii, având daruri deosebite, aud, prin puterea lui Dumnezeu, rugă
ciunile adresate lor (cf. II Tes. 1, 10— 11). Având de la Dumnezeu pute
rea de a cunoaşte gândurile credincioşilor, sfinţii aud şi rugăciunile lor,
fie că darul solirii este general, fără a cunoaşte pe cei ce le fac, fie că,
printr-un dar special, aud rugăciunile şi cunosc pe cei care le adresează
(Chiţescu-Todoran-Petreuţă) Teologia Dogmatică şi Simbolică, Bucu
reşti 1958, II 758).
— După învăţătura Bisericii Ortodoxe, legătura dintre membrii
Bisericii nu se întrerupe prin moartea fizică. între Biserica luptătoare de
pe pământ, din care au făcut parte şi sfinţii, şi Biserica triumfătoare,
a dreptţilor, din ceruri, există o permanentă şi continuă legătură, ele
alcătuind o unitate indisolubilă, garantată de Iisus Hristos, unicul Cap
al Bisericii (Efes. 1, 20— 23 ; Colos. 1, 16— 18). între credincioşi şi cei
drepţi se stabileşte acea «comuniune a sfinţilor» pe baza dragostei, a
schimbului de rugăciuni, de bunuri duhovniceşti. şi de mijlocire.
— Dacă sfinţii mijlocesc la Dumnezeu, credincioşii au datoria să-i
* cinstească ca unii ce sunt aleşi şi prea iubiţi ai lui Dumnezeu’, aşa cum
au fost cinstiţi şi în viaţa de aici. Temnicerul din Filipi a cinstit pe
Sfântul Apostol Pavel şi pe Sila (F.A. 16, 29) ; proorocul Elisei a fost
cinstit pentru minunile săvârşite (II Regi, 2, 15 ; 4, 37) ; iar proorocul
Ilie de un curtean al regelui Ahab (I Regi 18, 7).
- - Dacă în Sfânta Scriptură se întâlnesc texte din care ar rezulta
că sfinţii sau îngerii au respins cinstirea adusă lor (F.A. 10, 25— 26 ; 14,
13— 15 ; Apoc. 19, 10 ; 22, 8— 9), această respingere este motivată în
primul rând de faptul ca nu cumva închinarea dusă lor să cadă în ido
latrie, şi, în al doilea rând, pentru motivul de a se face. evidentă învă
ţătura că orice încinare se îndreaptă, până la urmă, numai spre Dum
nezeu. Sf. Scriptură ne oferă suficiente mărturii din care se constată
că sfinţii şi îngerii au primit cinstirea adusă lor, fiind făcută pentru
darul sau puterea divină ce lucrează prin mijlocirea lor. Proorocul Elisei
a primit cinstirea din partea mamei copilului înviat de el (II Regiy4, 37),
sau de la ucenicii profeţilor (II Regi 2, 15) ; iar trimisul divin a acceptat
cinstirea din partea lui Iosua (Iosua 5, 14— 15), a părinţilor lui Samson
(Jud. 13, 20), a lui David (I Cr. 21, 16), sau a lui Valaam (Num. 22, 31).
— Prin tradiţie, Biserica a rânduit zile de prăznuire în amintirea
sfinţilor, a zidit locaşuri de închinare în cinstea lor, îi cheamă în rugă
ciunile de ajutor şi mijlocire, le cinsteşte moaştele şi icoanele. în soboare
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(Sin. VII ecumenic), Biserica a condamnat pe cei ce nu cinstesc pe
sfinţi, sau nu se roagă lor pentru ajutor şi mijlocire.
8. Biserica Ortodoxă Română, păstrând învăţătura creştină şi res
pectând tradiţia, a practicat în toate vremurile cinstirea sfinţilor, deşi
în calendarele bisericeşti nu era înscris nici un nume de sfânt român,
cu excepţia sfântului Ioan Valahul, cinstit la 12 mai. Prin strădania şi
purtarea de grijă a Sfântului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, Biserica noastră, nu de mult, a ajuns în situaţia de
a avea primii sfinţi români (Marile festivităţi religioase ale Bisericii
Ortodoxe Române din octombrie 1955, în rev. «Dis. Ort. Rom.» 1955,
nr. 11— 12).
In şedinţa solemnă de la 10 octombrie 1955, Sfântul Sinod a procla
mat mai întâi generalizarea cultului sfinţilor ale căror moaşte se află în
ţara noastră : Sf. Cuvioasă Paraschiva (14 octombrie — Iaşi), Sf. Muceniţă Filofteia (7 dec. — Curtea de Argeş), Sf. Grigorie Decapolitul
(20 noiem. — Rm. Vâlcea), Sf. Dimitrie cel Nou-Basarabov (27 oct. —
Bucureşti), Sf. Cuv. Părinte Nicodim cel Sfinţit (26 dec. — Tismana),
şi Sf. Mucenic Ioan Valahul (12 mai). In aceeaşi şedinţă s-a'făcut procla
marea primilor sfinţi români : Sf. Ierarh Calinic de la Cernica (11 apr.,
Cernica), Sf. Ierarhi şi Mărturisitori îorest Ilie şi Sava Brancovici
(24 aprilie), Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion Sarai şi Sofronie de la
Cioara şi Sf. Mucenic Oprea Miclăuş din Săliştea Sibiului (21 oct.). După
un an, la 6 septembrie 1956, a fost canonizat şi Sf. Iosif cel Nou de la
Partoş (15 sept. — Timişoara).
Prin canonizarea acestor sfinţi s-a arătat că Dumnezeu poate ridica
sfinţi şi dintre credincioşii Bisericii noastre, a căror viaţă neprihănită
şi împodobită cu* alese virtuţi să fie pildă de urmat şi făclie în lumina
rea credincioşilor. S-a dovedit că izvorul sfinţeniei n-a încetat în Orto
doxie şi că Biserica noastră este o Biserică vie, care poate oferi cre
dincioşilor ei acea atmosferă de trăire duhovnicească şi de înaltă spiri
tualitate creştină, prielnică pentru formarea unor personalităţi religioase
vrednice de cinstire.
9. în timp ce Biserica Ortodoxă practică cultul sfinţilor, protestanţii
şi cultele neoprotestante, resping peste tot cinstirea sfinţitor pe motivul
general că sfinţii nu pot mijloci la Dumnezeu, iar cinstirea lor ar fi o
ştirbire a adprării lui Dumnezeu şi o idolatrie (O. Sejourne, Culte des
Saints, D.T.C. 14, 964).
Cultele neoprotestante, întrucât au îndepărtat Sfânta Tradiţie, res
ping cultul sfinţilor pentru motivele : a) că este idolatrie condamnată de
Dumnezeu (por. 2 din Decalog — Ex. 20, 5), şi de Mântuitorul (cf. Ma
tei 4, 10) ; b) că micşorează adorarea lui Dumnezeu (cf. Is. 42, 8) ; c) că
sfinţii au refuzat cinstirea adusă lor (cf. F.A. 10, 25— 26 ; 14, 13— 15) ;
d) că Iisus Hristos este singurul mijlocitor al mântuirii (cf. I Tim. 2, 5 ;
I Ioan 2, 1) ; e) că sfinţii refuză mijlocirea la Dumnezeu (cf. Luca 16,
24— 31) ; f) sau că n-au posibilitatea de a se ruga lui Dumnezeu (cf. Ecl.
9, 5— 6 ; Ps. 113, 25— 26).
Am arătat temeiurile pentru care Biserica Ortodoxă practică cinsti
rea sfinţilor, adăugând aici următoarele : cinstirea sfinţilor nu este o
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idolatrie, căci în acest caz Dumnezeu n-ar mai fi dat în Vechiul Testa
ment porunci pentru unele chipuri şi figuri (Ex/ 25, 10, 18— 22 ; 36, 31,
38 ; I Regi 7), a căror cinstire a fost aprobată de Mântuitorul şi de
Apostoli (Lc. 2, 49; Mc. 11, 17; F.A. 3, 1; 24, 11). Cinstirea sfinţilor
nu micşorează adorarea lui Dumnezeu, deoarece ea se integrează pe
deplin în cultul preamăririi lui Dumnezeu, pe care-1 dezvoltă ; cinstirea
sfinţilor este răsplătită de Dumnezeu (Mt. 10, 40— 44), iar Mântuitorul
ne asigură că mărirea pe care a primit-o (Je la Tatăl a dat-o Apostolilor
(Ioan 17, 22) ; cântarea bisericească spune : «Lăudaţi pe Domnul întru
sfinţii Lui» (Ps. 150, 1).
Am arătat motivele pentru care sfinţii au refuzat, uneori, cinstirea
adusă lor şi ei n-au refuzat să se roage decât atunci când a fost vorba
despre păcate, care — după cuvintele Sfintei Scripturi — nu pot fi ier
tate (Mt. 12, 31— 32 ; I Ioan 5, 16— 17). Apostolul Pavel afirmă că unicul
mijlocitor între Dumnezeu şi om este Iisus Hristos, dar se referă la
mântuirea obiectivă, adusă prin jertfa de pe cruce şi nu la mântuirea
subiectivă, deoarece acelaşi Apostol cere să se facă rugăciuni şi mijlo
ciri pentru toţi (I Tim. 2, 1) şi afirmă că a fost salvat de la moarte prin
ajutorul lui Dumnezeu şi rugăciunile creştinilor (II Cor. 1, 9— 11).
•

•

2. Cinstirea sfintelor moaşte
7

»

J

7

nuată, completată şi dezvoltată prin cinstirea sfintelor moaşte. Existenţa
şi păstrarea sfintelor moaşte este, de altfel, chezăşia darului sau a pute
rii divine, care lucrează prin mijlocirea sfinţilor. Dacă în sens larg prin
moaştele sfinţilor (mosci, lipsana, religuise) se înţeleg rămăşiţele lor
trupeşti, în întregime sau în parte, precum şi obiectele folosite de ei în
viaţă, sau cele care au fost în legătură cu activitatea lor, veşmintele,
obiectele sau mijloacele prin care şi-au aflat moartea (cf. V. Mitrofanovici, Liturgica Bisericii Ortodoxe, Cernăuţi 1929, p. 293), în sens restrâns
se înţeleg numai rămăşiţele trupeşti ale unor sfinţi, care,, prin lucrarea
harului divin, au rămas nestricăcioase. Aceste rămăşiţe trupeşti nepu
trezite, sunt cinstite mai ales pentru lucrarea taumaturgică săvârşită
prin puterea harului, care* se continuă prin mijlocirea sfântului în
moaştele lui. Posibilitatea lucrării taumaturgice este afirmată de Sf. Ioan
Damaschin, când arată că harul divin poate lucra tot atât de bine prin
sfântul trăitor în viaţă, cât şi prin sfintele moaşte. «Sfinţii încă de pe
când erau în viaţă — spune Sf. Ioan Damaschin — au fost plini de
Duhul Sfânt, iar la moartea lor harul Sfântului Duh se află în chip
nelipsit în sufletele lor, în trupurile lor din morminte, în chipurile lor
şi în sfintele lor icoane, nu în chip substanţial, oi prin har şi lucrare»
(Cultul sfintelor Icoane trad. de D. Fecioru, Bucureşti 1949, p. 21).
Puterea, divină a îngăduit menţinerea unei legături speciale între sfânt
şi moaştele lui, căci «puterea morţii este mărginită la sfinţi, sufletele
lor nu părăsesc cu desăvârşire trupurile lor ; sfinţii rămân prezenţi în
duh şi har, în moaştele lor chiar în cea mai mică părticică» (Ortodoxia,
Sibiu, 1933, p. 156).
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Pentru puterea şi harul divin care lucrează prin moaştele sfinţilor,
Biserica Ortodoxă le cinsteşte cu o «cinstire respectuoasă» şi relativă şi
nu cu o preamărire latreutică, care se cuvine numai lui Dumnezeu.
Deoarece Biserica nu cinsteşte moaştele sfinţilor ca pe orice rămăşiţe
trupeşti, în sine, ci ca mijloace prin care lucrează puterea lui Dum
nezeu, cinstirea sfintelor moaşte este acelaşi cult relativ, inferior, subor
donat şi dependent, care se integrează în cultul absolut datorat lui Dum
nezeu.
s
2. Cultul sfintelor moaşte a apărut o dată cu cinstirea trupurilor
martirilor, aşa cum se vede din Epistola Bisericii din Smirna despre
martiriul Sfântului Policarp. încă din primele' secole Biserica a mani
festat în practică cinstirea sfintelor moaşte prin zidirea de locaşuri de
închinare pe mormintele sfinţilor (Sf. Ignatie f 104 ; Sf. Policarp f 166) ;
o rânduit zile de prăznuire în amintirea aflării sau strămutării sfintelor
moaşte (29 august) ; a rânduit şi a organizat pelerinaje la mormintele
sfinţilor, einstind astfel rămăşiţele lor pământeşti ; a statornicit şi a
propovăduit întotdeauna cinstirea sfintelor moaşte, apărând cultul lor
împotriva oricăror erezii. Sfinţii Părinţi, adunaţi la Sinodul VII ecumenic
stabilesc cu privire la cinstirea sf. moaşte : «Domnul nostru lisus Hristos
ne-a dăruit nouă moaştele sfinţilor, ca nişte izvoare mântuitoare, care
revarsă în multe feluri binefaceri peste cei neputincioşi» (Al. Comoroşan,
Dogmatica Ortodoxă, II, 698). Acelaşi sinod va consfinţi practica veche
a Bisericii, de a pune sfinte moaşte în masa sfântului altar şi în antimise (can. 7). Sinoadele de la Laodiceea (can. 9) şi Cartagina (can. 83)
interzic vizitarea cimitirelor eretice cu pretinse moaşte muceniceşti şi
reprobă ridicarea de altare, motivată doar de unele ,vise sau false desco
periri, statornicind ca toate altarele care n-au sfinte moaşte să fie dis
truse. (N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, voi. II, 1, Arad 1934;
p. 87 şi 247— 248). în general, Biserica Ortodoxă a mărturisit şi a prac
ticat cinstirea sfintelor moaşte, confirmând învăţătura despre legătura
harică ce există între sfinţi şi moaştele lor. Credincioşii cinstesc sfintele
moaşte întrucât văd în ele însăşi persoana sfântului la care se roagă şi
pe care o cinstesc prin sfintele moaşte. De altfel, cinstirea sfintelor
moaşte contribuie în mare măsură la întărirea credinţei, sporirea evla
viei şi este un îndemn spre urmarea vieţii sfântului. Ei cinstesc mai ales
sfintele moaşte pentru puterea divină care lucrează prin ele, săvârşind
minuni, şi pentru faptul că ele sunt amintirile sfinţilor, care pot mijloci
înaintea tronului ceresc pentru mântuire.
Este cazul să menţionăm că şi în Biserica Ortodoxă Română sunt
păstrate şi cinstite moaştele unor sfinţi : ca Sfântul Ioan cel Nou
(Suceava), Cuvioasa Parascheva (Iaşi), Sf. Grigore Decapolitul (Rm. Vâl
cea), Sf. Dimitrie cel Nou-Basarabov (Bucureşti), Sf. Filofteia (Curtea de
Argeş), Sf. Calinic (M-rea Cernica), Sf. Iosif cel Nou de la Partoş (Timi
şoara) ş.a. (Vezi : P. Rezuş, Aghiologia Ortodoxă, Caransebeş 1940, p. 320,
n. 2).
3. Cinstirea sfintelor moaşte în Biserica Ortodoxă este pe deplin
îndreptăţită şi justificată de mărturiile pe care le avem în Sf. Scriptură
şi în Sf. Tradiţie.
'
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— In Sfânta Scriptură, trupurile credinioşilor şi cu atât mai mult
cele ale drepţilor şi sfinţilor, sunt denumite «vase alese ale Sfântului
Duh», «temple ale lui Dumnezeu»f sau «templele Sfântului Duh» (I Cor.
3, 16— 17 ; 6, 19— 20 ; II Tim. 2, 21).
— Din Sf. Scriptură rezultă că trupurile unor sfinţi, după moartea
lor, sunt înzestrate de Dumnezeu cu puterea minunată de a nu putrezi.
Aşa este cazul cu trupurile celor ce au înviat la învierea Mântuitorului
(Mt. 27, 52— 53) ; iar despre trupurile drepţilor se afirmă că nu vor fi
distruse, ci vor odrăsli şi numele lor se va înnoi (Ps. 33/34, 20 ; Sir. 46,
15 ; 49, 11). Acest adevăr este confirmat de realitate prin aflarea şi
păstrarea unor sfinte moaşte.
Faţă de obiecţiunea că, potrivit legilor firii (cf. Gen. 3, 19; Ecl. 12,
7 ; I Cor. 15, 36— 42), trupul omenesc trebuie să se întoarcă în pământ
şi să putrezească, se poate susţine, în primul rând, că prin voia şi pute
rea lui Dumnezeu, sfintele moaşte fac excepţie de la această lege. în al
doilea rând, în Sfânta Scriptură aflăm cazuri în care trupurile celor bineplăcuţi lui Dumnezeu au fost luate direct la cer, cum a foşt cazul cu
Enoh (Gen. 5, 24 ; Evr. 11, 5) şi proorocul Ilie (II Regi 2, .11), iar despre
Melchisedec nu se aminteşte că ar fi fost înmormântat (Gen. 14, 18 ;
Ebr. 7, 3).
—■ Sfânta Scriptură ne încredinţează că rămăşiţele trupeşti ale unor
sfinţi au fost înzestrate cu puterea de a face minuni, pe lângă păstrarea
sfintelor moaşte. Chiar în viaţă fiind, trupurile sau obiectele purtate de
sfinţi, au săvârşit minuni (învierea din morţi, tămăduiri de boli), iar
după moarte, prin sfintele moaşte.
Despre cei ce s-au atins de hainele Mântuitorului se mărturiseşte
în Sfânta Scriptură că s-au vindecat de boli (Mt. 14, 36 ; 19, 20 ; Lc. 8,
43— 44). Haine purtate de Sfinţii Apostoli, aşezate peste cei bolnavi i-au
tămăduit şi au scos din ei duhurile cele rele (F.A. 19, 11— 12) ; umbra
sfântului Apostol Petru a vindecat pe cei bolnavi (F.A. 5, 15— 16 ; Lc.
5, 15) ; despre proorocul Elisei aflăm că a săvârşit minuni în viaţă şi
după moarte (Sir. 48, 14— 15), iar rămăşiţele lui trupeşti au înviat din
morţi osemintele celui puse peste aceste rămăşiţe (II Regi 13, 20— 21).
— încă din Vechiul Testament, trupurile celor drepţi s-au învred
nicit, după moarte, de o cinstire deosebită, cum este cazul cu trupul lui
Iacob (Gen. 50, 1— 14), al lui Iosif (Ex. .13, 19), sau cu mormântul omu
lui lui Dumnezeu» (II Regi 23, 16— 18). Mântuitorul însuşi confirmă
obiceiul vechi al evreilor de a împodobi mormintele drepţilor (Mt. 23,
29— 30).
— Sfânta Tradiţie, prin mărturii de valoare istorică, dovedeşte
existenţa şi practica veche a cinstirii sfintelor moaşte. In legătură cu
moartea martirică a sfântului Policarp, Biserica din Smirna afirmă :
«Noi am îngropat rămăşiţele lui într-un loc potrivt, deoarece sunt mai
preţioase pentru noi decât diamantele cele de preţ» (Martiriul Sfântului
Policarp, 18). Fer. Augustin aminteşte despre minunile săvârşite de
moaştele Sfântului Ştefan (De civitate Dei 22, 8) ; Sf. Ambrozie despre
vindecările săvârşite de moaştele Sfântului Ghervasie (Epist. 22, n. 9) ;
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iar Sf .Ioan Hrisostom scrie despre puterea harului, care a lucrat prin
moaştele Sfântului Vavila (Cuvânt despre Sf. Vavila). ,
4.
în timp ce Biserica Ortodoxă cinsteşte sfintele moaşte, protestan
ţii refuză această cinstire* afirmând în general că prin cinstirea Sf.
moaşte credinciosul s-an lega prea mult de cele materiale şi trecătoare,
precum şi pe motivul că, potrivit Sfintei Scripturif trupul omenesc tre
buie să se supună legilor fireşti de descompunere şi nimicire. Pentru
Luther, cultul'moaştelor nu a fost decât o invenţie lucrativă a Bisericii
. romane, contrară Sfintei Scripturi, iar Ioan Hus a refuzat total cinsti
rea moaştelor (P. Sejourne, Reliques, D.T.C. 13, 2366).
Cultele neoprotestante au împărtăşit şi ele aceeaşi teză, astfel că
astăzi, ele refuză cinstirea moaştelor pentru m otivele: a) Trupurile
după moarte, trebuie îngropate, nu sustrase legilor fireşti (cf. Gen. 3, 9 ;
Ecl. 12, 7 ; I Cor. 15, 36— 42) ; dacă ele nu putrezesc, nici nu vor învia
la judecata din urmă (cf. I Cor. 15, 36— 42 ; Ioan 12, 24), căci rămân
neschimbate, muritoare şi astfel nu vor putea moşteni nemurirea şi viaţa
veşnică (cf. I Cor. 15, 50) ; b) cinstirea moaştelor este idolatrie (cf. Ex.
20, 2— 5 ; Deut. 5, 6— 9) ; c) în Vechiul Testament trupurile drepţilor au
fost înmormântate în ascuns pentru a nu fi cinstite (cf. Deut. 34, 5— 6) ;
d) cel ce se atinge de cadavre se necurăţeşte, deci moaştele nu sunt
mijloace de sfinţire, ci de necurăţie (cf. Lev. 21, 10— 11 ; Num. 9, 6— 11 ;
19, 11— 13) ,- e) numai cei vii pot lăuda pe Dumnezeu, cei morţi nu mai
pot face nimic, încât cinstirea moaştelor nu aduce nici un folos (cf.
Ps. 87/88, 11 ; Sir. 17, 23).
Pe lângă mărturiile din Sf. Scriptură despre cinstirea sfintelor
moaşte, amintite, menţionăm încă următoarele : Legile fireşti referitor
la înmormântarea trupurilor au fost suspendate de însuşi Dumnezeu în
cazul unor drepţi, bineplăcuţi Lui (Enoh, Ilie, Melchisedec) ; însuşi trupul
Mântuitorului, care a fost întru totul asemenea trupului omenescc, afară
de păcat (cf. Evr. 2, 17 ; 4, 15) n-a putrezit în pământ, ci a înviat şi
s-a înălţat la cer. Pentru judecata din urmă nu e'ste absolut necesar ca
trupurile să putrezească pentru a putea învia şi să devină nemuritoare,
obţinând viaţă veşniqa, deoarece cei aflaţi în viaţă la Parusie vor fi
transformaţi direct (I Cor. 15, 51— 52 ; I TeS. 4 , 15— 17). înmormântarea
trupului lui Moisi s-a făcut în ascuns pentru ca poporul evreu, înclinat
spre idolatrie, să nu-1 cinstească în mod special, idolatrizând, cum a fost
cazul cu viţelul de aur (Ex. 32, 1— 35 ; Deut. 9, 16), sau cu şarpele de
aramă (II Regi, 18, 4).' Cinstirea sfintelor moaşte nu este idolatrie (cf.
Lc. 2, 49 ; Mc. 11, 17 ; F.A. 3, 1 ; 24, 11), deoarece prin ele este cinstit Dum
nezeu, harul şi puterea divină care lucrează prin ele. Legea necurăţiei,
prin atingerea de cadavre, nu s-a extins peste tot, căci trupul lui Iosif
n-a necurăţit pe Moisi (Ex. 13, 19) ; trupul lui Elisei a înviat osemintele
altuia (II Regi, 13, 20— 21), iar în Noul Testament această lege nu mai
are valoare (Col. 2, 20— 23).
După concepţia Sfintei Scripturi, credinciosul trebuie ca, încă din
viaţa de aici, să se îngrijească de mântuirea lui, dar înrtucât sfintele
moaşte s-au învrednicit de harul şi puterea divină, ele au posibilitatea
de a fi mijloc de sfinţire şi datoria credincioşilor este de a le cinsti după
darul special acordat de Dumnezeu.
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B. CINSTIREA SFINTEI CRUCI SI A SFINTELOR ICOANE
9

1. Cinstirea Sfintei Cruci
1.
Pentru a împărtăşi oamenilor adevărurile de mântuire şi a face
cunoscută voia Sa, precum şi pentru semnele şi minunile pe care le-a
săvârşit spre binele omenirii şi spre izbăvirea şi mântuirea ei, Dumnezeu
a folosit adesea şi unele lucruri sensibile, obişnuite, lucruri, care, uneori,
au fost dispreţuite de oameni. Astfel, în Egipt, Moisi desparte apele
mării cu toiagul, salvând din robie poporul lui Israel (Ex. 14, 15— 29),
iar mai târziu, tot cu toiagul scoate din stâncă apa în pustie (Ex. 17,
1— 7). Prin odrăslirea toiagului lui Aaron, Dumnezeu stabileşte preoţia
levitică (Num. 17, 8), Chivotul Legii, cu cei doi heruvimi, simbolizează
prezenţa lui Dumnezeu în Cortul Sfânt şi în mijlocul poponilui evreu,
locul de unde-şi face cunoscută voia Sa (Ex. 25, 18— 28). De chivotul
Legii se serveşte Dumnezeu pentru a despărţi apele Iordanului, la in
trarea israeliţilor în Canaan (Ios. 3, 14— 17), iar de sunetul trâmbiţelor,
la căderea zidurilor Ierihonului (Ios. 6, 20).
în Noul Testament, Mântuitorul şi apostolii Săi se folosesc de semne
şi lucrări sensibile pentru a arăta puterea divină care lucrează spre
izbăvirea şi mântuirea oamenilor. Prin punerea mâinilor, Mântuitorul
izbăveşte de neputinţa ei pe femeia gârbovă (Lc. 13, 13) ; ungând cu
tină ochii, vindecă pe orbul din naştere (Ioan 9, 6) ; cei ce s-au atins
de veşmintele Mântuitorului s-au vindecat de boli (Mt. 14, 36 ; Lc. 8,
43— 48). Sfinţii Apostoli prin ungerea cu untdelemn au vindecat mulţi
bolnavi (Mc. 6, 13) ; umbra Sfântului Apostol Petru a tămăduit pe
*
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mulţi (F.A. 5, 15), iar veşmintele şi obiectele folosite de Sf. Apostol
Pavel au tămăduit pe bolnavi şi au scos duhurile cele rele (F.A. 19,
11 — 12 ).

Tot aşa este cazul şi cu sfânta cruce, care fusese obiect de ocară
şi dispreţ, după cuvintele Sfintei Scripturi : «căci blestemat este îna
intea Domnului tot cel ce este spânzurat pe lemn» (Deut. 21, 23). La
romani, răstignirea a fost cea mai dezonoranta pedeapsă cu moartea,
de aceea nu se aplica decât sclavilor şi celor acuzaţi de furt. în creş
tinism însă, prin patimile şi jertfa Mântuitorului, care a fost răstignit
pe cruce, din obiect de blestem, sfânta cruce devine obiect de mare
cinste.
După învăţătura creştină, sfânta cruce are următoarele trei sensuri :
a) un sens spiHtual-duhovnicesc, reprezentând patimile sau suferinţele
Mântuitorului, aşa cum se desprinde din cuvintele : «Oricine voieşte să
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze»
(Mc. 8, 34), sau din cuvintele : «Cel ce nu-şi va lua crucea şi să vină
după Mine, nu este vrednic de Mine» (Mt. 10, 38). Sfânta Cruce înseamnă
deci urmarea lui Iisus Hristos ; b) un sens material, propriu şi obişnuit,
reprezentând crucea de lemn, asemănătoare cu cea pe care a fost răs
tignit Mântuitorul. Acest sens este cel mai des folosit în Sf. ScHptură
şi rezultă din numeroase texte, ca cele următoare : ... «Şi ducându-şi
crucea, au ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care se zice evreieşte
Golgota»(Ioan 19,17) ; «Pe acesta (Simon din Cirene) l-au silit să ducă
crucea Lui» (Mt. 27, 32 ; Mc. 15, 21) ; «... Şi sta lângă crucea lui Iisus
mama lui şi sora mamei lui, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena»
(Ioan 19, 25) ; ... «mântuieşte-te pe tine însuţi şi te coboară de pe cruce»
(Mc. 15, 30) ; sau : «Deci iudeii, pentru că era vineri, ca să nu rămână
#pe cruce trupurile sâmbăta...» (Ioan 19, 31). c) Un sens obişnuit în
vorbirea
zilnică, reprezentând semnul crucii făcut cu mâna dreaptă
dusă la frunte, la piept şi la cei doi umeri. Acest sens nu se află în
"Sfânta Scriptură, dar a fost stabilit în Biserică, prin practică tra
diţională.
Ţinând seama de cele trei sensuri ale sfintei amci, care au o va
loare deosebită pentru viaţa creştinului, acesta este dator să respecte
şi să cinstească cu multă evlavie sfânta cruce. Dacă creştinul este dator
să urmeze sfintei cruci, după sensid ei spiritual, el este dator, în ace
laşi timp, să cinstească sfânta cruce după sensul ei propriu şi după
acela de
semn sfânt. Sfânta cruce a devenit, prin patimile şi jertfa
Mântuitorului, semnul distinctiv al creştinilor, care prin semnul ei,
mărturisesc credinţa lor şi se împărtăşesc de harul divin, spre mântuire.
2.
Cinstirea sfintei cruci în Biserica Ortodoxă, în general, şi mo
tivele care îndreptăţesc, justifică şi obligă pe fiecare creştin la cin
stirea sfintei cruci, sunt redate în Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie. Teme
iurile învăţăturii creştine în legătură cu sfânta cruce, se referă la cin
stirea Sfintei cruci şi la semnul sfintei cruci.
a.
Temeiurile care îndreptăţesc cinstirea sfintei cruci, după sensul
ei spiritual-duhovnicesc şi cel propriu sau material, sunt următoarele :
*
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— Sfânta a^uce, ca mijloc de izbăvire şi mântuire a oamenilor, a
fost prefigurată prin anumite semne încă în Vechiul Testament, cum
este şarpele de aramă, care a izbăvit poporul lui Israel de la moarte
în pustie (Num. 21, 9), după cum, prin, jertfa de pe cruce a Mântui
torului s-a adus izbăvirea de păcate (Ioan 3, 14— 15) ; prin mâinile în
tinse ale lui MoisL în războiul cu amalechiţii, ceea ce a adus biruinţa
lui Israel (Ex. 17, 11— 12) ; prin steagul de biruinţă înălţat peste neamuri
(Is. 62, 10), în creştinism simbolul biruinţei fiinid sfânta cruce, prin
care Iisus Hristos a biruit păcatul şi moartea şi a adus mântuirea
(Rom. 3, 25 ; Evr. 9, 14).
— Sfânta cruce este altarul de jertfă al lui Iisus Hristos, deci ea
trebuie cinstită ca orice altar Evr. 9, 28), aşa după cum a fost cinstit
şi altarul jertfelor din Vechiul Testament, ca obiect sfânt şi mijloc de
sfinţire (Ex. 29, 37), a cărui sfinţenie a fost apreciată si de Mântuitorul
(Mt. 23, 19).
— Sfânta cruce este mijlocitoarea slavei lui Iisus Hristos, căci prin
jertfa de pe cruce El a intrat în slava Sa (Mc. 14, 26), s-a preamărit
(Ioan 17, 1) şi s-a preaînălţat (Filip. 2, 8—r-9).
— Prin Jertfa de pe sfânta cruce, s-a adus izbăvirea de păcate,
mântuirea tuturor (Ioan 12, 32— 33 ; Mt. 8, 17 ; Rom. 6,-2 ; Gal. 3, 13) ;
împăcarea cu Dumnezeu şi pacea dintre oameni (Efes. 2, 16 ; Colos. 1,
19— 20).
— Sfânta cruce este pecetea lui Dumnezeu, prefigurată prin în
semnarea cu litera Tav (T) a, celor aleşi, în Vechiul Testament (Ez. 9,
4— 6), sau a celor ce vor fi salvaţi de la pieire, după viziunea Sfântului
Apostol Ioan (Apoc. 7, 2— 3 ; 9, 4).
•
— Sfânta cruce este semnul biruinţei lui Iisus Hristos, acel «semn
al Fiului Omului», care se va arăta la Parusie (Mt. 24, 30).
— Pentru sfinţii apostoli, sfânta cruce a fost obiect de laudă şi
de mare cinste, căci pentru Sf. Apostol Pavel cuvântul crucii este pu
terea lui Dumnezeu (I Cor. 1, 18) şi el nu se laudă decât numai în crucea
Domnului (Gal. 6, 14).
— în tot trecutul creştinismului, sfânta cruce a fost cinstită, aşa
cum o dovedesc mărturiile istorice, tradiţionale şi arheologice. Lui Con
stantin cel Mare, în lupta cu Maxenţiu, i s-a arătat pe cer semnul sfin
tei cruci (311 d. Cor.), iar mai târziu el descoperă crucea pe care a fost
răstignit Domnul Hristos (320 d. Cor.). Folosită în locaşurile de cult, în
case, pe morminte, sfânta cruce devine simbol al religiei creştine, căci
de ea se leagă toată învăţătura de credinţă şi de viaţă a Bisericii.
b.
Temeiurile din care rezultă cinstirea sfintei cruci, dupăr sensul
ei obişnuit, adică importanţa' şi necesitatea semnului sfintei cruci, sunt
următoarele :
— Semnul sfintei cruci făcut cu mâna, reprezintă, ca orice act
extern, manifestarea credinţei sau împărtăşirea binecuvântării şi a ha
inului divin. încă în Vechiul Testament, Iacob a binecuvântat pe cei
doi fii ai lui Iosif (Efraim şi Manase) punându-şi cruciş (în formă de
jcruce) mâinile pe capul lor (Gen. 48, 13— 15) ; prin punerea mâinilor,
Mântuitorul a binecuvântat pe copiii aduşi Ja El (Mc. 10, 16); iar prin
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ridicarea mâinilor, pe Apostolii Săi, la înălţarea la cer (Lc. 24, 50). k
Prin rugăciuni şi punerea mâinilor, Sfinţii Apostoli au rânduit diaconi,
preoţi şi episcopi în Biserica primară (F.A. 6, 6 ; 14, 23 ; I Tim. 4, 14),
de aceea sfânta taină a hirotoniei a fost denumită la început «punerea
mâinilor preoţiei» (I Tim. 4, 14). Tot prin rugăciuni şi punerea mâinilor,
sfinţii apostoli, au săvârşit asupra celor botezaţi şi sfânta taină a Mirungerii, împărtăşindu-le Sfântul Duh (F.A. 8, 14— 17 ; 19, 5— 6).
— în Sfânta Scriptură, termenul de «cruce» este folosit uneori
pentru a reprezenta învăţătura creştină. Astfel, Sfântul Apostol Pavel,
vorbeşte despre «cuvântul crucii» (I Cor. 1, 18), sau despre cei ce sunt
«potrivnici ai crucii .lui Hristos» (Filip. 3, 18— 19), înţelegând prin
«cruce» învătătura Mântuitorului, ceea ce înseamnă că sfânta cruce
trebuie respectată şi cinstită, atât după sensul ei spiritual-duhovnicesc,
şi material, cât şi după sensul ei propriu de semn al sfintei cruci,
— La rugăciune, sau orice act de închinare, creştinul trebuie să
participe cu întreaga lui fiinţă de trup şi suflet, de aceea semnul sfintei
cruci, ca orice act extern (îngenunchierea, metania), exprimă o credinţă
religioasă şi o stare sufletească de evlavie.
3.
Protestanţii şi cultele neoprotestante refuză să cinstească sfânta
cruce, de aceea au îndepărtat-o de pe locaşurile lor de rugăciune şi
din casele lor, şi nici nu practică semnul sfintei cruci, pentru motivele ;
a) Cinstirea' sfintei cruci este — după ei — idolatrie, condamnată de
porunca Decalogului (cf. Ex. 20, 2— 5 ; Deut. 5, 6— 9) ; b) deoarece
Dumnezeu a oprit cinstirea şarpelui de aramă care a preînchipuit sfânta
cruce, deci şi cinstirea ei este oprită (II Regi 18, 1— 4) ; c) fiind obiect
al răstignirii, crucea a fost blestemată, nu cinstită (cf. Deut. 21, 22;
Gal. 3, 12), deci nu poate fi cinstită nici de cei ce iubesc pe Hristos ;
d) trebuie să-l cinstim numai pe Iisus Hristos, nw şi crucea pe care
a fost răstignit, sau cel mult numai crucea lui Hristos, nu şi altă cruce ;
e) dacă cinstim crucea ar trebui să cinstim şi alte obiecte (cununa de
spini,’ cuiele, ciocanul) sau persoanele care au avut un rol la prea
mărirea lui Hristos (Ana, Caiafa, Pilat, Iuda, ostaşii) ; f) crucea nu
trebuie păstrată în afară (biserici, case), ci în sufletul fiecăruia deoarece
Dumnezeu, cere o închinare în duh, nu după trup, deci semnul crucii
nu este necesar (cf. F.A. 17, 24— 25 ; Ioan 4, 23— 24).
La temeiurile din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, care îndrep
tăţesc cinstirea sfintei cruci şi practica semnului sfintei cruci în Bi
serica Ortodoxă, adăugăm încă următoarele : cinstirea sfintei cruci nu
este idolatne, căci şi în Vechiul Testament au existat obiecte sfinte
(Ex. 25, 18— 22), cinstite de Mântuitorul şi de Sfinţii Apostoli (Lc. 2,
49 ; Mc. 11, 17), mai ales că prin sfânta cruce cinstim pe Cel ce s-a
jertfit pe ea şi nu simplul lemn al crucii. Şarpele de aramă a fost
îndepărtăt din templu deoarece, cu timpul, evreii l-au idolatrizat, încât
regele Hiskia (Ezechia) l-a distrus. în textele biblice (Deut. 21, 22;
Gal. 3, 13) nu este blestemat lemnul de osândă, ci trupul celui spânzurat
pe lemn, deci ar trebui să fie blestemat trupul lui Iisus Hristos, care
luând păcatele noastre asupra Lui, s-a făcut vrednic de osânda păca- *
tului pentru a ne răscumpăra din blestemul legii. Creştinii cinstesc nu
»
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numai pe lisus Hristos, ci şi sfânta cruce, după cum şi în Vechiul Tes
tament n-a fost cinstit numai David, ci şi sabia cu care a ucis pe Goliat
(I Regi 21, 9— 10) ; precum şi orice sfântă cruce, care este simbolul
jertfei şi al biruinţei lui Hristos. Biserica Ortodoxă, dintre obiectele
care au slujit la patimile şi jertfa lui Hristos nu cinsteşte decât. sfânta.
cruce, deoarece, în Sfânta Scriptură se spune că numai prin sângele
vărsat pe cruGe am fost împăcaţi cu Dumnezeu (Col. 1, 20) ; iar unele
persoane care au avut un rol la răstignirea lui lisus Hristos, ţinândt
seama de scopul pentru care au lucrat, nu merită nici o cinstire. In
raport cu omul, fiinţa lui Dumnezeu, care este duh şi nemărginită, nu
poate fi mărginită de locaşuri şi nici nu are nevoie de slujirea omului,
de aceea, faţă de concepţia evreilor şi samarinenilor, după care închi
narea la Dumnezeu este legată de un anumit loc, sau de un anumit
popor, Mântuitorul arată că va veni o epocjă nouă în care închinarea
la Dumnezeu va fi internă, spirituală şi adevărată, nu ca până atunci
mai mult externă, legată de un anumit loc. Acest lucru, însă, nu exclude
închinarea externă, care este necesară, având în vedere natura dublă
a fiinţei omeneşti : trupească şi sufletească. De aceea, cel ce poartă
crucea în sufletul său şi o cinsteşte, trebuie s-o cinstească şi pe cea
exterioară, căci cea externă promovează şi întăreşte pe cea internă.
2 . Cinstirea sfintelor icoane
I
*

1.
în general, denumirea de icoană (ikon-imago-asemănare, repi'oducere), este dată oricărei reprezentări vizibile a unei fiinţei sau a
unui obiect. în Biserică, prin icoană se înţelege reprezentarea vizibilă
a persoanelor divine, a îngerilor, sfinţilor, sau a unor scene biblice.
între icoană, ca reprezentare vizuală şi originalul reprodus, sau protor
tipul ei, există două caractere specifice, unul de asemănare şi altul de
deosebire. Aceste caractere au o importanţă deosebită, deoarece ase
mănarea legitimează cinstirea sfintelor icoane, dar deosebirea precizează
natura acestei cinstiri. Sf. Ioan Damaschin, referindu-se la asemănarea
dintre icoană şi prototip, spune : «Icoana lui Hristos, este Hristos, iar .
icoana sfântului este sfântul. Puterea nu se scindează, nici slava nu se
împărţeşte, ci slava icoanei ajunge la slava celui înfăţişat în icoană»
(Cutul Sfintelor Icoane, trad. de D. Fecioru, trat. I, Bucureşti, 1937,
p. 41). Prin asemănare, sfânta icoană împrumută de la originalul ei
numele, forma şi aspectul, stabilindu-se între icoană şi original (proto■ tip) o identitate morală, care explică legătura harică dintre ele şi în
dreptăţeşte cultul sfintelor icoane. între original şi icoană există, însă,
o deosebire, deoarece icoana împrumută de la original numele şi forma
(chipul), dar nu împrumută şi natura lui, alta Iiind natura originalului
şi alta a icoanei. Această deosebire de natură determină, apoi, esenţa
şi felul cinstirii sfintelor icoane.
Sfintele icoane, fiind reprezentări ale Sfintei Treimi, sau ale celor
care formează Biserica triumfătoare, pentru asemănarea lor cu proto
tipul, le datorăm un cult de cinstire. Pe baza acestei asemănări şi prin
sfinţirea icoanei, între icoană şi prototip se stabileşte legătura harică.
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Sf. Ioan Damaschin, precizează că icoanele sunt «sfinţite prin numele
lui Dumnezeu şi ale prietenilor lui Dumnezeu şi umbrite, din cauza
aceasta, cu harul dumnezeescului Duh (Cultul Sfintelor Icoane, p. 17).
Din cauza deosebirii de natură dintre icoană şi original, cultul datorat
* sfintelor icoane nu poate fi decât o închinare de cinstire (dulia) şi nu
de adorare sau preamărire latreutică, ce se cuvine numai lui Dumnezeu.
Această deosebire a fost bine precizată de Sfinţii Părinţi şi de sinoade.
Sinodul VII ecumenic, în legătură cu cinstirea sfintelor icoane, hotă
răşte că ele trebuie cinstite «cu sărutare şi cu închinare respectuoasă,
nu cu adevărata închinăciune dumnezeească, ce se cuvine numai fiinţei
unice dumnezeeşti». (Al- Comoroşan, Dogmatica Ortodoxă, partea II,
Cernuăţi, 1889, p. 699).
In cultul sfintelor icoane„ credinciosul nu cinsteşte icoana însăşi,
sau materia din care este făcută sfânta icoană, ci originalul, al cărui
chip este zugrăvit pe sfânta icoană. «Ne închinăm deci icoanelor» —
zice Sf. Ioan Damaschin (Cultul Sfintelor Icoane, p. 128) — dar nu
aducem închinăciuni materiei, ci acelora care sunt înfăţişaţi, în ele, de
oarece, după cum spune dumnezeescul Vasile : «Cinstea adusă icoanei
se îndreaptă către cel înfăţişat în icoană». Sinodul VII ecumenic, sta
tornicind acest adevăr, afirmă : «Cinstirea care se dă chipului, trece
la prototip şi cel ce se închină icoanei, se închină fiinţei cele închipuite
pe ea» (Al. Comoroşan, Dogmatica ortodoxă, II, 699).
2.
Cinstirea sfintelor icoane are temeiul fundamental şi esenţial
în primul rând în întruparea lui Iisus Hristos. Prin întrupare El a dat
posibilitate credinciosului de a-i reprezenta chipul în sfintele icoane şi
a folosi, în acelaşi timp, materia creată de Dumnezeu pentru reprezen
tarea a tot ceea ce adoră şi cinsteşte în legătura sa cu Creatorul, spre
a ajunge la mântuire. în sfintele icoane însă nu poate fi vorba despre
o reprezentare a naturii dţvine, ci num ai. despre o reprezentare după
felurile în care Dumnezeu, sau îngerii, s-au arătat oamenilor. Dacă în
reprezentarea pe sfintele icoane a chipului Mântuitorului sau al sfin
ţilor se procedează direct, avându-se în vedere natura omenească, la
reprezentarea chipului lui Dumnezeu sau al îngerilor se procedează, prin
analogie, după forma în care au apărut oamenilor ,sau după indicaţiile
Sfintei Scripturi. De aceea Dumnezeu-Tatăl este reprezentat mai ales
ca un bătrân venerabil ; Sfântul Duh ca un porumbel, sau limbi de foc,
iar îngerii cu trupuri omeneşti, aripi şi sabie în mână. în Biserica
Ortodoxă s-a admis, p£ste tot, reprezentarea în icoane a înfăţişărilor în
care Dumnezeu s-a arătat în teofanii, hristofanii şi pnevmatofanii, iar
a îngerilor în angelofanii.
Cinstirea sfintelor icoane are temeiuri, atât în izvoarele revelaţiei
divine, cât şi în folosul adus la întărirea credinţei şi sporirea evlaviei.
—
Cu toate că, potHvit Sfintei Scripturi, Dumnezeu nu poate ji
cunoscut în fiinţa Sa, totuşi avem destule mărturii după care, putem
reprezenta chipul Lui pe sfintele icoane. Despre Iisus (I Tim. 3, 16),
cu «chip de om» (Filip. 2, 7— 8) şi este «chipul lui Dumnezeu» (II Cor.
4, 4) sau «chipul fiinţei lui Dumnezeu» (Evr. 1, 3).
»

$

ÎNDRUMĂRI PASTORALE ŞI MISIONARE

335

— La descoperirea voinţei Sale în lume, Dumnezeu s-a folosit şi
de unele lucruri sensibile. Cu
toiagul, Moise desparte Marea
Roşie
(Ex. 14, 15—29) şi scoate apa
din stâncă (Ex.17, 1— 7) ; prin toiagul
odrăslit al lui Aaron alege preoţia levitică (Num. 17, 8) ; cu Chivotul
Legii desparte apa Iordanului
(Ios. 3, 14— 17); iar cu sunetul trâm
biţelor dărâmă zidurile Ierihonului (Ios. 6, 20).
— încă în Vechiul Testament, Dumnezeu a dat poimncă pentru
unele chipuri şi figuri care au avut aceeaşi semnificaţie ca şi sfintele
icoane. Moisi construieşte chivotul cu tronul îndurării si cei doi heruvimi (Ex. 25, 10— 18— 22) şi ţese chipuri de heimvimi pe perdeaua şi
covoarele din sanctuar (Ex. 26, 31 ; 36, 8), aşa după cum va proceda
Solomon la templu (I Regi 7). Toate acestea au fost cinstite prin închi
nare, jertfe, cântări si aprinderea candelelor (Ios. 7, 6 ; I Regi 3, 15 ;
Ps. 137, 1 ; Ec. 30, 1— 6— 8 ; 27, 20— 21 ; 40, 27 ; Evr. 8, 5), iar Sf.
Apostol Pavel îi numeşte «heruvimii măririi» (Evr. .9, 5). Tot Moisi
înalţă şarpele de aramă, care a preînchipuit pe Hristos (Num. 21, 8 ;
Ioan 3, 14).
Mântuitorul şi sfinţii apostoli <au aprobat cinstirea heruvimilor din
templu. Pentru Mântuitorul, templul este «casa Tatălui Meu» (Lc. 2,
49), sau «casă de rugăciune» pentru toate neamurile (Mc. 11, 17) ; iar
sfinţii apostoli veneau la templu ca să se închine şi să se roage
(F.A. 3, 1 ; 24, 11). In Vechiul Testament n-au existat decât chipurile
de* heruvimi, pentru ca poporul lui Israel să nu cadă în idolatria po
poarelor vecine.
— Sfânta Tradiţie mărturiseşte că încă în primele secole, creştinii
au cinstit sfintele icoane, cea mai evidentă mărturie fiind picturile
aflate în catacombe. Eusebiu de Cezareea (Ist. bis. .1, 18) afirmă că a
văzut icoane 'zugrăvite în culori cu chipul lui Hristos şi ale Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel. Cât de puternică a fost cinstirea sfintelor
icoane în Biserica primară o dovedeşte biruinţa împotriva iconoclaştilor
susţinuţi de unii împăraţi (isaurieni, sec. 8). Sinodul VII ecumenic, re
stabileşte cinstirea sfintelor icoane şi hotărăşte, după tradiţia Bisericii,
ca sfintele icoane să fie cinstite cu sărutare şi închinăciune respectuoasă.
Ulterior, sinodul IV din Constantinopol (869) pedepseşte pe cei ce nu
se închină sfintelor icoane (P. Rezuş, Aghiologia Ortodoxă, 354). Sf. Ioan
Damaschin ţine chiar să precizeze : «Dacă nu te închini icoanei, nu te
închina nici Fiului lui Dumnezeu, care este icoana vie a nevăzutului
Dumnezeu şi chip cu totul asemenea» (Cultul Sfintelor Icoane, 23).
Cinstirea sfintelor icoane este cerută şi de nevoia de concret
a omului, care este în acelaşi timp fiinţă trupească şi sufletească. Toto
dată, sfintele icoane au şi un rol instructiv şi educativ, pe lângă m ij
locirea harică, deoarece icoana este «tălmăcirea prin chipul sfântului, a
marilor adevăruri creştine» (D. Belu, Despre icoana ortodoxă, în rev.
«Bis. Ort. Rom.», 1941, nr. 11— 12, p. 643— 645). Sf. Ioan Damaschin
afirmă că «icoana este un obiect, care prilejuieşte aducerea aminte.
Ceea ce este cartea pentru ştiutorii de carte, a.ceea este icoana pentru
neştiutorii de carte. Şi ceea ce este cuvântul pentru auz, aceea este *
>
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icoana pentru văz, căci cu ajutorul minţii ne unim cu icoana» (Cultul
Sfintelor Icoane, 19).
— Cinstirea sfintelor icoane este de un mare şi real folos pentru
viaţa religioasă a credincioşilor. Ele întăresc credinţa, sporesc evlavia.
Prin cinstirea sfintelor icoane exprimăm dragostea şi adorarea faţă de
Dumnezeu, sau cinstea ce o datorăm celui zugrăvit pe ele. Chipurile
sfinţilor, zugrăvite pe icoană, sunt un bun prilej de îndemn pentru
urmarea acestor pilde de viaţă creştinească, curată si neprihănită
(Cf. Ebr. 13, 7).
— Fiind făcute dintr-un material obişnuit, icoanele trebuie sfinţite
spre a se stabili legătura harică dintre sfânta icoană şi prototipul ei.
«Ritul binecuvântării icoanelor stabileşte o legătură între icoană şi pro
totipul ei, între ce este reprezentat şi reprezentarea însăşi. Graţie bine
cuvântării icoanei lui Hristos se săvârseste o întâlnire tainică a eredinciosului cu Hristos. Se întâmplă la fel cu icoanele Fecioarei şi ale
sfinţilor, icoanele lor prelungesc pe pământ vieţile lor» Otrodoxia,
Sibiu 1933 p. 178).
—
Faţă de obiecţiunea că prin porunca a Il-a a Decalogului (Ex. 20,
3— 5 ; Deut. 5, 7— 8 ; 4, 15— 20) s-ar interzice cinstirea sfintelor icoane
pe motiv de idolatrie, menţionăm că însuşi Dumnezeu, care a dat po
runca pentru construirea Chivotului Legii şi a celor doi heruvimi
(Ex. 25, 10, 18—22) şi a chipurilor de heruvimi de pe perdeaua şi co
voarele sanctuarului (Ex. 26, 31 ; 36, 38), n-a considerat aceste chipuri
drept idolatrie, iar Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli le-au aprobat şi
cinstit (Mc. 11, 17 ; F.A. 3, 1 ; 24, 11), deci nici cinstirea sfintelor icoane
nu este idolatrie.
3.
Dacă Biserica Ortodoxă cinsteşte sfintele icoane, protestanţii au
îndepărtat din cultul lor tot ce trezeşte, sporeşte şi înalţă sentimentul
religios, deci şi cinstirea icoanelor, pentru motivul general că spiritul
se leagă de lucruri inferioare şi materiale. Ei resping cultul sfinţilor
împreună cu cinstirea sfintelor icoane şi a sfintelor moaşte (Hr. Andruţos,
Simbolica, trad. de I. Moisescu, Bucureşti 1955, p. 333). Dacă la început,
Luther a admis cinstirea icoanelor, ulterior el a declarat că sunt bune
de aruncat la satana. Calvin a susţinut că cinstirea icoanelor este idolatrie, după porunca Decalogului. Zwingli a ars icoanele la Zunch
(Elveţia) ; pentru Wicliff şi Hus n-au fost decât «lemne putrede», iar
. anglicanii radicali consideră icoanele drept ceva ridicol şi asburd
(V. Grumel, Images (Culte des), D.T.C. 7, 784). Cultele neoprotestante
împărtăşesc aceeaşi teză. Ele refuză cinstirea sfintelor icoane pentru
motivele : a) Nu trebuie să ne închinăm icoanelor, deoarece Dumnezeu
este diferit de ele, indiferent din ce material preţios ar fi făcute
(cf. F.A. 17, 29). b) închinarea la icoane este idolatrie (cf. Ex. 20, 2— 5 ;
Deut. 5, 69). c) Prin Noul Testament a fost abrogat cel Vechi, deci şi
cinstirea celor doi heruvimi (cf. Evr. 10, 9 ; 9, 8— 10). d) Icoanele, fiind
materiale, sunt asemenea idolilor şi Dumnezeu condamnă pe cei ce-şi
pun nădejdea în idoli (cf. Ps. 134, 14— 18 ; 113, 12— 16). e) Dumnezeu
»
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nu poate fi văzut de nimeni, de aceea icoana nu poate reda adevăratul
Său chip (cf. Ex. 33, 10 ; Ioan 1, 18 ; I Ioan 4, 12). f) închinătorii la
icoane stau sub puterea satanei şi vor fi pedepsiţi de Dumnezeu (cf.
Apoc. 13, 15 ; 19, 20). g) Mântuitorul a cerut numai o închinare inte
rioară «în duh» nu şi una exterioară (cf. Ioan IV, 23— 24 ; Efes 6, 18).
Pe lângă temeiurile prin care Biserica Ortodoxă cinsteşte sfintele •
icoane, amintite mai sus, menţionăm încă următoarele : Sf. apostol Pavel, atunci când vorbeşte atenienilor şi le spune că Dumnezeu nu este
asemenea aurului, argintului sau pietrei (F.A. 17, 29), nu se ridică îm
potriva cinstirii sfintelor icoane, ci subliniază adevărul că Dumnezeu,
care este Duh (Ioan 4, 24), nu poate fi identic cu idolii materiali din
templele păgâne.
Cinstirea sfintelor icoane nu este idolatrie, deoarece, din porunca
lui Dumnezeu, în templul din Vechiul Testament au fost aşezate altare,
candelabre, candele, heruvimi, şarpele de aramă (Ex. 25, 36 ; Num. 21,
9), care au fost socotite drept sfinte, căci în afară de preoţi nimeni
nu avea voie să le atingă. Prin Noul Testament n-a fost abrogat tot
Vechiul Testament, cum a fost cazul cu jertfele sângeroase (Evr. 10 ;
9, 8— 10) dar nu şi cu semnificaţia heruvimilor, despre care nu se spune
că au fost tipuri pentru Noul Testament, ca circumciderea şi jertfele.
Psalmistul are în vedere idolii, care nu pot fi de nici un ajutor omului,
ori sfintele icoane nu sunt idoli. Deşi Dumnezeu este Duh (Ioan 4, 24)
şi nimeni nu-L poate vedea în fiinţa Sa, totuşi în Sfânta Scriptură avem
dese cazuri în care Dumnezeu s-a arătat oamenilor. Pe DumnezeuTatăl l-au văzut : Avraam (Gen. 1'8, 1— 3), Iacob (Gen. 32, 30), Moisi
(Ex. 33, 11 ; Ex. 3, 2— 4), Isaia (Is. 6, 1— 5), Daniel (Dan. 7, 9— 10),
Amos (Am. 9, 1), Miheia (I Regi 22, 19). Pe Dumnezeu-Fiul, în chip
preamărit l-au văzut : Daniel (Dan. 7, 7, 13— 15), Sf. Ştefan (F.A. 7,
55— 56), Sfântul Apostol Pavel (F.A. 1, 3— 5). Dumnezeu Sfântul Duh
a fost făcut în chip de porumbel la Botezul Domnului (Mt. 3, 16 ;
Lc. 3, 21— 22) şi în chip de limbi de foc la Cincizecime (F.A. 2, 1— 4).
Sfântul Apostol Ioan nu vorbeşte despre pedeapsa ce o vor primi cei
ce se închină sf. icoane, ci despre soarta pe care o vor avea cei ce se
închină lui Antihrist (chipul primei fiare — Apoc. 13, 15) şi proorocului
mincinos (fiara a doua — Apocalipsă 19, 20). Pentru epoca cea nouă,
Mântuitorul a arătat că închinarea la Dumnezeu va fi* mai mult inte
rioară, spirituală (Ioan 4, 23— 24), ceea ce nu exclude, însă, cultul ex
tern, necesitat de natura dublă a fiinţei omeneşti.
Biserica Ortodoxă, deci şi Biserica noastră, atunci când prăznuieşte
amintirea sfinţilor şi cinsteşte după rânduială cuvenită sfintele moaşte,
sf. cruce şi sfintele icoane, se află pe calea respectării învăţăturii celei
drepte şi adevărate şi pe calea Tradiţiei celei curate. Păstrând tot
deauna norma strictă a adevărului revelat, ea îndrumă şi conduce pe
credincioşi spre desăvârşire, oferindu-le în acest scop şi ajutoarele de
mijlocire a sfinţilor, precum şi cinstirea sfintelor moaşte, a sfintei cruci
si a sfintelor icoane,
t
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C. CINSTIREA SERBĂRII DUMINICII.
SĂRBĂTORILE ŞI EVLAVIA RELIGIOASĂ
Fenomenul religios şi sărbătorile sunt în strânsă interdependenţă
şi se presupun reciproc ; odată cu naşterea sentimentului religios, omul
,a afierosit divinităţii — indiferent cum a conceput-o, — anumite zile,
în care, prin cult public sau particular, a căutat să se apropie de ea
şi să şi-o facă favorabilă.
In lumea greco-romană, ca să vorbim de spaţiul în care s-a dez
voltat creştinismul, astfel de zile, dedicate zeilor şi denumite «feriae»
erau destul de multe ; lor li se adăugau zilele de sărbătoare de la
începutul lunilor (neominiile), solstiţiile şi sărbătorirea* unor evenimente
deosebite din istoria poporului.
Iudeii, păstrătorii peste veacuri ai credinţei monoteiste, au dedicat
la rândul lor, aşa cum era firesc, mai multe zile cultului divin şi ado
rării lui Iahve. Intre acestea amintim în primul rând ziua Sabatului,
zilele Pastelor, Cincizecimii, Ispăşirii, sărbătoarea Purim, etc. Aceste
sărbători aminteau, în acelaşi timp, iudeilor de ‘evenimente deosebite
din istoria 4or, ca ieşirea din robia egipteană, darea Legii şi izbânda
asupra duşmanilor, evenimente consumate prin intervenţia directă şi
hotărâtoare a lui Iahve.
D. SABATUL VECHIULUI TESTAMENT ŞI ROSTUL SĂU
ÎN VIATA RELIGIOASĂ A POPORULUI IUDEU
1. Instituirea Sabatului

între sărbătorile cu deosebită importanţă în viaţa religioasă a iu
deilor este Sabatul sau ziua odihnei (cuvântul grecesc aapţkxov şi cel
latinesc sabbatum provin de la evreiescid sabat = a se odihni, a în
ceta), adică a şaptea zi a fiecărei săptămâni.
Este ziua afierosită Domnului în amintirea sfârşitului creaţiei, ziua
odihnei, a cultului şi a rugăciunii. Pentru ca nimic să nu împiedice
convorbirea tainică cu Dumnezeu şi reflectarea la lucrurile divine, Le
gea interzicea chiar şi cele mai mici preocupări, privitoare la viaţa
materială, în ziua de sabat.
Ziua a şaptea, ziua odihnei, este serbată de iudei sâmbăta. Insti
tuirea comemorării sfârşitului creaţiei în ziua de sâmbătă se face pe
vremea lui Moise. Moise compune cartea Facerii şi ca atare, abia lui i se
descoperă prin inspiraţia divină, cele întâmplate în vremea creaţiei.
Pînă în vremea lui Moise n-a fost serbată ziua a şaptea ; istoria pa
triarhilor nu furnizează nici o indicaţie în acest sens, iar mai târziu,
în vremea robiei din Egipt, era’ imposibilă serbarea ei. Fiind robi, iu
deii trebuiau să respecte împărţirea zilelor anului făcută de egipteni ;
ori, egiptenii împărţeau' luna în trei decade, iar prima şi ultima zi a
lunii erau zile de sărbătoare. Cinci zile adăugate ultimei luni încheiau anul.
Prima menţiune în legătură cu serbarea sâmbetei o aflăm în Exod,
cap. XVI. Poporul israil se afla în pustiul Sinai şi a cârtit împotriva
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lui Moise, pentru că ducea lipsă de alimente. Dumnezeu le trimite pre
peliţe şi mană. Fiecare israelit are libertatea de a culege dimineaţa
cantitatea de mană necesară pentru ziua respectivă, «iar în ziua a şa
sea... aveau să strângă de două ori mai mult decât în fiecare zi»
(Exod 16, 5). Moise comunică poporului această hotărâre a Domnului,
dând explicaţia că «Sabatul este închinat Domnului», că este zi de
odihnă şi că nimănui nu-i este permis să facă vreo lucrare în această
zi, inclusiv de a merge după mană (Exod 16, 23 şi 29). Sunt explicaţii
fireşti prin care Moise justifică schimbările introduse în viaţa poporului.
Dar, pentru că poporul nu era obişnuit cu paza acestei porunci,
este ispitit să calce opreliştea pusă de Moise. «In ziua a şaptea, unii din
popor au ieşit să strângă mană, şi n-au găsit. Atunci Domnul a zis :
«Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi Legile Mele ?»
(Exod 16, 27— 28). Ca să-i obişnuiască cu paza ei, Moise este nevoit
să pedepsească cu moartea pe cel care n-o ţinea (Exod 31, 14). Mai
târziu, respectând Legea, Moise reînnoieşte şi porunca referitoare la
Sabat. Adresându-se poporului, el spune : «Ascultă Israele, legile şi
poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru şi împliniţi-le cu
scumpătate... Ţine ziua de odihna, ca s-o sfinţeşti, aşa cum ţi-a poruncit
Domnul Dumnezeul tău. Sase
zile să lucrezi si să-ţi faci
toate treburile*
>
«
tale, dar a şaptea zi este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău ;
să nu faci nici o lucrare în ea nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul
tău, nici roaba ta... Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului
si Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare şi cu brat
în alt: de aceea, ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de
odihnă» (Deut. 5, 1, 12— 15). Cu această ocazie Moise adaugă motivului
de mai dinainte cunoscut, — acela de a consacra Domnului o zi în amin
tirea sfârşitului creaţiei — un motiv nou : serbarea sâmbetei, în care
se va permite odihnă generală, inclusiv robilor, va trebui să amintească
iudeilor de robia egipteană şi de eliberarea lor din această robie.
Serbarea primului sabat coincisese cu prima zi a eliberării din robie.
Deci, sabatul va trebui privit şi ca o sărbătoare naţională specifică
poporului israil.
J

*

>

2. Rostul Sabatului în viaţa religioasă
a poporului iudeu

Ca si
era
* celelalte zile consacrate lui Dumnezeu, si ziua * sâmbetei
•
serbată pe lângă odihna prevăzută de Lege, prin rugăciuni şi jertfe.
Se aduceau la templu, în numele comunităţii, olocauste, sacrificiul
îndătinat de mâncare şi libaţiune şi se făceau tămâieri.
Atât .dublul olocaust, adus dimineaţa şi seara cât şi arderea tămâiei
era semnul adorării continue şi supreme a lui Dumnezeu.
Jertfele aveau s ă . ţină trează conştiinţa păcatului, a încrederii în
bunătatea şi atotputernicia lui Dumnezeu, de a ţine trează ideea mo
noteismului şi de a pregăti cugetele în vederea venirii lui Mesia. Sa
crificiul perpetuu avea să trezească şi să simbolizeze în acelaşi timp
jertfa Fiului lui Dumnezeu, adusă odată pentru totdeauna. Dar Sabatul

»
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face parte din Legea veche şi trebuie privit în ansamblul acestei Legi.
Legea a fost doar un îndrumător către Hristos şi odată cu întruparea
Fiului lui Dumnezeu rolul ei a luat sfârşit (Gal. 3, 24— 25), pentru că
Hristos este sfârşitul Legii, ca oricine crede întru El să poată căpăta neprihănirea (Rom. 10, 4).
«Legea avea umbra celor viitoare, nu înfăţişare a lucrurilor» (Evrei
10, 1). De aceea, «dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus ; iată că toate lucrurile s-au făcut noi» (II Cor.
V, 17).
Prin urmare, întruparea Mântuitorului avea să elibereze «din bles
temul Legii» (Gal. 3* 13), să înlocuiască Legea cu harul (Rom. 6, 19)
şi să înlocuiască umbra cu realitatea.
Sabatul iudaic împreună cu dispoziţiile ceremoniale care-1 regle
mentau aveau să dispară odată cu Vechiul Legământ.
3. Atitudinea Mântuitorului faţă de Sabat
Până la învierea Sa, Mântuitorul ţine, ca orice iudeu, prescripţiile
Legii, inclusiv Sabatul. Este tăiat împrejur (Luca 2, 21), plăteşte darea
pentru Templu (Matei 17, 27), merge de trei ori la Ierusalim cu ocazia
celor trei sărbători ale iudeilor : a Paştilor, a Cincizecimii şi a Cortu
rilor (cf. Deut. 16, 16) şi în zile de sabat vine la sinagogă, nu pentru
că a vrut să arate că sâmbăta trebuie considerată, în continuare, ziua
odihnei, ci iudeilor, învăţătura Sa. Că nu sugerează menţinerea sâm
betei, drept zi a odihnei, ziua închinată lui Dumnezeu, rezultă şi din
faptul că desfăşoară activităţi, care după concepţia contemporanilor Săi,
nu era permis a se săvârşi în această zi, iar contemporanii Săi; găsesc
în această atitudine un motiv de acuză împotriva Sa. Astfel, vindecă
în sinagogă pe omul cu mâna uscată în ziua de sabat, «iar fariseii au
ieşit afară şi s-au sfătuit cum să-L omoare pe lisus» (Matei 12, 9— 14).
Vindecă pe slăbănogul de 38 de ani la scăldătoarea Vitezda, poruncindu-i «să-şi ia patul şi să umble», iar iudeii văzând cele întâmplate,
ziceau celui vindecat : «Este ziua sabatului şi nu-ţi este îngăduit să-ţi
ridici patul (Ioan 5, 10). x
La vindecarea orbului din naştere, fariseii găsesc iarăşi prilej de
poticnire în faptul că minunea are loc sâmbăta. Ei ziceau : «Aciest om
(adică lisus) nu este de la Dumnezeu pentru că nu ţine sâmbăta»
(Ioan 9, 16). Vindecă o femeie gârbovă în zi de sabat, iar ^«fruntaşul
sinagogii, mâniat că lisus săvârşeşte vindecarea aceasta în zi de sabat,
a luat cuvântul şi a zis poporului : Sunt şase zile în care
trebuie să
lucreze omul ; veniţi, dar* în aceste zile şi vă vindecaţi, şi şu în ziua
sabatului» (Luca 13, 10— 17).
Locul devenit clasic pentru felul cum trebuie considerată sâmbăta
este răspunsul dat de Mântuitorul celor ce acuzau pe ucenicii Săi —
care smulseseră spice în ziua sâmbetei — că fac ceea ce nu este îngă
duit să facă în această zi (Matei 12, 2). Acuza era îndreptată şi împo^
triva Domnului, ca unul ce inspira atitudinea ucenicilor Săi.
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Drept răspuns, Mântuitorul spune că : «Sâmbăta a fost făcută pen
tru om, iar nu omul pentru sâmbătă ; că Fiul omului este Domn şi al
sâmbetei» (Marcu 2, 27— 28). Prin urmare, din contextul celor întâm
plate şi din răspunsul Mântuitorului rezultă că serbarea sâmbetei nu
este impusă ca o condiţie pentru realizarea mântuirii, că este dată pen
tru a reglementa viaţa umană într-un anumit timp şi că poate fi schim
bată când împrejurările o cer ; ziua odihnei trebuie să fie acomodată
vieţii omeneşti şi nu viaţa omenească unei legi ceremoniale. în sfârşit,
Domnul afirma că El, ca unul care a impus ziua odihnei, El singur
poate să vorbească despre importanţa şi despre faptul de a o ţine sau
nu ; ori, prin fapta Sa, arătase că nu acesta este sabatul prevăzut de
lege, sabatul reţinerii de la anumite activităţi, ci sabatul reţinerii de
la orice atitudine potrivnică voii lui Dumnezeu — sabatul pe care îl va
instaura El. «Pentru că nimeni nu pune un petec de pqstav nou la o
haină veche ; căci petecul nou şi-ar lua umplutura din haină şi ruptura
<ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi ; altfel
burdufurile plesnesc, vinul se varsă şi burdufurile se prăpădesc ; ci
vinul nou îl pun în burdufuri noi şi se păstrează amândouă (Matei 9,
16— 17).
4. Atitudinea Ucenicilor Domnului faţă de sâmbătă

Urmând exemplul Mântuitorului, Ucenicii desfăşoară activităţi di
ferite sâmbăta. Ei însoţesc pe dascălul lor înNlungile sale călătorii fă
cute în zi de sabat şi săvârşesc fapte care în concepţia contemporanilor
lor erau oprite a se săvârşi în ziua de sâmbătă (Matei 12, 1— 2).
După înălţarea Mântuitorului şi odată cu răspândirea creştinismu
lui printre păgâni ei se adună în sinod şi sunt de părere «să nu se
plină greutăţi acelora dintre neamuri care se întorc, la Dumnezeu».
Singurele porunci impuse acestora, având oarecare legătură cu Vechiul
Testament, sunt de a se păzi «de lucrurile jertfite idolilor, de sânge,
de dobitoacele sugrumate şi de desfrâu» (Fapte 15, 29).
Deci, în aşa zisele «clauze ale lui Iacob» nu găsim o invitaţie la
serbarea sâmbetei. Atunci când printre creştini se strecoară falşi învă
ţători şi, care nu respectă hotărârile sinodului apostolic şi vor să im
pună creştinilor proveniţi dintre neamuri Legea mozâică, Sf. Apostol
Pavel intervine energic şi spune : «Nimeni, dar să nu vă judece cu
privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu
privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra
lucrurilor viitoare (Col. 2, 16— 17), pentru că «voi nu sunteţi sub Lege,
ci sub har» (Rom. 6, 14). Este nefiresc ca «după ce aţi cunoscut pe
Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu,
spune Galatenilor — , să vă întoarceţi iarăşi la acele învăţaturi în
cepătoare, slabe şi sărăcăcioase... Păzind ’zile, luni, vremi şi ani, mă
tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi... odată ce voiţi să fiţi
socotiţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos şi aţi căzut din har»
(Gal. IV, 9— 11 şi V, *4).
____
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Este adevărat că ei frecventau sinagoga în zi de sabat (Fapte XIII,
14, 27, 42, 44 ; XVI, 13 ;• XVII, 2), dar făceau acest lucru întocmai ca
şi Mântuitorul, nu pentru ca considerau sâmbăta zi de odihnă, ci pentru
că în zi de sâmbătă găseau strânşi la sinagogă pe iudeii, cărora, ca fii
ai lui Avraam, se cuvenea să le predice, în mod firesc cuvântul Evan
gheliei. Dacă mergerea lor la sinagogă în ziua sabatului ar echivala cu
recunoaşterea sâmbetei ca zi închinată Domnului, la fel de firesc ar
trebui să considerăm şi sinagogile iudaice drept locul unde trebuie să
vârşit cultul creştin.
' .
E. DUMINICA, ZIUA DOMNULUI,
A BUCURIEI SI A ODIHNEI, SABATUL LEGII CELEI NOI
9

r

*

1. Temeiuri biblice pentru instituirea duminicii

Abrogând serbarea sâmbetei, .Domnul nu abrogă şi porunca a pa
tra, care consacră ziua a şaptea odihnei şi cultului în cinstea lui Dum
nezeu^ numai că înlocuieşte vechiul sabat cu noul şi adevăratul sabat,
ziua care devenise zi naţională pentru că amintea de eliberarea unui
popor din robie, cu ziua eliberării spirituale a întregii. omeniri din robia
păcatului, adusă de Mântuitorul Hristos prin învierea Sa.
Duminica, dies Domini, ziua Domnului, este cu adevărat ziua odih
nei şi a bucuriei, ziua în care Mântuitorul transmitea mironosiţelor ves
tea cea mare a biruinţei vieţii asupra morţii prin cuvântul : «Bucurati-vă» (Matei 28, 9).
Este ziua în care a înviat Mântuitorul, aşa cum El însuşi prezisese
(Matei* 16, 21 ; 17, 23), ziua în care s-a arătat femeilor mironosiţe
(Matei 28, 8— 10), Ucenicilor Săi (Ioan 20, 19) şi celor doi învăţăcei,
Luca şi Cleopa, care mergeau spre Emaus (Luca 24, 30).
După opt zile, tot duminica, s-a arătat din nou Ucenicilor Săi prin
tre care de data aceasta era şi Toma (Ioan 20,, 26).
Duminica învesteşte pe ucenici cu puterea de a lega >şi dezlega pă
catele, putere pe care le-o promisese cu puţin înainte, pe când se afla
în cetatea lui Filip (Matei 16, 19). «în seara aceleiaşi zile, cea dintâi a
săptămânii, — subliniază Evanghelistul Ioan, — pe când uşile locului
unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus,
a stat în mijlocul lor şi le-a zis : «Pace vouă». Iar după aceste vorbe,
le-a arătat mâinile si coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut
pe Domnul. Iisus le-a zis din nou : «Pace vouă. Precum M-a trimis pe
Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi». După aceste vorbe, a suflat peste
ei şi le-a zis : «Luaţi Duh Sfânt ! Celor ce le veţi ierta păcatele," vor fi
iertate, iar celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute» (Ioan 20, 19— 23).
Peste 50 de zile, tot în zi de duminică, are loc faptul minunat al
pogorârii Sfântului Duh în chip de limbi de foc, şi se împlineşte făgă
duinţa Mântuitorului că va trimite Ucenicilor un Mângâietor (Ioan .14,
16 ; Fapte 2, 1— 40).
I
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Serbarea duminicii s-a impus din primele zile ale Bisericii primare
ca zi de odihnă, zi a cultului şi îndeosebi a Sfintei Liturghii. Sfânta
Liturghie era desemnată atunci prin termenii de «cină» şi «frângerea
pamn».
Evanghelistul Marcu ţine să precizeze că arătarea Mântuitorului
celor unsprezece Ucenici ai Săi — despre care Evanghelistul Ioan spune
*că a avut loc în «prima zi a săptămânii», adică duminica — a avut
loc pe când ucenicii erau la cină. Or, Apostolul Pavel ne informează
că cina nu era o masă obişnuită, ci Sfânta Liturghie ! (I Cor. 11, 17— 34).
«în sfârşit, zice Evanghelistul Marcu, s-a arătat celor unsprezece,
când şedeau la ma$ă ; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea
inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat» (Marcu
16, 14). Faptele Apostolilor ne încredinţează că Apostolul Pavel, în acord
deplin cu cei doisprezece, săvârşeşte duminica Sfânta Liturghie împreună
cu ucenicii săi.
Era în a treia călătorie misionară si venind către Ierusalim, trecea •
prin comunităţile înfiinţate, pentru a continua catehizarea şi a îmbăr
băta pe creştini. Avea împreună cu el pe Sosipatru, Aristarh, Secundus,
Gaius, Timotei, Tihic, Trofim şi pe Luca. împreună au ajuns în loca
litatea Troas, unde au stat şapte zile. înainte de despărţire, «în ziua
întâi a săptămânii, — spune Evanghelistul Luca, — eram adunaţi lao
laltă pentru ca să frângem pâinea» (Fapte 20, 7). '
Frângerea pâinii nu este un simplu ceremonial, este un moment
sărbătoresc ce se continuă cu predica apostolului, care de data aceasta
se lungeşte «până la miezul nopţii». Este momentul de repaos, în care
fraţii sunt împreună, înalţă rugăciuni în comun şi-şi împărtăşesc din
experienţă, pentru edificare reciprocă. Astfel de momente vor fi înso
ţite de agape (mese ale iubirii) (I Cor. 11, 17— 34) şi de fapte minunate,
cum este în acest moment învierea tânărului Eutih.
Ziua repaosului şi a cultului este însoţită de primii creştini — maiv
mult decât celelalte zile — de fapte de caritate. Astfel, pentru a duce
la bun sfârşit colecta pentru «fraţii» nevoiaşi, din Ierusalim, Sf. Apostol
Pavel îndeamnă pe creştinii din Corint să urmeze exemplul celor din
Galatia şi «în ziua întâi a săptămânii» să-şi aducă contribuţia, când se
adună pentru cult (I Cor. 16, 2).
O indicaţie preţioasă pentru faptul* că duminica era dedicată rugă
ciunii şi cultului, ne dă şi Apocalipsa Sfântului Ioan. Evanghelistul ne
încredinţează că descoperirea făcută lui a avut loc în «ziua Domnu
lui» (dies Domini, duminica), pe când se afla «în Duh» (Apoc. 1, 10),
adică într-un moment de contemplare.
A
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2. Temeiuri patristice pentru instituirea duminicii
în afară de temeiurile biblice, o seamă de mărturii patristice ple
dează pentru serbarea duminicii încă din* primii ani ai Bisericii primare.
Ele dau mărturie, în. acelaşi timp, despre abţinerea creştinilor în această
zi de la activităţile zilnice obişnuite 'şi despre participarea lor lâ Sfânta
Liturghie, despre împărtăşirea lor cu Sfintele Taine şi despre săvârşirea
actelor de caritate.
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Astfel, epistola lui Barnaba, după ce vorbeşte despre obligativitatea
de a serba ziua a şaptea în amintirea sfârşitului creaţiei, adaugă că
Dumnezeu, neagreând sărbătorile ce nu aduceau şi o transformare lăun
trică, a instituit o nouă zi de sărbătoare şi de odihnă, ziua a opta, ziua
învierii Domnului, începătoarea altei vieţi.
Această zi trebuie serbată cu bucurie duhovnicească, după precep
tele Legii celei Noi.
Sfântul Ignatie atrăgea atenţia contemporanilor săi că este nefiresc
ca cei care au fost izbăviţi din robia morţii -de învierea Domnului, să
continue a trăi «.după datina iudaică».
Didahia dă mărturie că în această z\ creştinii se adunau şi parti
cipau împreună la frângerea pâinii, după ce în prealabil şi-au mărturisit
păcatele. «în duminica Domnului, porunceşte autorul Didahiei, adunându-vă să frângeţi pâinea şi să aduceţi mulţumiri (Domnului), mărturisindu-vă în prealabil păcatele, pentru ca jertfa voastră să fie curată ;
şi oricine are diferend cu aproapele său să nu se adune cu voi, până ce
se vor împăca, pentru ca să nu fie pângărită jertfa voastră».
Mărturia Sfântului Justin este mult mai completă. El spune că atât
la oraşe, cât şi la sate, au loc adunări în ziua duminicii ; mai întâi se
citesc pericope din «amintirile apostolilor» şi din scrierile profeţilor, apoi
la cuvântul întâistătătorul lui, care mustră pe cei păcătoşi şi dă îndemnuri
la imitarea celor drepţi. în continuare, se înalţă rugăciuni în comun, se
săvârşeşte Sfânta Liturghie şi se împărtăşesc cei prezenţi. Celor absenţi
din, diferite motive, li se trimit Sfintele daruri prin diaconi. Tot acum
se strâng bunurile prisositoare, pe care întâistătătorul le va împărţi
celor ce au trebuinţă de ele. Sf. Justin nu neglijează să spună că ziua
duminicii este serbată în amintirea învierii Domnului.
Eusebiu de Cezareea spune că oficializarea sărbătoririi duminicii în
locul sâmbetei, o face împăratul Constantin cel Mare.
Paralel, însă, cu serbarea duminicii, unii creştini serbau şi sâmbăta.
Renunţarea la această practică are loc abia prin sec. V, în urma con
damnării ei la sinodul din Laodiceea.
3. Obiecţiuni ridicate împotriva serbării duminicii

a) Se spune : Ziua odihnei, instituită de Dumnezeu în amintirea
sfârşitului creaţiei, este sâmbăta. Se invocă textul de la Facere II, 2— 3,
Reamintim că la locul respectiv din Sfânta Scriptură se spune că Dum
nezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de lucrarea mâinilor Sale, dar nu
spune nimic de serbarea sâmbetei. Patriarhii nu cunosc această zi ca
fiind consacrată lui Dumnezeu. în plus, la locul respectiv, este vorba
despre sabat, adică despre ziua odihnei, care nu trebuie identificat
cu sâmbăta. Decretarea sâmbetei ca zi de sabat se face pe vremea lui
Moise, de către Moise, autorul Genezei şi primitorul Legii.
b) Se spune că serbarea sâmbetei trebuia considerată un legământ
«veşnic» (cf. Ieşirea 31, 16— 17).
în legătură cu această afirmaţie notăm două lucruri :
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I. Cuvintele : «pe veci», «veşnic» în Vechiul Testament înseamnă
de obicei un timp îndelungat, dar nu nelimitat. Aşa de exemplu, despre
un rob care la vremea eliberării sale nu vrea să-şi părăsească stăpânul,
se dispune ca «stăpânul, ducându-1 înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie
de uşă sau de stâlpul uşii şi să-i găurească urechea şi robul să rămână
pe veci în slujba lui». Or, nici unul dintre cele două personagii nu
trăiesc «în veci», iar cel puţin pragul morţii trebuie să dezlege acest
legământ.
Nu numai sâmbăta, ci şi alte «legături veşnice» au fost "desfiinţate
de Mântuitorul, ori de Sfinţii Săi Apostoli. De exemplu, circumciziunea,
socotită «legătură veşnică» (Facere 17, 11— 14) este desfiinţată de si
nodul apostolic din Ierusalim, care nu mai găseşte necesar s-o impună
creştinilor proveniţi dintre păgâni.
Pentru serbarea sâmbetei se invocă cuvintele Mântuitorului : «Să
nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii ; n-am venit să
stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme va fi cerul şi
pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte
ca să se fi împlinit toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din
aceste porunci prea mici -şi va învăţa pe oameni aşa, va fi socotit mic
în împărăţia cerurilor, dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le
păzească, va fi socotit mare în împărăţia cerurilor» (Matei 5, î7— 19).
Intr-adevăr, Mântuitorul a împlinit prin întruparea Sa, toate pro
feţiile Vechiului Testament referitoare la Mesia. A împlinit, — ca toţi
din neamul Său — până la învierea Sa — dispoziţiile ceremoniale ale
Legii. în sfârşit, â desăvârşit Legea prin completările şi interpretarea
ce i-a dat ; a d a t, Legii un sens superior şi a spiritualizat-o. La Legea
interpretată de El şi de Sfinţii Apostoli se referă Mântuitorul, nu la
Legea Veche, cu imperfecţiunile şi caracterul ei trecător.
Dacă s-ar fi referit la neschimbabilitatea Legii mozaice, ar trebui
ca în continuare să fie respectate toate poruncile ei, aşa cum se spune
în Deuteronom (17, 23), şi ar fi de neexplicat cutezanţa apostolilor la
sinodul din anul 50 de a hotărî să nu se impună creştinilor proveniţi,
dintre păgâni Legea mozaică.
Se spune că mergerea Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli sâm
băta la sinagogă ar fi un argument pentru serbarea acestei zile. Re
petăm că Mântuitorul vine la sinagogă sâmbăta pentru că în acest chip
putea să-şi facă mai uşor cunoscută învăţătura printre iudei. Că n-o ser
bează, rezultă din faptul că face în această zi fapte care nu erau per
mise a se săvârşi sâmbăta.
Pe această linie se înscrie atitudinea celorlalţi apostoli şi îndeosebi
a Sfântului Apostol Pavel.
Pentru serbarea sâmbetei se invocă cuvintele Mântuitorului refe
ritoare la dărâmarea Ierusalimului :• «Rugaţi-vă să nu fie fuga voastră
iarna, nici sâmbăta» (Matei 24, 20). Cuvintele Domnului nu se referă la
faptul de a cinsti sâmbăta, pentru ca în caz contrar ar trebui să se
cinstească iarna. Face aluzie la practica impusă pe vremea lui Neemia
(cap. XIII, 16— 19) de a se închide porţile cetăţii Ierusalimului sâmbăta.
«
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Or, în acest caz, fuga din cetate era exclusă, şi pieirea era sigură,
în iminenta distrugere a cetăţii.
In sfârşit, se spune că serbarea duminicii ar fi fost impusă de îm
păratul Constantin cel Mare.
Afirmaţia este greşită pentru faptul că împăratul dorea,, prin de
cretele sale, să-şi apropie masele de creştini, care alcătuiau majoritatea
în imperiu. El le recunoaşte o stare de fapt. Dacă decretul său ar fi
fost contrar credinţei şi practicilor creştine, de bună seamă că. efectul
său n-ar fi fost cel aşteptat.
Concluzii:

1) Serbarea sâmbetei începe abia pe timpul lui Moise. Nu exista
nici o mărturie că patriarhii au serbat sâmbăta, iar mai târziu, pe
vremea robiei egiptene, serbarea ar fi fost chiar imposibilă.
Moise, autorul cărţii, Facerea şi primitorul Legii, vorbeşte pentru
prima dată de serbarea zilei a şaptea în amintirea sfârşitului creaţiei
lumii, fixează serbarea •ei sâmbăta şi o leagă de ieşirea din rogia
egipteană.
2) Creştinii nu au desfiinţat porunca a patra din decalog ; ziua a
şaptea $ rămas în continuare consacrată adorării Domnului şi odihnei,
cu deosebire că vechiul sabat a fost înlocuit cu noul sabat, ce amin
teşte de învierea Domnului şi de eliberarea din robia păcatului.
3) Pentru serbarea duminicii încă din primii ani ai întemeierii Bi
sericii, avem atât temeiuri scripturistice, cât şi temeiuri patristice, iar
împăratul Constantin cel Mare, decretând duminica drept ziua odihnei,
în Imperiul roman, nu face decât să confirme şi să oficializeze o practică
ce dura de secole.
Protos. JUSTINIAN CÂRSTOIU
'
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ASPECTE Şt CARACTERISTICI
ALE SPIRITUALITĂŢII PĂRINŢILOR PUSTIEI

Biserica creştină a apărut şi s-a dezvoltat în mijlocul lumii iudaice,
ceea ce explică multe din «legăturile care apropie Biserica primelor
secole de iudaismul din vremea lui Hristos şi în special de tradiţia profe
tică. Or, iudaismul avea, de mult timp, călugării şi anahoreţii săi care...
dezvoltasem o adevărată spiritualitate a pustiei» '. în acest context era
inevitabil ca anumite trăsături ale stilului si modului de viată a acestor
călugări şi anahoreţi iudei, între care la loc de cinste se situa mirajul
pustiului ca loc de împlinire a chemării lui Dumnezeu, să nu fi impre
sionat pe membrii comunităţilor creştine din primele veacuri ale existen
ţei Bisericii. Aşa se şi explică faptul că modelele unor marii călători în
pustie ca Moise, Sf. Ilie, Sf. Ioan Botezătorul, culminând cu însuşi Iisus,
nevoitor intr-un mediu aspru şi sălbatic2, ostil lui Dumnezeu şi supus
diavolului, au marcat profund pe numeroşii monahi creştini din seco
lele III şi IV, pe acei începători ai vieţii monahale, pe părinţii pustiei
care, «şi-au asumat responsabilitatea de a anunţa Parusia prin fuga lor
în pustie, drept avangardă a luptei împotriva forţelor răului» 3 şi cărora
le-a fost dat să realizeze, în modul cel mai autentic cu putinţă, sensul
duhovnicesc-spiritual şi istoric al fugii de lume şi al călătoriei în pustie.
Astfel, unele aspecte din activitatea primilor anahoreţi creştini care
s-au retras în pustie, între care harismele cu care erau binecuvântaţi de
Dumnezeu datorită vieţuirii lor sfinte (darul previziunii, darul taumaturgiei, stăpânirea fiarelor sălbatici, lupta cu diavolii şi biruirea lor,
vorbirea cu îngerii, combaterea unor aspecte decadente din viaţa Bise
ricii şi societăţii contemporane lor), precum şi modul lor de viaţă coti
diană (îmbrăcăminte sUmară din piei de animale, hrănirea cu plante sau
cu hrană trimisă de Dumnezeu, locuirea în munţi, peşteri, morminte
vechi), îndreptăţeşte opinia potrivit căreia aceşti primi anahoreţi se
identificau, prin caracteristicile vieţii cotidiene şi a spiritualităţii lor cu
stilul de viaţă al profeţilor Vechiului Testament, fiind denumiţi «un alt
fel de profeţi», cu viaţă «asemenea profeţilor şi a p o s t o l i l o r » D e aici
şi convingerea existentă la părinţii pustiei că, asemenea profeţilor din
Vechiul Testament, la rândul lor se vor putea consacra cu fidelitate
vieţuirii în pustie, asemenea profeţilor Vechiului Testament 5.
în fapt, anahoretismul sau eremitismul, ca primă formă de viaţă
monahală în secolul al IV-lea, «apărea la început ca separare de lume, ca
cinahorisis: călugărul renunţă la toate activităţile omului trăitor în
societate, pentru a se consacra vieţii contemplative» (;. De aceea, anahore9

_

•

t

♦

1. John Meyendorff, Si. Grigorie Palama şi mistica ortodoxă, trad. Angela
Pagu, Bucureşti 1995, p. 8.
2. Paladie, Istoria Lausiacă, trad. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Bucureşti 1993,
p. 78, 88, 104.
3. Meyendorff, op. cit., p. 12.
4. CU Timotei Alexandrinul, Istoria monahilor, trad. Arhim. Ioasaf Popa,
Bucureşti 1999, p. 23— 24.
5. Mai pe larg despre rădăcinile vieţuirii în pustie în Vechiul Testament la
Antoine Guillaumont, Originile vieţii monahale, Bucureşti 1998, p. 11— 28.
6. Ibid&m, p. 32.
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tismul, cu siguranţă reprezenta vârful unui mod de viaţă al pustnicilor
din vremurile mai vechi care, in fata unei Biserici strălucitoare şi
triumfătoare în lupta cu persecutorii ei, «continuă în Biserică funcţia
profetică pe care Vechiul Testament i-o recunoscuse deja» 7şi care, pe
lângă scopjl său strict spiritual-duhovnicesc, trebuia să lupte cu laxismul
unor fenomene generate de poarta prea largă a Bisericii primelor veacuri.
în general, denumirea de părinţi ai pustiei (deşertului) se- dă unora
dintre monahii anahoreţi care au vieţuit între secolele III— IV, în pustiul
Egiptului care au plecat să vieţuiască în adâncul deşertului, ceea ce
îi diferenţiază de toţi monahii egipteni fiind în acelaşi timp «singurii
care exercită o paternitate specială care îi face să fie numiţi «avva»
Pentru a înţelege cum se cuvine această denumire de părinţi ai
pustiei, există astăzi suficiente mărturii pe baza cărora se poate afirma
că, de la finele secolului al M -lea sau începutul secolului al IV-lea,
dintre anahoreţii egipteni, părinţii pustiei au fost cei dintâi care au
părăsit lumea pentru a merge să trăiască în plin deşert, împlinind o
vocaţie şi o misiune unică care continuă să inspire monahismul şi creşti
nismul contemporan prin actualitatea lor permanentă. Chiar dacă locui
şi rolul acestor părinţi ai pustiei în spiritualitatea creştină sunt adesea *
dificil percepute, este necesară situarea exactă a acestor părinţi ai pus
tiei în dezvoltarea firească a ascetismului creştin din primele secole şi
mai ales în actualitatea timpului pe care îl trăim.
Fuga de lume. Fără a intra în profunzimea circumstanţelor care au
determinat alegerea pustiei ca mediu al vieţuirii ascetice, locul purifi
cării, al lucrării curate şi neamestecate, pentru părinţii pustiei din
veacurile III— IV, este clar că avem de a face cu cazuri vocaţionale bine
definite, primii părinţi ai pustiei alegând acest mod de vieţuire, încă în
lume fiind. Primii părinţi ai pustiei ştiau că alegerea pe care au făcut-o
pentru viaţa în singurătate implică lucrarea Duhului Sfânt care cheamă,
dar care doreşte şi un răspuns pe mă'sură. Avem de a face aici cu pri
mele mărturii filocalice, ale iubirii frumuseţii dumnezeieşti si care, la
părinţii pustiei devin expresia concretă a lucrării Duhului, mai mult
decât în ceilalţi creştini şi care, îi face pe monahi adevăraţi hristofori.
înstrăinarea totală a acestora de lume prin părăsirea grijilor generate
de viaţa din comunităţile sau familiile lor este motivată de realizarea
optimă a virtuţilor creştine, ştiind foarte bine că «ţine de sufletul desă
vârşit să fie lipsit de gr.iji» 9.
'
Fuga de lume se putea realiza în mod desăvârşit numai într-un
mediu cu totul ostil în care, cei ce o împlineau departe de lume, «rătă
cind prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pămân
tului» 10, simţeau o adevărată chemare în care puteau afla mărirea lui
Dumnezeu şi darurile lui Dumnezeu venite din osteneala pustiului, chiar
J

/

*

9

9

»

I

J

7. Meyendorff, Op. cit., p. 13.
8. L. Regnault, Viaţa
cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV,
*rad. Diac. Ioan I. Ică jr.,
Ed. Deisis, Sibiu. 1997, p. 22.
9. Cuv. Nil AsCetul,Cuvânt ascetic, în Filocalia românească,
voi. T,trad
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. II, Bucureşti 1992, p. 248.
10. Ibidem, p. 242.
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dacă bunii cunoscători ai pustiului avertizau că acesta este plin de
pericole care pot duce la frică sau la renunţare : «Aşadar caută locurile
netulburate şi singuratice şi să nu te înfricoşezi de ecoul lor. Chiar
năluciri de la draci de vei vedea acolo, să nu te înspăimânţi, nici să
fugi, lepădând alergarea ce îţi e spre folosul tău. Să stai pe loc fără
frică şi vei vedea măririle lui. Dumnezeu, ajutorul, purtarea de grijă şi
toată cunoştinţa spre mântuire» 1J.
Dincolo de aspiraţia duhovnicească interioară a unirii cu Dumneze 1
în singurătate, prin înstrăinarea de lume în pustiu, nu pot fi trecute
cu vederea unele aspecte externe care au influenţat, în epocă, realizarea
acestui demers.
Astfel, dacă în perioada persecuţiilor, când Biserica supravieţuia
în catacombe, intensitatea trăirii în Hristos şi cu Hristos după modelul
vieţuirii din epoca apostolică dădea consistenţă vieţii creştine şi stimula
eroismul creştin, câştigarea libertăţii Bisericii prin Edictul de la Milan
(313) şi ridicarea acesteia, pas cu pas, la statura de Biserică Imperială a
adus beneficii considerabile în formele de exprimare creştină dar au
apărut şi unele stări de lucruri care erau în contradicţie flagrantă cu
idealul desăvârşirii creştine şi care au tulburat pe unii creştini cu o
înaltă trăire duhovnicească.
Intre altele, literatura creştină din epocă dar şi stilul de viaţă al
unor creştini luau atitudine faţă de creşterea exagerată a grijii pentru
bunurile materiale şi pentru viaţa opulentă în contradicţie cu sărăcia şi
simplitatea apostolică, faţă de o exagerată preocupare pentru familie
care sufoca grija pentru viaţa comunitară a Bisericii şi pentru desăvâr
şirea creştină individuală si nu în ultimul rând faţă de existenta în
continuare a sclavei, ca racilă socială, contrară libertăţii în Hristos propovăduită de Biserică.
Se impune precizarea că fuga de lume nu însemna la părinţii pustiei
o contestare sau o dispreţuire a vieţii de familie sau a bunurilor mate
riale, pentru că erau conştienţi că acestea erau daruri ale lui Dumnezeu
care trebuiau înmulţite însă cu o grijă deosebită ca nu cumva acestea
să sufoce idealul desăvârşirii creştine.
Trebuie subliniat că aceste câteva aspecte, dintre multe altele, care
tulburau viaţa creştinilor nu erau definitorii pentru lumea creştină a
timpului ’ dar, pentru că ele erau pericole potenţiale •din ce în ce mai
evidente pentru viaţa creştină, au constituit motive de alarmare pentru
creştinii cu înaltă vieţuire duhovnicească dar şi prilejul de a lua atitu
dine şi a încerca să afle noi mijloace de a da un curs adecvat vieţii creş
tine, educând-o cât mai aproape de icoana virtuţii apostolice : «Au rămas
numai puţini care au putut să se ridice mai presus de tulburările lumeşti
şi să fugă de zarva oraşelor. Aceştia ieşind afară din învălmăşală, au
îmbrăţişat viaţa singuratică, făcându-se icoana virtuţii apostolice» 12.
Aşa se şi explică primele tentative de înstrăinare de lume prin
ieşirea, mai întâi, la marginea aglomeraţiilor urbane, apoi în colonii şi
9

f
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11. Evagrie, Schiţă monahicească, în Filocalia românească, voi. I, p. 57.
12. Cuv. Nil Ascetul, Op. cit., p. 242.
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în cele din urmă în adâncul pustiului. Acest lucru îl desluşeşte Evagrie,
fin cunoscător al idealului părinţilor pustiei şi, el însuşi iniţiat în acest
mod de vieţuire când îndemna : *<Cu oamenii cu multe griji şi iubitori
de materie să nu-ţi placă să locuieşti» sau «iâr dacă şi chilia ta e încăr
cată cu multe, fugi, nu o cruţa, ca nu cumva să te topeşti de dragul ei.
Toate să le faci, toate să le împlineşti, ca să te poţi linişti, încălzeşte-ţi
inima, sârguind să te afli în voia lui Dumnezeu şi în războiul nevăzut» Ll.
Evangrie explicitează limpede faptul că asceza nu este apanajul exclusiv
al monahilor şi că ea este un demers al tuturor creştinilor pe calea
desăvârşirii, dar precizează lămurit unele dintre motivele care au deter
minat fuga de lume şi afundarea în adâncul puştiului accentuând ideea
«înstrăinării», atunci când spune : «Dacă nu te poţi linişti uşor în părţile
tale, grăbeşte spre înstrăinarea cu voia şi întăreşte-ţi gândul spre ea» |/|,
iar Sf. Ioan Casian atrage atenţia că «lepădarea de lume nu este desă
vârşirea însăşi ci mijloc, unealtă a desăvârşirii» l:\
Idealul care stă la originea monahismului este cu siguranţă nevoia
care determină sufletul să fugă de lume pentru a se consacra în deplină
libertate numai slujirii lui Dumnezeu. «Demersurile constitutive ale
vieţii monastice se explică, în realitate, prin convingerea că... renunţa
rea la lume şi la tot ceea ce ţine de lumesc se află în concordanţă cu
voia călugărului de a se dărui întru totul lui Dumnezeu» 1H.
După modelul lui Isaac (Facere 24, 63) care vrea să se ducă în pustie pentru a putea vorbi faţă către faţă cu Dumnezeu, tot aşa şi părinţii
1 pustiei, care fugeau de lume în singurătatea pustiei, se dedicau în mod
voluntar lui Dumnezeu dorind să rupă într-un mod decisiv 17 cu ambianţa
profană a lumii, cu tot ceea ce era pământesc, «cu scopul de a cunoaşte
mai bine calea mântuirii» JS. «Renunţarea la lume şi fuga în pustie sunt
inspirate de acelaş imotiv ca şi renunţarea la căsătorie : eliberarea de
orice fel d e Lgrijă, în afară de grija slujirii lui Dumnezeu» 1!). xAilarea
pustiei şi vieţuirea In adâncurile ei, oferă părinţilor pustiei o nouă cale
de realizare a ascezei depline, altfel decât prin simpla vieţuire în fecio
rie sau prin renunţarea la bunuri (Matei 19, 21), aşa cum se exersa a
aceste forme de asceză în primele comunităţile creştine. Această cale a
înstrăinării de lume avea ca finalitate câştigarea împărăţiei Cerurilor
pentru că : «cei care fug de lume, nesocotesc averile, patria lor, neamul
lor, lumea din care vin şi au ca ţel ultim să câştige împărăţia Cerurilor
şi ca scop curăţia inimii» 20.
Pentru fuga de lume, exista însă, la părinţii pustiei, şi o motivaţie
mult mai duhovnicească, pornită dintr-un profund act de smerenie
creştină şi care era determinară în mod esenţial de necesitatea neîmpie* dicării lucrării lor pe calea mântuirii sufletului : «Iar acestea le-au
_________________

t

13. Ibidem, p. 56— 57.
14. Ibidem, p. 57.
15. Sf. Ioan Casian, Cuvânt despre Sfinţii Părinţi din pustia sketică, în Filo
calia românească, voi. Ir Ed. II, Bucureşti 1992, p. 149.
\
16. A. Guillaumont, Op. cit., p. 69.
17. Paladie, Op. cit., p. 55— 56, 97.
18. Timotei, Op. cit., p. 5.
19. A. Guillaumont, Op. cit., p. 71.
•
20. Sf. Ioan Casian, Op. cit., p. 147.
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săvârşit, fiindcă s-au hotărât să trăiască numai pentru suflet, lepădând
trupul şi toate trebuinţele trupului» 21.
,Pe lângă aceste demersuri spiritual-duhovniceşti, părinţii pustiei
nu au neglijat şi un aspect secundar al fugii de lume şi anume, fuga din
fata mulţimii credincioşilor care cunoşteau *înălţimea si îmbunătăţirea
vieţuirii duhovniceşti la care ajunseseră primii anahoreţi şi anume,
îndepărtarea, fuga de lauda lumii după cum spune Sfântul Antonie cel
Mare : «Nu pentru lauda omenească ne-am apucat de vieţuirea curată
şi de Dumnezeu iubitoare ; ci pentru mântuirea sufletului ne-am ales
viata virtuoasă» 22.
Pustiul — locul ideal al exercitării ascezei părinţilor pustiei.
în
Noul Testament şi în scrierile patristice cele mai vechi, aflăm date că
de la începutul existenţei Bisericii, cei mai mulţi creştini duceau o viaţă
aşa de curată şi de încălzită de flacăra dorului după Dumnezeu, încât ei
se numeau sfinţi23. între aceştia se aflau numeroşi creştini — bărbaţi
si femei — care renunţaseră în mod voluntar si defintiv la căsătorie
pentru a urma cu mai mult zel lui Hristos, femeile fiind denumite
generic fecioare (Fapte 29, 9), iar bărbaţii asceţi sau zeloşi.
în timpul primelor trei secole creştine, «aceşti atleţi ai virtuţii îşi
duc viaţa chiar în sânul familiilor şi comunităţilor din care fac parte,
bucurându-se de respectul şi de preţuirea tuturor pentru vrednicia lor
deosebită» 2/i, fără a se simţi, în acele vremuri, nevoia unei grupări
separate sau a ieşirii din lume, pentru că asceza şi rugăciunea constituiau
stilul de viaţă al primilor creştini. Aceştia participau la viaţa Busericii,
iar faţă de ceilalţi se remarcau, în viaţa cotidiană, doar prin renunţarea
la distracţiile mondene şi printr-o mai intensă asceză.
Treptat, din aceste medii ascetice ale primelor veacuri creştine au
apărut primii monahi anahoreţi care, asumându-şi cu totul deosebit
eroismul de fiecare clipă a vieţii, «murind pentru lume» 25, întru reali
zarea unirii cu Dumnezeu, aveau să fie denumiţi părinţii pustiei. Astfel
că, după aproape trei sute de ani de persecuţii şi martiriu creştin, «după
ce creştinismul devine religia maselor largi din imperiul roman, era
firesc ca creştinii mai râvnitori să se retragă din zgomotul lumii — pă
gâne în fond, creştinată în formă — dorind ca în locul martiriului sân
gelui să pună martiriul ascezei, al crucificării lăuntrice, uneori excesive.
Aşa au apărut marile figuri de asceţi ai secolului al IV-lea şi ai seco
lelor următoare, care asaltau cerul cu nevointele lor uimitoare» 2().
Adâncind sensurile cuvintelor Psalmistului «în ce chip doreşte
cerbul izvoarele apelor, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumne_______________
»
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21. Cuv. Nil Ascetul, Op .cit., p. 199.

şi de Dumnezeu iubitoare ; ci pentru mântuirea sufletului ne-am ales
viata virtuoasă» 22.
22. Sf. Cuv. Antonie cel Mare, învăţătură despre viata morală, în Filocalia
românească, voi. 1, p. 28.
*23. Evagrie, Op. cit., voi. I, p. 58, Paladie, Op. cit., p. 13, Timotei, Op. cit.,
p. 114, Nil Ascetul, Op. cit., p. 241, 242.
24. Nicolaescu, Sinodul IV ecumenic... Orto. 2— 3/1951, p. 461.
25. Paladie, Op. cit., p. 35.
26. Arhim. Prof. Nicolae Mladin, Asceza creştină, în Rev. Mitrop. Ardealului
9— 10/1959, p. 708.
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zeule. însetat-a sufletul meu de Dumnezeu cel viu» (Ps. 12, 1— 2),
părinţii pustiei au ales deşertul ca loc de desfăşurare a luptei lor pe
calea desăvârşirii tocmai pentru că vieţuirea în afară de lume, în osti
litatea pustiei se prefigura ca o cale cu totul incomodă şi aspră, că se
puneau în mijlocul unei lumi periculoase. Cei care luau calea «pustiei
celei mai îndepărtate» sau «celei mai adânci», cei care intrau pe «tărâ
mul morţii» 27, şi aceasta îi caracterizează în mod special pe părinţii pus
tiei, intra-1 într-o luptă permanentă cu diavolul, aprigul duşman al lui
Dumnezeu şi al omului. De aceea, alegerea pustiului prin fuga de lume,
devine locul ideal al acestei încleştate lupte după cum mărturiseşte
Diadoh al Foticeii : «Sufletul care nu s-a izbăvit de grijile lumeşti, nu
iubeşte nici pe Dumnezeu cu adevărat şi nu dispreţuieşte nici pe diavol
cum trebuie... Deci în toate chipurile retragerea din lume e folosi
toare» 2M. în această luptă şi pentru a birui, părinţii pustiei, ştiind că
puterile lor sunt slabe şi insuficiente, îşi puneau nădejdea în prezenţa vie
a lui Dumnezeu, se exersau în cea mai aspră asceză şi, mai ales, stă
ruiau zilnic în «continuă rugăciune» 29. Pentru cei ce aleg vieţuirea în
pustie, «deşertul rămâne, în continuare, locul de crâncenă încleştare între
monah şi puterile demonice, asmuţite cu predilecţie asupra celor ce
caută izbăvirea de patimi şi de moartea veşnică în renunţarea necon
diţionată la tot ceea ce poate despărţii de Dumnezeu» 30.
Pentru realizarea acestui demers, al vieţuirii în pustiu, în deplină
singurătate, ca loc de exersare a unei aspre asceze, pe calea unirii cu
Dumnezeu, exista însă o motivaţie extrem de puternică a părinţilor
pustiei. Astfel, dincolo de asprimea şi urâciunea pustiei, «pentru creştinii
hrăniţi de Biblie, deşertul a putut părea mai puţin înfricoşător, ba chiar
atrăgător sub anumite aspecte. în deşert îşi mânase Dumnezeu poporul
Său după ce l-a eliberat din captivitatea Egiptului pentru a-1 conduce
spre pământul «făgăduinţei, Ioan Botezătorul crescuse în deşert, iar Iisus
însuşi a mers în pustie pentru a-1 înfrunta pe diavol» 31. Determinaţi de
o motivaţie, mai întâi de orice, profund religioasă, prin propria lor măr
turie, părinţii pustiei reevaluează pustiul ridicându-1 de la statura de
loc al realizării legământului ccu Dumnezeu (Ieremia 2, 2), la statura de
loc cal unirii cu Dumnezeu în Hristos, cum mărturiseşte Avva Surus
«nici altă dorinţă nu s-a suit in inima mea decât cea fată de Dumnezeu» 32. De aceea, treptat, în concepţia părinţilor pustiei, deşertul, acest
«înspăimântător pustiu»33, evoluează, treptat, de la locul aprigei şi
neîncetatei lupte cu diavolul, la locul îmbrăţişării dumnezeieşti (Oseea 11,
3) în care, aceştia îşi trăiau «viaţa în puterea Duhului Sfânt» 34, gene
27. L. Regnault, Op. cit., p. 39.
28. Fericitul Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, în Filocalia românească, voi. I,
Ed. II, Bucureşti, 1992, p. 397.
29. Timotei, Op. cit., p. 112.
30. P. F. Patriarh Teoctist. Prefaţa la Paladie, Op. cit., p. 3— 4.\
31. L. Regnault, Op. cit., p. 40.
32. Timotei, Op. cit., p. 103.
33. Ibidem, p. 63.
34. Ibidem, p. 66.
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rând dorul de pustie,-«bucuria după pustie» :i5, «bucuria petrecerii cu
fiarele» 3r>.
Singurătatea — mijloc al ascezei la părinţii pustiei. La început, dar
foarte rar, aceşti asceţi erau denumiţi şi monahi, denumire cu greu
acceptată pentru acea perioadă de timp, tocmai pentru că îl desemna pe
creştinul, pe ascetul care a renunţat la căsătorie, pentru a trăi «singur,
conform unui ideal larg răspândit în Biserica primelor trei secole» 3/.
Mai târziu, sensul primitiv al denumirii de monah, care înseamnă singur,
evoluează, desemnând pe creştinii care alegeau viaţa solitară în pustie :
«Aceştia, în decursul vremii, despărţindu-se încetul cu încetul de mul
ţimea credincioşilor, din cauza faptului că se abţineau de la căsătorii, ca
şi de la tovărăşia cu părinţii şi de la felul de viaţă al acestei lumi, au
fost numiţi monahi sau singuri trăitori, de la trăirea vieţii aspre în
singurătate» :]S.
Pentru epoca de început a monahismului şi, în mod special pentru
'părinţii anahoreţi ai pustiei, avem de a face acum cu o altă dimensiune
de bază a ascezei monahale şi anume cu «demersul prin care călugărul
se smulge din mediul său natural, familia şi patria s"a, pentru a pleca
să vieţuiască altundeva» :m. Pentru monahul anahoret, dornic de a vieţui
în pustie, cuvintele Mântuitorului «Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă
mai mult decât pe Mine nu este vrednic de M ine; cel ce iubeşte pe fiu
ori pe fică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine» (Matei 10,
37), exprimă dorinţă fermă a unei dezrădăcinări din familia sa, a unei
expatrieri din neamul său, înseamnă a se pune în condiţia de străin
călător, contşient că «pustietatea cea mai îndepărtată este prielnică
practicării ascezei» 'l0. Acest •element esenţial al înstrăinării, va carac
teriza întreaga dezvoltare ulterioară a . monahismului, pentru că «oferă
celor care o săvârşesc desprinderea de grijile obişnuite ale vieţii şi, în
acelaşi timp, răgazul şi disponibilitatea»41, de a petrece viaţa ca Dum
nezeu.
în singurătatea pustiei, această lume ostilă şi sălbatică, părinţii
pustiei au realizat într-un mod cu totul deosebit calea singurătăţii ca
mijloc al desăvârşirii creştine, călăuziţi de cuvintele Sf. Apostol Pavel
«ca pe tot omid să-l înfăţişăm desăvârşit întru Hristos» (Col. 1, 28),
nădăjduind şi lucrând cu râvnă şi neîncetat pentru unirea cu Dumnezeu,
prin harul mântuitor al lui Hristos.
De aceea, părinţii pustiei se şi afundau în cea mai adâncă singură
tate, în căutarea liniştirii profunde, spre a fi « desăvârşiţi în gândire»
(cf. I Cor. 14, 20), în cugetarea despre Dumnezeu şi despre împărăţia
Sa veşnică. Această totală degajare de ceea ce este pământesc şi lumesc,
această însingurare în pustie explică demersul constant al pustnicilor
/

35.
36.
37.
38.
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Ibidem, p. 82.
Cuv. Nil Ascetul, Op. cit., p. 242.
Guillaumont, Op. cit., p. 63.
Sf. Ioan Cassian, Conv. XVIII, 5, p. 629.
Guillaumont, Op. cit., p. 40.
Timotei, Op. cit., p. 43.
Guilaumont, Op. cit., p. 42.
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pentru «apropierea de Dumnezeu prin cunoaştere» 42, ca treaptă pe calea
desăvârşirii : «că în parte cunoaştem şi în parte profeţim. Dar când va
veni ceea ce este desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa»
(I Cor. 13, 9— 10). In acest spirit, pentru părinţii pustiei, cunoaşterea
lui Dumnezeu era calea prin care se ajungea la unirea cu Dumnezeu,
iar lipsa preocupării şi a efortului pe calea cunoaşterii lui Dumnezeu
ducea la pierderea sufletului : «Cea mai mare boală a sufletului, ruina
şi pierzarea lui, este să nu cunoască pe Dumnezeu, care a făcut toate
pentru om şi i-a dăruit lui mintea şi cuvântul prin care zburând sus,
omul se uneşte cu Dumnezeu, înţelegând şi preamărind pe Dumnezeu» 43.
în acest context, liniştirea în singurătate în adâncul pustiei, oferă
celor dintâi părinţi ai pustiei-anahoreţilor, posibilitatea unei asceze
mult mai aspre decât celorlalţi creştini rămaşi în lume şi deplina trăire
a voii lui Dumnezeu, întru aflarea unirii cu Dumnezeu aşa cum îndemna
Sf. Apostol Pavel : «Şi nu vă potriviţi acestui veac, ci schimbaţi-vă prin
înnoirea mintii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu : ce este
bun şi bineplăcut şi desăvârşit» (Romani 12, 2). Acest îndemn al Sf.
Apostol Pavel generează la părinţii pustiei mişcarea integrală a trupului
şi a minţi către curăţia deplină prin «dobândirea nepătimirii» 44 şi obli
gativitatea împlinirii voii lui Dumnezeu printr-o ascuţire a privegherii
şi rugăciunii în lupta cu diavolul : «Pentru aceasta de trei ori am rugat
pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine» (I Cor. 12, 7).
Unul din idealurile monahului care este comun părinţilor pustiei,
şi pe care mulţi l-au şi împlinit în cele din urmă, constă în indiferenţa
totală faţă de lume şi de exigenţele ei, în acelaşi timp cu găsirea stării
de liniştire interioară absolută, stare în care nimic nu îl mai tulbură,
nu îl mai agită, nu îl mai frământă. Astfel că, despătimirea (apatliia —
lipsa patimilor) la părinţii pustiei nu înseamnă, de fapt, a nu mai simţi
patimile şi grijile, ci a dezvolta în ei, la maximum, capacitatea de a nu
mai primi patimile, de a nu se mai lăsa mişcaţi de patimi, de a le stă-pâni şi de a le birui. Această stare de despătimire, asemenea îngerilor
în care, pacea este izbăvirea de patimi, dar ea nu poate fi aflată fără
lucrarea Duhului Sfânt» 45, duce la unirea monahului cu Dumnezeu şi,
cum spune Sf. Antonie cel Mare : «se încununează şi se învredniceşte
de viaţa din ceruri» /,G. în lupta şi frământarea sa necontenită pentru
unirea cu Dumnezeu, pustnicul caută nu numai să deprindă, să înveţe,
ci să şi imite pe Hristos, ducând asceza proprie pe culmi de nebănuit :
«în acest scop se cere o biruinţă asupra patimilor trupului, o întoarcere
a sufletului înlăuntrul său pentru găsirea liniştii şi a stării de nepătimire, condiţie neapărată pentru unirea cu Dumnezeu prin contem
plare» 47.
>

/
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42. Timotei, Op. cit., p. 35.
43. Sf. Cuv. Antonie cel Mare,' Op. cit., p. 33.
44. Timotei, Op. cit., p. 69.
45. Cuv. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, în Filocalia românească,
voi. I, p. 288.
46. Sf. Cuv. Antonie cel Mare, Op. cil., p. 42.
47. Pr. D. Stăniloae, Nil Ascetul. Viaţa şi scrierile, în # Filocalia românească,
voi. I, p. 169.
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De aceea, «singurătatea exterioară şi unificarea- lucrării nu sunt
suficiente : toate acestea se cer însoţite de o unificare interioară, anume
aceea a sufletului, adică, nu ajunge să fii «om monahicesc», trebuie să
dobândeşti o «minte monahicească», adică să înceteze în mintea ta orice
gând în afara celui îndreptat spre Dumnezeu» 48. In acest context, sin
gurătatea permite despătimirea minţii care este pentru părinţii pustiei
o latură a ascezei la care trebuie să aspire necontenit, în aşa fel încât
să poată ajunge la conştiinţa că îl are şi îl moşteneşte pe Dumnezeu»,
Care locuieşte în el şi îi stăpâneşte gândurile, cuvintele şi faptele :
«Cuvântul este sluga minţii... Mintea vede toate, chiar şi cele din ceruri.
Şi nimic nu o întunecă fără numai păcatul. Prin urmare celui curat
nimic nu-i este neînţeles, iar cuvântului său nimic nu-i este cu neputinţă
de exprim at»/|9. In mod firesc, despătimirea minţii este precedată de
despătimirea trupească, cu’ care conlucrează pentru a-i permite pustni
cului unirea cu Dumnezeu, fără împrăştiere : «Unificarea exterioară,
prin care se dobândeşte isihia, şi simplificarea interioară prin care se
dobândeşte nepătimirea, conlucrează într-adevăr la atingerea aceluiaşi
ţel : realizarea unui cadru în care intelectul să se poată ruga «fără
împrăştiere»50. Mai mult, această conlucrare dintre despătimirea tru
pească şi sufletească, temeluită pe conştientizararea originii dumne
zeieşti a omului, îngăduie pustnicului atingerea unei trepte duhovniceşti
superioare, contemplarea frumuseţii dumnezeieşti : «Omul este cel ce
a înţeles ce este trupul : că este stricăcios şi vremelnic. Căci unul ca
acesta înţelege şi sufletul, că este dumnezeiesc şi fiind nemuritor şi
suflare â lui Dumnezeu a fost legat de trup spre cercare şi plăcut înaintea
lui Dumnezeu, nemaisupunându-se trupului. Acela vede pe Dumnezeu cu
mintea şi contemplă bunurile veşnice dăruite sufletului de Dumnezeu» 51.
Drumul spre desăvârşire care nu mai este un simplu pelerinaj ci,
este o călătorie fără întoarcere, pe un drum presărat cu ' nenumărate
primejdii, de la care călătorul se poate rătăci sau poate să şi cadă, dar
mai ales alegerea singurătăţii pustiei ca loc ideal de împlinire a
acesteia, presupune o angajare liberă şi definitivă a pustnicului într-o
luptă decisivă pentru ridicarea la statura «bărbatului desăvârşit», în
care singurătatea pustiei este compensată de prezenţa lui Hristos.
In dinamica procesului de
desăvârşire care
caracterizează
cu
pregnanţă viaţa părinţilor pustiei, vieţuirea în Hristos şi cu Hristos pe
calea unirii cu' Dumnezeu constituie «pricină de mântuire veşnică»
(Evr. 5, 10), fapt care explică pe de o parte, alegerea singurătăţii pustiei
ca loc al desăvârşirii, iar pe de altă parte, conştiinţa integrării plenare
la viaţa de comuniune a Bisericii lui Hristos manifestată prin coborârea
periodică a pustnicilor în mijlocul fraţilor la Sfânta Liturghie, pentru
împărtăşire.
Experienţa singurătăţii părinţilor pustiei, «luând calea pustiului, a
munţilor, a peşterilor sau a vieţii de obşte, pentru ca prin nevoinţe,
lipsuri, suferinţe, rugăciuni, milostenii şi alte virtuţi să poată ajunge la
9
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Guillaumont, Op. cit., p. 72.
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unirea cu Dumnezeu, la acea împreunare cu adevărul şi lumina abso
lută* 52. demonstrează că singurătatea şi pustia nu constituie elemnte
esenţiale în viaţa pustnicului, ci ele determină un anumit mod de viaţă,
o asceză mult mai aspră având ca scop unirea cu Dumnezeu. «Tocmai
pentru că este o fiinţă hărăzită, prin definiţie unimii, monahul să
trăiască în singurătate. Singurătatea, că este a celibatului sau a pustiei,
reprezintă un fapt secund, în ordinea idealului monastic, dacă o rapor
tăm la exigenţa principală, anume la unime» 53.
Singurătatea reprezintă în viaţa părinţilor pustiei o nouă cale, mult
mai riguroasă, a ascezei creştine în căuţarea desăvârşirii, mult supe
rioară ascezei din viaţa comunitară, cale care va apărea şi se va dezvolta
în dimensiunea ei spiritual-duhovnicească plenară datorită experienţei
monahului anahoret retras din lume în singurătatea pustiei şi care se
va continua, indiferent de forma de organizare p e , care o va lua mo
nahismul mai târziu.
Aceşti primi părinţi ai pustiei, anahoreţi sau eremiţi, au inaugurat
astfel, în viaţa Bisericii un nou model de viaţă ascetică, mult superioară
celei practicate în comunităţile creştine, caracterizat prin acest element
inedit al vieţuirii în singurătate prin fuga de lume, şi care însemna
ruperea radicală, totală de familie şi de comunitate, crearea unei lumi
noi, în interiorul Bisericii celei una. Această cale a singurătăţii exersată
de părinţii anahoreţi ai pustiei «lasă monahului deplina libertate _de a-şi
urma calea spre perfecţiune : eremiţi işi isihaştii se considerau, de
altfel, adevăraţii monahi, în sensul etimologic, primar al acestui ter
men»
Datorită acestor primi creştini care ,au fugit de lume alegând
singurătatea ca modalitate de vieţuire şi pustiul drept loc al'desfăşurării
ei, singurătatea şi pustiul capătă caracteristici de normaU'tate în vieţuirea
şi lupta monahilor pe calea desăvârşirii care, mai târziu, vor determina
edificarea mănăstirii departe de lume, la câmpie sau pe munte, prelun
gind jdealul singurătăţii şi al pustiei, cu toate conotaţiile lui spirituale,
lin lumea monahală chiar şi atunci când viaţa de /obşte va căpăta
contururi bine definite şi o pondere majoră în spiritualitatea Bisericii.
De la pustietate la comunitate. Considerată, la început, un fenomen
trecător sau un fapt ocazional datorat unor împrejurări istorice sau unor
condiţii geografice ale Egiptului secolului al IV-lea, fuga de lume în
pustiu se constituie, treptat, ca o nouă formă de viaţă creştină, iniţial
anahoretică sau eremitică şi apoi cenobitică, cu o influenţă destul de
puternică care iradia un nou mod de vieţuire în Hristos, fără a influenţa
viaţa comunităţilor creştine, dar respirând un aer proaspăt pentu întreaga
lume creştină, în căutarea unirii cu Dumnezeu.
Cu timpul, odată cu descoperirea valorilor spirituale şi duhovniceşti
moştenite de la părinţii pustiei întru împlinirea idealului evanghelic,
calea pustiei va fi considerata ca optimă pentru realizarea exigentă a
desăvârşirii creştine şi restaurarea firii omului prin unirea cu Dumnezeu,
«

52. Pr. Prof. I. G. Coman, Importanta şi sensul desăvârşirii în monahism, in
Re\;. Studii Teologice, nr. 3— 4— 1955, p. 218.
53. A. Guillaumont, Op. cit., p. 74.
54. Meyendorff, Op. cit., ^. 62.
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astfel că «pentru cel însetat numai de Dumnezeu, pustia se va preface
treptat într-un loc al învierii spirituale, un loc în care începe, deja, şi
restaurarea armoniei paradisiace dintre om şi fire» °°.
Chemaţi de vocaţia lor interioară umbrită de puterea Duhului Sfânt
pentru a vieţui în pustie, într-o singurătate şi linişte desăvârşite,
curând, marii Părinţi ai pustiei au fost căutaţi de alţi creştini, unii chiar
ucenici ai lor, dornici de a duce o viaţă îmbunătăţită şi de a-i reîntâlni
pe aceştia în singurătatea lor. Asistăm, astfel, la înjghebarea în jurul
Părinţilor pustiei a unor mici comunităţi spirituale, în fapt la trecerea
de la viaţa eremitică spre viaţa semieremitică din care, mai târziu, dato
rită unor mari monahi care au intuit dimensiunea profund comunitară
a vieţii monahale, vor apărea primele cenobii, primele comunităţi cu
viaţă de obşte.
De aceea este necesar să se sublinieze că «faza strict anahoretică,
în care se cultiva exclusiv asceza sau lupta cu patimile, dar nu se conti
nua urcuşul spre desăvârşire până la capăt, până la iubire, până la
comuniune, a ţinut foarte puţin timp, a fost propriu-zis numai o fază
de tranziţie de la asceza din comunitatea din lume, la asceza în viaţa
monahală» 56. In acest context, învecinarea dintre eremitism şi cenobitism a determinat transferul caracteristicilor vieţii eremtice a Părinţilor
pustiei în viaţa monahală de obşte, ce se va dezvolta în viitor, mijloacele
ascezei : fuga de lume, singurătatea şi liniştea, devenind elemente consti
tutive ale vieţii monahale oriunde aceasta se va dezvolta, în Răsărit sau
în Apus.
Experienţa părinţilor pustiei a fost foarte scurtă, deoarece ei au
fost căutati si reîntâlniti de numeroşi ucenici sau alti creştini care aflaseră despre virtuţilue lor şi care i-au obligat să-şi întreruptă viaţa în
singurătate. Acest fapt nu-i împiedică pe părinţii pustiei să aspire în
continuare la singurătate şi linişte. Ba mai mult, împotriva celor care-i
acuzau de excentricitate, prin propria decizie de a fugi de lume şi' a se
retrage în plină pustie, de a se marginaliza faţă de idealurile şi viaţa
eomunitătii creştine, renunţând la orice relaţie cu semenii lor, Părinţii
pustiei admit că experienţa lor duhovnicească trebuie împărtăşită, celor
care se apropie de ei şi astfel, apar primele comunităţi monahale în
pustie, animate de aceleaşi idealuri spirituale şi duhovniceşti ca şi ei.
Şi chiar dacă experienţa personală şi insolită a Părinţilor pustiei a
fost restrânsă în timp şi spaţiu, alegerea pustiei ca univers al ascezei a
«făcut posibilă realizarea unei fericite sinteze a tuturor formelor de
viaţă desăvârşită de până atunci, sărăcia, fecioria, mucenicia, lepădarea
de sine, toate pentru dragostea lui Hristos» 57. Această experienţă asce
tică a pustiei a fost uluitoare pentru istoria şi spiritualitatea creştină,
reuşind să determine apariţia monahismului, ca un alt fel de mod de
vieţuire creştină în căutarea unirii cu Dumnezeu, mult mai aspru şi mai
incomod.
t
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In. acelaşi timp, experienţa părinţilor pustiei a determinat şi pre
lungirea în viaţa monahală ce va continua în secolele următoare, indi
ferent de forma şi locul în care se va dezvolta, a idealului fugii de lume
în pustie şi a vieţuirii în Singurătate şi linişte, mai mult sau mai puţin
accentuate, deşi aveau conştiinţa că «desăvârşirea nu este ajunsă prin
fuga de lume şi retragerea în pustie ; singurătatea şi renunţarea fiind
numai mijloace pentru a ajunge la sfinţenia vieţii lăuntrice» 58, aşa cum
mărturiseşte fericitul Pamvo, din pustul Nitriei : «şi totuşi plec la Dum
nezeu ca unul ce n-am început să am adevărata evlavie (desăvârşire)
fată de Dumnezeu» 59.
Cu toate acestea, atât părinţii pustiei cât şi cei ce au dus mai
departe idealul vieţuirii în singurătate, au admis că cel ce îmbrăţişează
aGeastă nouă cale de a urma lui Hristos, monahismul însuşi nu poate
exista decât mumai în Biserică, în cadrul căreia, dintru început, a apărut,
s-a dezvoltat şi s-a articulat firesc, ca parte constitutivă şi de neînlocuit,
ca un mod aparte de a realiza comuniunea şi sfinţenia Bisericii.
9

Pr. drd. AUGUSTIN RUSU

DIN ACTIVITATEA PASTORALA DE ACUM 50 DE ANI

Am ajuns preot la biserica din satul Plai-Vulcan, comuna Blăjeni,
judeţul Hunedoara în vara anului 1943. Veneam din Bucureşti unde
fusesem profesor de religie la liceul Cantemir Vodă şi cerusem în no
iembrie 1942 conducerii Mitropoliei de la Sibiu să fiu numit preot în
Munţii Apuseni. Când am ajuns la Sibiu să aflu rezultatul cererii mele,
am fost introdus imediat în cabinetul de lucru al Mitropolitului Nicolae
Bălan, care ţinuse personal să afle ce mă determină, venind din Bucu
reşti, să cer să fiu numit preot în Munţii Apuseni, dacă nu cumva am
anumite motive politice ? A trebuit atunci să relatez detaliat motivaţia
cererii mele, pe care mi-a ascultat-o atent mai bine de o jumătate de
oră. Cererea mea, am spus, ca şi pregătirea mea de preot a fost dorinţa
părinţilor mei ţărani din Comuna Băbana, judeţul Argeş de a ajunge
preot în Munţii Apuseni, fiind dorinţă moştenită în familie, generaţie
de generaţie lăsată ca un testament de strămoşul meu Isar. Tatăl meu,
fost pădurar în pădurea Cotmeana, îmi povestea cum strămoşul Isar
a venit în comuna noastră împreună cu doi veri ai săi, Dumitru Băncilă
şi Gheorghe Diaconu, din timpul revoluţiei lui Horea, Cloşca şi Crişan,
ca refugiaţi, fiind urmăriţi de stăpânirea ungurească din Transilvania.
Isar, pe care istoria revoluţiei lui Horea nu-1 înregistrează, a fost fratele
mai mic al lui Horea, care se stabilise ca dogar în Sas Sebeş, înainte
de a începe revoluţia din 1784. în timpul revoluţiei a luat parte activă
împreună cu verii lui cu care se refugiaseră peste munţi în Ţara Româ
nească, la mănăstirea Cotmeana, aflată între păduri seculare de stejar,
unde era ispravnic al moşiei mănăstirii un ardelean şi el tot din Munţii
58. Stăniloae, Temeiuri dogmatice..., p. 375.
59. Paladie, Op. cit., p. 28.
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Apuseni, pe care i-a aşezat clăcaşi pe moşia mănăstirii la marginea
pădurii dinspre miazăzi, unde şi-au înjghebat gospodării şi aveau să
dea naştere, prin urmaşii lor, comunei de astăzi, Băbana din judeţul
Argeş. Ca refugiaţi fuseseră urmăriţi şi ceruţi să fie extrădaţi şi ju
decaţi, dar pădurea Cotmeana le era refugiul de apărare când poterele
erau trimise pe urmele lor. Isar avusese un rol în timpul revoluţiei din
Transilvania. După ce conducătorii revoluţiei fuseseră închişi la Alba
Iulia, Isar şi verii lui s-au dus în delegaţie la Viena şi s-au plâns de
cele îndurate de români, în timpul revoluţiei, de la unguri şi au cerut
eliberarea conducătorilor închişi şi să fie judecaţi la Viena de împărat.
Din partea cancelariei imperiale au obţinut un act prin care se
dispunea ca cei închişi la Alba Iulia să fie trimişi spre judecare la
Viena. între timp închişii au fost judecaţi şi omorâţi, Horea şi Cloşca,
Crişan spânzurându-se -în închisoare. Isar şi verii lui au ridicat atunci
pe revoluţionarii care mai rămăseseră prin munţi, au atacat garnizoana
de pază din Zlatna şi au dat foc oraşului, apoi au fugit peste munţi
în Tara Românească. Casele lor le-au fost incendiate si familiile omo.râte. Isar a dorit ca cineva dintre urmaşi sa se reîntoarcă, «în Munţi»
ca preot şi să se roage şi să pomenească şi pe cei rămaşi înmormântaţi
neştiuţi şi nepomeniţi de nimeni. A purtat cu el actul obţinut de la
Cancelaria de la Viena şi s-a păstrat în casa noastră până în timpul
primului război mondial, când s-a pierdut.
Mitropolitul Nicolae Bălan m-a ascultat îngăduitor şi a rămas
mişcat de cele ce i-am relatat. Pe masă avea o hartă cu protoieriile
şi parohiile Mitropoliei. Mi-a arătat că ultima comună din eparhie care
se întinde şi în Munţii Apuseni şi în Zarand, la izvorul Crişului Alb,
este comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara, cu parohia Plai-Vulcan. Am
primit parohia recunoscător şi m-ram stabilit în comună cu soţia în
vara anului 1943, după încheierea anului şcolar. Aşa am ajuns preot în
. parohia Blăjeni Plai din Comuna Blăjeni, judeţul Hunedoara, când nu
împlinisem vârsta de 27 de ani. La început, timpul de acomodare nu
mi-a fost uşor. Am căutat cu răbdare să mă adaptez modului de viaţă
al locuitorilor şi să fiu cât mai în contact cu ei. Mi-am luat ca duhovnic
un preot bătrân pensionar din cătunul «Sat» al comunei, p e . părintele
Pătru Stanciu, trecut de 80 de ani. L-am întrebat la început cum să,
mă comport ca preot nou-venit în parohie şi mi-a spus un lucru pe
care-1 reţin şi astăzi : Când eşti chemat la un serviciu religios şi ai
stabilit timpul sau ora, să nu depăşeşti acest timp, fiindcă se va comenta
că preotul a minţit şi-ţi pierzi credibilitatea, care este cel mai important
lucru pentru un preot. Am căutat până astăzi să nu ies din această
recomandare înţeleaptă. De la început mi s-a părut nepotrivită adre
sarea cu «domn părinte» a credincioşilor şi am căutat ca în predică să-i
rog să nu mi se mai adreseze aşa, fiindcă este nepotrivit, cum ai zice
tatălui tău, «domnule tată». Noi ortodocşii spunem «părinte» sau «tată
părinte», în nici un caz «domnule părinte», folosită de protestanţi sau
de catolici şi i-am încredinţat că dacă cineva mi se adresează cu
«domnule părinte» nu-i răspund, fiindcă eu nu sunt «domnule» şi cre
dincioşii m-au înţeles şi-mi spuneau «părinte Ioane». Un obicei necreş9
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tinesc întâlnit erau clăcile în sărbătorile de peste săptămână şi mai
ales vara la secerat, la cules de cânepă etc. şi biserica era aproape goală
de credincioşi. In această situaţie, după terminarea serviciului religios
în biserică, unde veniseră puţini credincioşi, luam împreună cu mine
pe cantor şi pe credincioşii care voiau să ne însoţească şi mergeam
la locul clăcii unde cântau clanetaşii. Aveam cu mine epitrahilul şi
evanghelia. Le adresam cuvântul de învăţătură al sărbătorii, citeam
pericopa evangheliei sărbătorii respective şi le arătăm în ce păcat se
află şi că în acele zile trebuie să se adune, în biserică, nu la petreceri
cu cântece păgâne. Văzându-mă intransigent în hotărârea mea au pă
răsit în parohie obiceiul de a mai face clacă în sărbători. O altă abatere
de la rânduiala Bisericii era botezul copiilor prin stropire cu apă şi de
obicei la casa preotului unde se făcea slujba pe scurt. Am căutat în
predici în biserică să le vorbesc despre însemnătatea şi rânduiala orto
doxă a Botezului, care se face prin afundare în apă, cum spune şi
cuvântul din limba greacă «a boteza», care înseamnă «a afunda» şi el
se face în biserică odată cu încreştinarea pruncului ca fiu al lui Dum
nezeu. Am introdus în biserică un hârdău de brad şi la sfârşitul slujbei
în duminici, de faţă fiind şi credincioşii săvârşeam slujba Botezului,
care apoi s-a generalizat, în parohie. Un obicei frumos întâlnit în toată
comuna şi practicat şi-n alte comune din jur era săditul unui pom
primăvara sau toamna pentru cel decedat din familie. Din aceşti pomi,
îngrijiţi de cei ce-i sădeau până la rodire mâncau numai copiii şi călă
torii. Mi-a fost dat să întâlnesc pe marginea drumului, care urma cursul
Crisului Alb, între satele Plai si Cris, într-o vară doi cireşi tineri încărcaţi de roade coapte. Pe un cireş era aşezată o scară improvizată şi
era fixată o tăbliţă de brad pe care scria cu creion chimic ; «Vă rugăm
să culegeţi şi să mâncaţi din cireşe şi să pomeniţi şi pe Ion şi Flurie,
părinţii noştri». Am fost impresionat până la lacrimi de câtă nobleţe
creştinească poartă sufletul românesc.
Am întâmpinat o greutate prin desele îmbolnăviri, în special la
copii, mai ales primăvara şi toamna, fiind chemat să-i împărtăşesc,
fiindcă dispensar sanitar nu era în comună şi nici în comunele vecine,
iar ajutorul medical era la distanţe de peste 20 km, la Abrud sau Brad.
Mi-am înjghebat o mică farmacie cu medicamente de prim ajutor, ca
aspirină, chinină, tinctură de iod etc., pe care le împărţeam gratuit
unde era cazul şi am obţinut rezultate bune în pastoraţia mea, şi mi-am
dat seama cât de folositor este pentru pregătirea teologilor să poată
urma, la Teologie şi un curs de medicină socială. Am găsit în parohie
un obicei frumos, care îmi era necunoscut şi manualele de pastoraţie
nu fac vorbire de el. Este vorba de «judecata bătrânilor», adică «jus
valahicum» prezent încă în viaţa unor sate din Munţii Apuseni şi din
Zarand, care se face în tinda sau pridvorul bisericii, sub preşedinţia
preotului paroh, la- sfârşitul slujbei religioase de duminică. Ajutorul
preotului era epitropul, de obicei cel mai în vârstă, care se bucura de
stima consătenilor. Membrii sfatului de judecată erau şi ei cei mai în
vârstă din sat, asistau pe preot şi pe epitrop şi-şi spuneau cuvântul
în procesele de judecată. Termenul de adresare faţă de cei mai în vârstă
I
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era de «baci» şi pentru femeile mai în vârstă «bobă». Tot ceea ce se
petrecea în sat în timpul unei săptămâni, care încălca regulile bunei
convieţuiri şi crea neînţelegeri, era adus la cunoştinţa preotului şi se
analiza în şedinţa de judecată după terminarea serviciului religios de
duminică şi ceea ce hotăra sfatul era bun aprobat de ambele părţi,
fără drept de împotrivire. Am întrebat la început, necunoscând proce
deul de judecată, dacă nemulţumiţii nu se adresează şi ocolului de
judecată de la oraş şi, miraţi mi-au spus, pentru ce motive să umble
pe drumuri şi să cheltuie bani cu avocaţii, când judecata o pot face şi
ei, mai bine’ decât judecătoria. Cât am stat în parohie, am prezidat
«jus valahicum» şi de fiecare dată părţile au plecat împăcate. într-una
din duminicile din luna mai, 1945, epitropul mi-a spus la slujbă că
nu este nici o cauză de judecat şi i-am spus că eu am personal o pri
cină de adus la cunoştinţă să fie judecată şi curios a aşteptat sa înceapă
şedinţa sfatului să-mi asculte plângerea.
Le-am admirat imparţialitatea de sfetnici ai dreptăţii şi rânduiala
de a rezolva neînţelegerile în sat, fără să fie nevoie ca împricinaţii să
meargă la judecătorie şi la avocaţi, să-şi caute dreptatea cu bani şi
timp pierdut. Este o doctrină românească din bătrâni, cunoscută în do
cumentele istorice cu numele de «jus valahicum» — adică judecata
românească, ce-mi este cunoscută şi întâlnită numai aici în Zarand şi
în Munţii Apuseni. Le-am spus că de data aceasta am şi eu ceva de
reclamat şi rog ca sfatul să hotărască. M-au ascultat curioşi şi atenţi.
Le-am spus atunci durerea mea pe care o aveam pe suflet. Mai tot
satul Plai, cu casele răsfirate pe munte, la o înălţime aproape de
1000 m. pe Vulcan, este aproape neştiutor de carte. Era şcoală primară
în vale, aproape de Criş, lângă biserică, dar cei de pe munte când
începea vremea de toamnă timpurie şi veneau ninsorile, cu ziua mică,
nu mai puteau, trimite copiii la şcoală în vale, mai ales de frica lupilor
şi aşa din generaţie în generaţie, se pomeneau neştiutori de carte. I-am
întrebat dacă mai putem continua această stare de lucruri sau ne ho
tărâm cu toţii să ridicăm acolo sus în munte pentru copii un local de
şcoală din lemn de brad, cum au şi ei construite casele şi şurile lor, şi
în faţa faptului împlinit să cerem apoi de la inspectoratul şcolar de la
Deva să înfiinţeze un post de învăţător la şcoala ridicată de oamenii
satului, care nu mai vor să-şi crească copiii neştiutori de carte. Toţi cei
de faţă au fost de acord bucurişi şi au întrebat cum să se procedeze.
Unul din membrii sfatului s-a oferit să doneze 1/2 jugăr de pământ
pentru construirea şcolii, iar altul, un meşter dulgher, s-a oferit să
conducă lucrările de construcţie. Am întocmit în grabă un proces-verbal
al şedinţei, am ales un comitet care să poarte grija construcţiei în frunte
cu epitropul, baoi Polverea, apoi un casier al fondurilor, după ce mem
brii comitetului vor hotărî cât să contribuie fiecare familie. Primul
donator m-am înscris eu, cu salariul primit pe luna mai şi, rând pe
rând, toţi membrii sfatului s-au oferit cu diferite sume de bani. M-am
oferit să merg la Bucureşti, la Casa pădurilor, cu o cerere din partea
locuitorilor satului, şi să cer aprobarea pentru obţinerea a cel puţin
100 tulpini de brad din ocolul Câmpeni pentru construirea şcolii. Lu
t
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crurile s-au desfăşurat întocmai cum plănuisem şi localul şcolii până
toamna a fost ridicat până la acoperiş. S-a ivit însă un neajuns. Comi
tetul de construcţie hotărâse ca cel care va tăia un brad din pădure
şi-l va aduce şcolii să aibă şi el dreptul să-şi taie pentru el un brad,
fiindcă firele marcate de brigadier depăşeau numărul de 100 de fire.
Oamenii, însă, <când s-au văzut în pădurea de brazi n-au mai ţinut
seama de tulpinile marcate şi au pus la pământ o întreagă faţă de
munte, o pădure întreagă de brazi şi au cărat-o şi pentru şcoală, dar
şi pentru trebuinţele lor de case şi chiar sure. într-o zi din luna sep
tembrie, 1945, m-am trezit acasă cu brigadierul ocolului silvic din
Câmpeni şi supărat, mi-a adus la cunoştinţă cele petrecute în pădure,
pentru care trebuie să aibă loc ancheta la faţa locului de şeful de ocol
şi traşi la răspundere cei vinovaţi, între care eram implicat şi eu. L-am
poftit la masă şi am căutat să-l liniştesc. I-am spus despre luptele mo
ţilor de sub Horea şi de sub Iancu pentru pădurile lor din munţi aca
parate cu forţa de cei străini de neam. Urmaşii moţilor au şi ei astăzi
dreptul în satul român să-şi taie brazi din munţii lor şi să construiască
şcoli, case şi sure. Este dreptul lor natural, nu li-1 poate lua nimeni.
II rog pe domnul inginer al ocolului silvic din Câmpeni, care este şi
dânsul moţ ca şi dumneavoastră şi ca şi mine prin strămoşii mei, să
fie îngăduitor şi înţelegător faţă de cele întâmplate şi să lase lucrurile
aşa cum sunt, că brazii vor creşte iar la loc. Îmbunat, brigadierul a
plecat de la masă şi rugămintea mea a fost cu efect. Pe lângă şcoala
din Vulcan au apărut şi sure şi case noi, în timp ce pădurea de brazi
defrişată se ridica şi creştea mai falnică în munţi.
Până în vara anului 1946 localul scolii a fost terminat si dotat cu
mobilierul necesar şi amenajată şi o cameră pentru noul învăţător. Am
înaintat atunci un memoriu semnat mai mult cu punerea degetului de
toţi locuitorii cătunului Vulcan către inspectoratul şcolar din Deva,
prin care am cerut să se aprobe înfiinţarea unui post de învăţător la
noua şcoală ridicată prin contribuţia sătenilor din Plai-Vulcan. La faţa
locului a venit un delegat al inspectoratului şcolar din Deva şi după ce
a urcat greu muntele cu .calul şi a văzut cele de la faţa locului, s-a
aprobat un post de învăţător la şcoală şi cursurile ei au început în
toamna anului 1946, cuprinzând pe toţi copiii cătunului şi pe cei mai
în vârstă neşcolarizaţi, şi astfel întunericul neştiinţei de carte s-a stins
în Plai-Vulcan pentru totdeauna. în acelaşi timp, după o pastoraţie de
3 ani în munţi, plecam împreună cu familia înmulţită cu două fetiţe,
născute aici, pe care, din nefericire, mai târziu, titrate, aveam să le
pierd, cu nesfârşită durere. Veneam la Curtea de Argeş, unde fusesem
numit profesor de religie, la fostul Colegiu militar şi unde mi se des
chidea un nou câmp de pastoraţie. Luam cu mine la plecare din PlaiVulcan, pe lângă bătăile inimilor calde ale enoriaşilor mei păstoriţi şi
murmurul apelor Crişului Alb în inimă, ca şi icoana lunii răsărită peste
munţii Strâmba şi Vulcan ai Zarandului şi Ţării Moţilor.
9
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♦ pa rt e a O F i c i a L ă *
LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI

Sumarul şedinţei de lucru din 18 februarie 1998 *

Potrivit prevederilor art. 22 şi 30 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 5 şi 59 din Regulamen
tul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a emis convocarea nr. 75 din 12 ianuarie 1998, în baza
căreia membrii Sfântului Sinod, precum şi membrii clerici şi mireni
delegaţi ai celor 23 de eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române, s-au
întrunit la Bucureşti, în ziua de miercuri, 18 februarie 1998, pentru a
participa la lucrările şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti.
Lucrările şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti s-au desfăşurat
în incinta Palatului Patriarhiei.*
La orele 8,30 în catedrala patriarhală, după săvârşirea Sfintei Litur
ghii, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod şi a celorlalţi membri ai
Adunării Naţionale Bisericeşti, a colaboratorilor de la centrul patriarhal
cât şi a altor invitaţi, a fost oficiat un Te-Deum de către un sobor de
slujitori în frunte cu P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos.
După oficierea Te-Deum-ului, membrii Adunării Naţionale Biseri
ceşti au trecut în rotonda Palatului Patriarhiei, unde, la ora 9,00, au
întâmpinat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ce a intrat în aulă,
însoţit de II.PP.SS. Mitropoliţi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, preşedintele Adunării
Naţionale Bisericeşti, procedează la constituirea Secretariatului acestui
for bisericesc, invitând pe secretarii aleşi să ia loc la Biroul Secreta
riatului, după cum urmează : Protopop Alexandru Hotărau, Episcopia
Aradidui — secretar general, Dl. Avocat Ioan Morariu, Arhiepiscopia
Sibiului şi Dl. Avocat Mihai Sălcuţan, Episcopia Buzăului
secretari.
*
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* Sumar redactat de către pr. Augustin Rusu, secretarul Cancelariei Sfân
tului Sinod pe baza procesului verbal al şedinţei, aflat la Cancelaria Sfântului
Sinod.

I

P A RT E A O F I C I A L A

365

La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, secretarul general
al Adunării, Pr. Alexandru Hotăran face apelul nominal, în urma căruia
rezultă că din totalul de 105 membri, un număr de 20 sunt absenţi moti
vat, iar un loc este vacant.
Constatând prezenţa statutară a membrilor acestui for central bise
ricesc, Prea Fericitul Părinte Preşedinte
declară deschisă şedinţa de
lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.
în cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
eyocă cu emoţie bucuria reîntâlnirii cu membrii acestui for central bise
ricesc, arătând că «recunoscători fiind Bunului Dumnezeu că ne-a
ocrotit întru împlinirea voii Sale, ne bucurăm să fim din nou împreună,
in acest for central bisericesc reprezentativ, pentru ca în ciuda multor
neajunsuri şi potrivnicii, să putem analiza întreaga activitate desfăşu
rată în cuprinsul parohiilor şi eparhiilor din Patriarhia Română, cât şi
la nivelul Centrului Patriarhal şi împreună să găsim, pentru acum şi
pentru viitor, soluţii adecvate problemelor aduse în dezbatere».
Adresându-se plenului Adunării Naţionale Bisericeşti, Prea Feri
cirea Sa subliniază că «sporul de lucrare pe care îl avem în Adunarea
Noastră vine de la prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră şi de la
prezenţa şi contribuţia dumneavoastră în acest for central bisericesc,
Adunarea Naţională Bisericească, însumând năzuinţele fraţilor români
ortodocşi de pretutindeni, maniera în care este concepută împreunălucrarea clerului şi credincioşilor în interiorul acestui for central bise
ricesc find expresia înţelepciunii înaintaşilor în a soluţiona marile pro
bleme ale Bisericii noastre».
Accentuând importanţa reunirii acestui for central bisericesc în
şedinţa sa anuală de lucru, Prea Fericirea Sa arată că : «în contextid
actual, începuturile puse în cei din urmă opt ani se cer acum consoli
date, prin râvna şi strădaniile deosebite ale fiecăruia în slujba. Bisericii
Ortodoxe Române, Biserica Naţională care, în toate timpurile a ştiut
să-şi utilizeze, cu înţelepciune, posibilităţile şi darurile primite de la
Dumnezeu în folosid mântuirii credincioşilor săi».
După cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist dispune să se dea citire componenţei Comisiilor Permanente
de lucru ale Adunării Naţionale Bisericeşti, aprobate în şedinţa de
constituire a acestui for central bisericesc din iunie 1994. La
acest punct al ordinii de zi întrucât la apelul nominal s-a constatat
absenţa P.C. Pr. Marin Stamate, raportorul Comisiei culturale, la pro
punerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, plenul Adunării Naţionale
Bisericeşti hotărăşte :
*
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Aprobă ca pentru această şedinţă de lucru, P.C. Pr. Marian
Cmlei, delegatid Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, membru
în Comisia culturală să fie desemnat raportorul acestei comisii.
în continuare, în conformitate cu prevederile statuare şi regula
mentare bisericeşti, se procedează la repartizarea lucrărilor prezentate
de sectoarele Administraţiei Patriarhale la comisiile permanente de
lucru astfel :
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A. LA COMISIA DE VALIDĂRI ŞI PETIŢII
— Propunerea de validare a mandatului Dl. Acad. Constantin
Bălăceanu Stolnici, membru mirean delegat al Adunării eparhiale a
Arhiepiscopiei Bucureştilor în Adunarea Naţională Bisericească.
A primit raportid Comisiei, Pr. Dumitru Andone
B. LA COMISIA ORGANIZATOARE
— Hotărârea Sfântului Sinod nr. 733 din 13— 14 februarie 1997
pentru schimbarea titulaturii Episcopiei Argeşului în «Episcopia Arge
şului şi Muscelului» şi modificarea corespunzătoare a art. 5, cap. I,
pt. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.
A primit raportid Comisiei, Pr. Augustin' Vasile
C. LA COMISIA BISERICEASCĂ
— Darea de seamă pe anul 1997 a Sectorului 1 pl Administraţiei
Patriarhale — Cancelaria Sfântului Sinod privind : activitatea Organe
lor centrale bisericeşti, evenimente deosebite în viaţa bisericească,
activitatea misionară şi pastorală a clerului şi viaţa religios-morală a
credincioşilor, viaţa monahală în Biserica noastră, grija pentru loca
şurile de cult, precum şi ocrotirea monumentelor istorice bisericeşti de
artă şi arhitectură religioasă.
— Darea de seamă pe amd 1997 a Sectondui III al Administra
ţiei Patriarhale — Relaţiile externe bisericeşti privind : relaţii cu Bise
ricile Ortodoxe surori, relaţii cu Biserica Romano Catolică, relaţii cu
Biserica Anglicană şi Bisericile Protestante, relaţii cu organizaţiile
ecumenice interne şi internaţionale, yiaţa religioasă a comunităţilor
ortodoxe române din jurul graniţelor ţării şi din diaspora ortodoxă
română.
— Darea de seamă pe amd 1997 a Sectorului IV al Administraţiei
Patriarhale — Biserica şi Societatea, privind : asistenţa socială în Bise
rica Ortodoxă Română, activitatea de asistenţă religioasă în spitale şi
penitenciare, activitatea de asistenţă religioasă, caritativă şi filantro
pică în azile de bătrâni, orfelinate, cămine de copii, activitatea aso
ciaţiilor, ligilor şi societăţilor cu caracter religios care funcţionează cu
binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române şi activitatea Bisericii Orto
doxe Române reflectată în mass-media. Biroul de presă al Patriarhiei
Române.
A primit raportorid Comisiei, Pr. Ene Ionel
*
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D. LA COMISIA CULTURALĂ
— Darea de seamă pe anul 1997 a Sectorului Învăţământ teologic
şi educaţie religioasă privind: activitatea instituţiilor de învăţământ,
universitar şi preuniversitar teologic, activitatea de predare a Religiei
în instituţiile de învăţământ de stat şi schimbul de burse de studii cu
Bisericile şi organizaţiile creştine de peste hotare.
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— Darea de seamă pe anul 1997 a Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române privind : activitatea editurii pe anul 1997
şi planul de activitate pe anul 1998, activitatea tipografiei pe anul 1997
şi planul de activitate pe anul 1998, precum şi activitatea atelierelor
pe anul 1997 şi planul de activitate pe anul 1998.
A primit raportorid
Comisiei, Pr. Marian Ciulei
E. LA COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ
— Raportid Sectorului II al Administraţiei Patriarhale-economicofinanciar privind contul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1997
al Administraţiei Patriarhale si institutiilor anexe.
A primit raportorul Comisiei, Pr. Alexandru Hotărau
9

t

*

F. LA COMISIA BUGETARĂ
—• Raportid Sectorului II al Administraţiei Patriarhale-economico financiar privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Admi
nistraţiei Patriarhale şi instituţiilor anexe pe anul 1998.
A primit raportorid Comisiei, Pr. Ioan Dâmbu
Invitând pe membrii Adunării Naţionale Bisericeşti să parti
cipe la lucrările comisiei permanente potrivit componenţei lor, în sălile
anume destinate fiecăreia dintre acestea, la ora 10,00, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist suspendă şedinţa pentru pauză, timp în care
comisiile vor examina lucrările primite de la biroul Adunării şi vor
întocmi rapoartele.
La reluarea lucrărilor in plen, la ora 11,00, luând cuvântul, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat că, în răstimpul care s-a
scurs de la ultima şedinţă de lucru a acestui for central bisericesc s-a
mutat la cele veşnice Dl. Dr. Paul Blidaru delegat mirean al Arhiepisco
piei Bucureştilor în Adunarea Naţională Bisericească. Evocând perso
nalitatea acestui distins membru al Adunării Naţionale Bisericeşti, ata
şamentul şi lucrarea sa .în forurile bisericeşti parohiale, eparhiale şi
centrale în cadrul cărora a activat ani de zile. Prea Fericitul Părinte
Preşedinte propune păstrarea unui moment de reculegere, pe care
întreaga adunare îl ţine în picioare rostind creştinescul «Dumnezeu
să-l ierte !».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist propune continuarea lucră
rilor şi invită pe PP.CC. Părinţi raportori să prezinte rapoartele comiy
siilor permanente pentru deliberare de către plenul Adunării Naţionale
Bisericeşti, după cum urmează :
A.
Dumitru Andone, protopop de Tulcea, prezintă raportul Comi
siei de validări şi petiţii, cu propunerea de validare a mandatului Dom
nului Academician Constantin Bălăceanu Stolnici, membru mirean
delegat al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor în Adu
narea Naţională Bisericească.
Din raportul Comisiei de validări şi -petiţii rezultă că mandatul
prezentat este conform cu dispoziţiile electorale, nu prezintă defecte
de formă şi că împotriva lui nu au fost făcute contestaţii.
9
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Pe temeiul prevederilor art. 67 din Regulamentul organelor cen
trale bisericeşti, şi la propunerea Comisiei de validări, şi petiţii, plenul
Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte :
—■ Validează mandatai Dl. Acad.• Constantin Bălăceana Stol
nici, ca delegat mirean din partea Adunării eparhiale a Arhiepisco
piei Bucureştilor in Adunarea Naţională Bisericească.
B. Pr. Augustin Vasile, consilier administrativ, prezintă plenului
raportul Comisiei organizatoare în legătură cu Hotărârea Sfântului Si
nod nr. 733/13— 14 februarie 1997 pentru schimbarea titulaturii Episco
piei Argeşidui în «Episcopia Argeşului şi Muscelului» şi modificarea
corespunzătoare a art. 5, cap. /, pct. 4 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Hotărârea Adunării epahiale a Episcopiei Argeşului din 7 februa
rie 1996, de schimbare a titulaturii este motivată de dorinţa ca aceasta
să reflecte, prin formulare, realităţile unei importante zone geografice
de mare interes istoric, cultural şi de spiritualitate ortodoxă, care face
parte din jurisdicţia canonică şi administrativă a Episcopiei Argeşului
şi anume zona Muscelului.
Sfântul Sinod, potrivit prevederilor art. 7, al. 3 din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa
sa din 13— 14 februarie 1997 şi-a exprimat acordul cu hotărârea Adu
nării eparhiale a Episcopiei Argeşului pentru schimbarea titulaturii
acesteia în «Episcopia Argeşului şi Muscelului».
însuşindu-şi hatărârea sinodală cu nr. 733/13—>-14 februarie 1997
şi în temeiul prevederilor art .7, al. 2 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit cărora «schimbarea
titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor şi episcopiilor, precum şi înfiin
ţarea de noi eparhii, se face prin hotărârea Adunării Naţionale Biseri
ceşti» şi că, în această situaţie este necesar a se proceda la modificarea
art. 5, cap. I, punctul 4 din Statut privind noua titulatură a Episcopiei
Argeşului ;
La propunerea Comisiei organizatoare, plenul Adunării Naţionale
Bisericeşti hotărăşte : •
—
Aprobă schimbarea titulaturii
Episcopiei
Argeşului în
«Episcopia Argeşului şi Muscelului» şi modificarea corespunzătoare
a art. 5, cap. I, punctul 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, care va avea următorul conţinut:
Art. 5, cap. 1, pct. 4 : «Episcopia Argeşidui şi Muscelului, cu reşe
dinţa în municipiul Curtea de Argeş».
C. Pr. Ene Ionel, protopop de Focşani, prezintă plenului raportul
Comisiei bisericeşti în legătură cu Darea de seamă a Consiliului naţio
nal bisericesc pe anuX 1997 privind :
Activitatea Sectorului I al Administraţiei Patriarhale; Cancelaria
Sf. Sinod.
în cuprinsul raportului a fost subliniată, în mod succint, activitatea
internă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 1997, desfăşurată în lumina
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sfintelor canoane, a legiuirilor bisericeşti şi a hotărârilor organelor
centrale bisericeşti şi a îndrumărilor Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi a membrilor Sfântului Sinod în fiecarş din cele 23 eparhii
din cuprinsul Patriarhiei Române.
în rândul evenimentelor deosebite care au marcat viaţa bisericească
şi care reflectă lucrarea Sfântului Sinod ca organ central deliberativ
privind viaţa internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române se înscriu :
înfiinţarea episcopiilor ortodoxe române de la Gyula (Ungaria) şi de la
Vârşeţ (Serbia), precum şi alegerea P. Cuv. Arhim. Iosif Pop ca arhi
episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa occidentală
si meridională,
în rândul aceloraşi evenimente deosebite, cu importanţă internă
pastoral-misionară şi administrativă se înscrie şi alegerea P. Cuv.
Arhim. Visarion Bălţat ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.
în capitolul privind activitatea organelor central bisericeşti, este
prezentată activitatea Sfântului Sinod, a Sinodului Permanent, a Adu
nării Naţionale Bisericesti si a Consiliului National Bisericesc, fiind
semnalate cele mai importante dintre hotărârile privind promovarea
vieţii religioase în toate sectoarele sale, amintindu-se cu titlu sugestiv
că numai Sfântul Sinod, în cele patru şedinţe din cursul anului 1997
a examinat şi soluţionat peste 170 de probleme.
în cuprinsul capitolului referitor la activitatea misionară şi pasto
rală a clerului, sunt prezentate măsurile pentru păstrarea şi apărarea
dreptei credinţe, concretizate în cele două conferinţe preoţeşti semes
triale ale clerului, în cursurile pastorale şi de îndrumare misionară din
seria a 82-a, în activitatea de teren pastoral-misionară, la nivel de
parohii, protopopiate şi eparhii, cuprinzând măsuri pentru preîntâmpi
narea prozelitismului sectar, asigurarea programelor liturgice, a celor
de instruire religioasă prin predici, cateheze şi în şcoală, măsuri pri
vind chivernisirea adecvată a resurselor materiale şi administrarea după
Cuviinţă a bunurilor bisericesti.
Lucrarea misionar-pastorală s-a sprijinit, pe contribuţia asociaţiilor
bisericeşti, cu pondere în domeniul filantropic şi social, precum şi pe
activitatea editorială concretizată în 38 de publicaţii şi periodice centrale
şi eparhiale, la care s-au adăugat cele peste 40 de titluri de carte teo
logică şi numeroase cărţi de cult, cărţi de rugăciune şi de zidire duhov
nicească publicate în cursul anului 1997.
Capitolul privitor la relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte
Culte religioase relevă că, în general, dialogul şi bunele relaţii cu Bise
ricile şi Cultele istorice din România se dezvoltă în spiritul respectului
şi ecumenismului, dar sunt îngrijorătoare opiniile cultelor neoprotestante
şi de altă sorginte care caută să justifice prozelitismul în numele liber
tăţii religioase şi al drepturilor omului pe care le răstălmăcesc.
Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu Biserica catolică orientală
de rit bizantin în cursul anului 1997 au continuat să fie marcate de
stări tensionate în unele parohii în care activează unităţi greco-catolice.
Biserica greco-catolică a continuat să promoveze acţiuni cu tentă prozelitistă, de intoleranţă, violenţă şi forţă şi de revendicări absurde, de
f

»

•

t

*

t

B. O. R. — 24
i

f

7

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

370

acţionări în justiţie şi de atacuri la adresa Bisericii Ortodoxe Române
şi a slujitorilor ei, acţiuni care aduc prejudicii desfăşurării normale a
vieţii religioase a credincioşilor celor două Biserici. Prin exponenţi
greco-catolici, în Parlamentul României au fost iniţiate în anul 1997
cinci proiecte legislative pe tema restituirii lăcaşului de cult în detri
mentul Bisericii Ortodoxe Române, în privinţa cărora Sfântul Sinod şi-a
exprimat punctul'de vedere pe care l-a făcut cunoscut Parlamentului,
Preşedinţiei si Guvernului, demonstrând netemeinicia lor.
Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Română a făcut repetate ape
luri la dialog, singura cale de soluţionare a litigiilor şi pretenţiilor
patrimoniale şi rămâne în continuare deschisă dialogului, aşa cum a
făcut prin «Apelul la reconciliere şi unitate» adresat de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist la 12 martie 1997 sau prin «Mesajul pios
pentru Inocenţiu Micu Klein» transmis la 19 octombrie 1997, iar poziţia
Bisericii noastre în relaţiile cu Biserica catolică orientală de rit bizan
tin este redată în «Scrisoarea episcopatului ortodox român din Transil
vania către Parlamentul României» din 12 septembrie 1997.
în privinţa disciplinei clerului este subliniată, mai întâi, preocu
parea pentru prevenirea şi limitarea cazurilor de abatere şi indisci
plină de la tradiţia şi rânduielile bisericeşti, apoi, exigenţa instanţelor
disciplinare şi de judecată bisericească manifestată în cursul anului
1997 prin aplicarea a zece depuneri din treaptă $i a cinci caterisiri
ca pedepse maxime, la care se adaugă alte. sancţiuni şi pedepse apli
cate.
în capitolul privitor la grija Sfântului Sinod pentru îmbunătăţirea
condiţiilor materiale ale clerului si ale unitătilor de cult sunt retinute
demersurile repetate, pentru salarizarea personalului bisericesc, so
luţionate în cursul anului 1997 prin majorarea cu 4323 de contribuţii
la salarizare la nivelul salariului minim brut pe ţară şi prin 1730 posturi
cu contribuţie dublă la parohiile lipsite de posibilităţi materiale, ceea
ce reprezintă în fapt o mică parte faţă de cerinţele reale ale unităţilor
de cult. Sunt amintite, de asemenea, tot ca răspuns la intervenţiile
Patriarhiei Române, facilităţile de ordin financiar privind plata curen
tului electric de către unităţile bisericeşti, precum şi modul în care au
fost cuprinse în Legea nr. 169/1997, dreptul de reconstituire a unei
părţi din fostele proprietăţi funciare ale unităţilor bisericeşti.
Referitor la viaţa monahală se relevă faptul că, în 1997 au mai
fost înfiinţate sau reînfiinţate opt mănăstiri, existând în prezent 314
mănăstiri (173 de călugări şi 141 de călugăriţe) dintr-un total de 422
aşezăminte monahale (mănăstiri, schituri, metocuri), în care vieţuiesc
6.460 monahi (2.461 călugări şi 3.999 călugăriţe). Pregătirea persona
lului monahal s-a făcut în cursul anului 1996 în opt seminarii teologice
monahale (patru pentru călugări şi patru pentru călugăriţe).
Raportul evidenţiază, în continuare grija ierarhilor, a centrelor
eparhiale, a preoţilor şi credincioşilor pentru reconstruirea şi restaura
rea bisericilor monumente istorice, reconstruirea bisericilor demolate,
construirea de noi biserici şi pictarea lor care, în cursul anului' 1997 s-a
materializat prin : punerea pietrei de temelie la 88 de biserici, dintre
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care 32 în mediul urban şi 56 în mediul rural (cu nouă mai mult ca
în 1996), continuarea lucrărilor de construcţie în diferite faze la 651
biserici, dintre care 211 în localităţi urbane şi 440 în localităţile rurale .
(cu 32 mai mult faţă de 1996), terminarea şi darea în folosinţă a 143 dc
biserici, dintre care 39 în oraşe şi 104 în sate (cu 57 mai mult faţă de
1996) şi continuarea lucrărilor de pictură la 326 biserici (cu 26 mai
mult faţă de 1996). Nu pot fi trecute cu vederea eforturile făcute pen
tru edificarea catedralelor episcopale din Arad, Oradea şi Slobozia —
reşedinţe eparhiale sau eforturile Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului.
Se aminteşte că datorită măsurilor de reorganizare a '•parohiilor,
de înfiinţare a unor noi parohii sau de transformare a unor filii în
parohii, în cursul anului 1997 au existat un număr de 129 parohii fără
lăcaş de cidt, din care 36 în mediul urban şi 66 în mediul rural.
Pentru repararea, restaurarea şi pictarea locaşurilor de cult monu
mente istorice de artă şi arhitectură i'eligioasă, credincioşii, eparhiile şi
sponsorii au contribuit cu suma de 8,5 miliarde lei iar de la stat, prin
diverse instituţii abilitate, centrele eparhiale au primit suma de 19,6
miliarde lei.
Pentru construirea, repararea, restaurarea, pictarea şi întreţinerea
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au contribuit cu suma de 46 miliarde lei iar din fondurle de stat a fost
alocată, prin unităţile bisericeşti suma de 6,8 miliarde lei, fiind semni
ficativ efortul credincişilor în această perioadă de criză financiar-economică dar relevant ataşamentul lor faţă. de sfintele locaşuri de rugăciune
şi închinare.
In încheiere, este prezentată activitatea generală, sub multiplele
ei aspecte, a Cabinetului patriarhal, a Cancelariei Sf. Sinod şi servi
ciilor aferente, aflate sub îndrumarea şi conducerea nemijlocită a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a personalului de specialitate
existent.
în concluzie, raportul prezentat de Comisia bisericească apreciază
.că activitatea internă a Bisericii Ortodoxe Române prezentată de Sec
torul I al Administraţiei Patriarhale-Cancelaria Sf. Sinod, de la nivelul
parohiei până la cel al Sfântului Sinod, s-a înscris pe întreg parcursul
anului 1997 în efortul general de consolidare a prezenţei misionare şi
social-culturale a Bisericii în societatea românească cu dorinţa de a
organiza şi aprofunda acele lucrări aflate încă în faza de început şi de
a continua într-un ritm mai amplu activităţi specifice cu caracter misionar-pastoral, şi administrativ-organizatoric în diferitele domenii ale
vieţii religioase a clerului şi credincioşilor.
Ca urmare, Comisia bisericească propune ca raportul privind activi
tatea desfăşurată în cursul anului 1997 de Sectorul I al Administraţiei
Patriarhale — Cancelaria Sf. Sinod să fie supus aprobării plenului Adu
nării Naţionale Bisericesti.
Activitatea Sectorul III al Administraţiei
Patriarhale: Relaţii
externe bisericesti.
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în raportul prezentat se subliniază că activitatea desfăşurată pe plan
extern de Biserica Ortodoxă Română în cursul anullui 1997 a răspuns
programelor şi contactelor din ce în ce mai numeroase şi variate, sub
aspect panortodox, ecumenic şi interreligios la care, Biserica noastră,
prin reprezentanţii ei, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, şi-a adus contribuţia pe coordonatele receptării mesajului său
autentic creştin, extrem de important pentru viaţa spirituală a omenirii
la pragul dintre milenii.
în acest cadru sunt amintite relaţiile Bisericii noastre cn celelalte
Biserici Ortodoxe concretizate în cursul anului 1997 prin : vizita Sancti
tăţii Sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului în
România, în două rânduri, acţiuni în cadrul procesului de pregătire a
Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox, participări la momente din
viaţa altor Biserici Ortodoxe surori, activitatea reprezentanţilor Bisericii
noastre la : procesul de pregătire în plan panortodox a celebrării celor
2000 de ani de la naşterea Mântuitorului Hristos, la alte întruniri interortodoxe, la simpozioane şi conferinţe. Tot în acest segment al relaţiilor
interortodoxe pot fi amintite preocupările Bisericii noastre în legătură
cu : existenţa comunităţilor ortodoxe în diferite zone ale lumii, stră
duinţa comună a Bisericilor Ortodoxe din spaţiul est-european de a
reintra în normalitatea misiunii lor, paşi pe calea apropierii dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale, greutăţile prin care
treo unele Biserici Ortodxe surori în context zonal sau în confruntare
cu realităţi locale.
Raportul prezintă activitatea
Bisericii Ortodoxe Române prin
reprezentanţii ei în cadrul dialogului bilateral cu alte Biserici creştine
şi de promovare a ecumenismului, bazat pe respect reciproc şi într-o
firească linie de continuitate, de implicare activă în efortul de refacere
a unităţii creştine, aspecte evidenţiate de prezenţa Bisericii noastre,
prin reprezentanţii săi, de la cel mai înalt nivel al ierarhiei şi până la
profesori de teologie şi preoţi, în vizite, participări la simpozioane,
manifestări, conferinţe şi seminarii intercreştine şi ecumenice, atât în
ţară cât şi peste hotare. Dintre acestea sunt amintite ca semnificative
pentru anul 1997 : vizita la Patriarhia Română a Primatului Bisericii
Suedeze; a Cardinalului Silvano Piovanelli din Florenţa care a adus
şi părticele din moaştele Sf. Ioan Gură de Aur spre a fi aşezate, la
vremea cuvenită, în Catedrala Mântuirii Neamului ; participarea dele
gaţiilor Bisericii noastre la A 'II-a Adunare ecumenică de la Graz şi la
A X l-a Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene.
Raportul consemnează multiplele stăruinţe ale Bisericii Ortodoxe
Române pentru ca fiii ei români ortodocşi stabiliţi pe alte meleaguri,
prin părinteasca purtare de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi a membrilor Sfântului Sinod şi prin slujirea plină de râvnă
a preoţilor să nu ducă lipsă de hrană spirituală şi duhovnicească.
Astfel, privitor la viaţa religioasă a românilor din jurul hotarelor
României este prezentat efortul material şi spiritual al Bisericii Orto
doxe Române de a asigura fără preget cele trebuincioase românilor
ortodocşi din Basarabia, Bucovina de nord, Albania, Macedonia şi Bul
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garia pentru păstrarea identităţii lor etnice,
lingvistice, culturale şi
creştin ortodoxe româneşti în jurul preoţilor şi al Bisericii. Este amin
tită în acest context, hotărârea Sfântului Sinod din februarie 1997 prin
care s-a materializat o dorinţa mai veche a românilor din Serbia şi din
Ungaria şi anume, aprobarea organizării Episcopiei ortodoxe române de
la Vârşeţ, pusă temporar sub oblăduirea P.S. Episcop Laurenţiu al
Caransebeşului şi aprobarea organizării Episcopiei ortodoxe române de
la Gyula, pusă temporar sub oblăduirea P.S. Episcop’ Timotei al. Ara
dului, până la alegerea titularilor.
Referitor la viaţa religioasă şi organizarea românilor din diaspora,
raportul aminteşte că, în afara parohiilor din Australia şi Noua Zeelandă care depind canonic direct de Patriarhia Română, toa.te celelalte
parohii ortodoxe române sunt organizate în eparhii cu statut autonom,
după cum urmează : Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi
Europa centrală, condusă de I.P.S. Mitropolit Serafim, cuprinzând
29 parohii şi 6 filii în Germania, Austria, Suedia, Norvegia, Danemarca
şi Luxemburg ; Arhiepiscopia ortodoxă română din America şi Canada,
condusă de I.P.S. Arhiepiscop Victorin, care cuprinde 37 parohii din
America de Nord şi de Sud ; Arhiepiscopia ortodoxă română pentru
Europa occidentală şi meridională, al cărei arhiepiscop a fost ales la
29 noiembrie 1997 în persoana P. Cuv. Arhim. Iosif Pop şi care cuprinde
26 parohii si filii în Franţa, Marea Britanie, Italia, Spania, Elveţia, Olanda
şi Belgia.
în concluzia raportului, apreciind duhul conciliarităţii ce defineşte
în mod esenţial Biserica Ortodoxă Română, Comisia bisericească pro
pune ca acesta să fie supus aprobării plenului Adunării Naţionale Bise
riceşti.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte, invită apoi pe Pr. Corneliu Irod, protopop de Olteniţa, coraportorul Comisiei bisericeşti să
prezinte :
t

%

Activitatea Sectorului IV al Administraţiei Patriarhale —
Biserica şi Societatea
Raportul comisiei scoate în evidenţă că, relaţiile Bisericii cu so
cietatea, ca şi componentă a lucrării Bisericii în lume, domeniu de
activitate restrâns datorită constrângerilor din timpul fostului regim,
nu constituie o preocupare atentă a Bisericii, după anul 1990- Ca ur
mare, coordonarea activităţilor specifice acestui domeniu, cum ar fi :
asistenţa socială şi filantropică, asistenţa religioasă în armată, peni
tenciare, spitale, activitatea asociaţiilor bisericeşti, relaţiile cu insti
tuţiile de cultură şi relaţiile cu mass-media, au intrat în, sfera preocupă
rilor unui nou secter al Administraţiei Patriarhale denumit «Biserica
şi Societatea», înfiinţat în cursul anului 1997 prin directa purtare de
grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
în mod succint, raportul punctează relaţiile Bisericii cu mass-media
pe care le caracterizează pe ansamblu ca pozitive, printr-o atitudine
obiectivă faţă de realitatea misiunii Bisericii Ortodoxe în societatea
românească, cu excepţia postului naţional de televiziune şi a unor coti-
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diene de mare tiraj care, prin emisiuni şi articole cu caracter tenden
ţios şi părtinitor promovează un vădit curent antiortodox şi anticlerical.
Este prezentată apoi activitatea de asistenţă religioasă a Bisericii
şi slujitorilor ei în instituţiile medicale, penitenciare şi armată, din
care se constată că, în cursul anului 1997, în unităţile militare au func
ţionat 24 de capele, în sistemul penitenciar 33 de biserici şi capele iar
în spitale şi alte aşezăminte sociale au funcţionat 117 biserici şi capele.
Se subliniază, de asemenea, că, potrivit protocoalelor încheiate de Bi
serica Ortodoxă Română cu diferite instituţii de stat, prin care se re
glementează modul de acordare a asistenţei religioase şi statutul preo
ţilor deservenţi, în cursul anului 1997, prin programe şi acţiuni pas
torale şi misionare specifice, un număr de' 122 preoţi şi-au desfăşurat
activitatea în spitale, 30 în penitenciare şi 40 în structurile militare,
dintre care 16 preoţi recrutaţi la finele anului 1997 prin examen de
selecţionare.
Activitatea filantropică şi de asistenţă socială a Bisericii este un
alt domeniu prioritar al lucrării Bisericii în lume, în legătură cu care,
raportul apreciază că deşi există rezultate pozitive concrete la nivelul
tuturor eparhiilor din ţară, rolul Bisericii în raport cu cerinţele din
acest domeniu sunt mult limitate, pe de o parte, de posibilităţile ma
teriale şi financiare actuale ale Bisericii, iar pe de altă parte de lipsa
unei experienţe. Cu toate acestea, în ultimii ani, dar mai cu seamă în
anul 1997 s-a putut constata un reviriment în activitatea filantropică
şi de asistenţă socială a Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurată pe
trei mari direcţii : prin unităţile parohiale în cadrul cărora s-a asigurat
asistarea familiilor sărace şi cu mulţi copii, prin antrenarea comitetelor
parohiale, prin instituţiile de asistenţă socială din cuprinsul Patriarhiei
Române care în anul 1997 au fost în număr de 41, cuprinzând : cămine
de bătrâni, aşezăminte pentru copiii străzii şi orfani, 16 cantine şi bru
tării de ajutor ,social, 5 cabinete medicale, aşezăminte umanitare din
mânăstiri şi, prin reţeaua de asistenţă socială a Bisericii organizată pe
baza hotărârilor sinodale luate în'anul 1997 şi care, prin cei 82 de asis
tenţi sociali încadraţi în cele 11 birouri de asistenţă socială de la eparhii
şi de la Administraţia Patriarhală desfăşoară activităţi specifice de asis
tenţă socială în cadrul unităţilor bisericeşti parohiale, protopopeşti şi
eparhiale.
9
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tropică ale Bisericii, un aport deosebit îl au asociaţiile, ligile şi societă
ţile care funcţionează cu binecuvântarea B isericii: Asociaţia «Oastea
Domnului, Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi români, Liga tinere
tului ortodox român, Societatea naţională a femeilor ortodoxe române
şi Frăţia ortodoxă» şi care, la nivel central sau prin filiale, îşi aduc
aportul lor specific printr-o strânsă conlucrare cu membrii Sfântului
Sinod si cu unitătile bisericesti.
Raportul Comisiei prezintă relaţiile Bisericii cu instituţii de cultură
şi ştiinţifice atât la nivel instituţional cât şi prin prezenţa clericilor în
diferite acţiuni : includerea Teologiei ca ramură ştiinţifico-culturală în
Academia Română, participări la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de
♦
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comunicări ştiinţifice şi culturale, prezenţe în cadrul unor manifestări
expoziţionale, muzicale şi editorial-literare.
în încheiere, Comisia bisericească propune ca raportul privind acti
vitatea desfăşurată în cursul anului 1997 de Sectorul IV al Administra
ţiei Patriarhale — Biserica şi Societatea să fie supus aprobării plenului
Adunării Naţionale Bisericeşti.
în conformitate cu prevederile art. 20, lit. «g» din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59, lit. «g»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română şi la pro
punerea Comisiei bisericeşti, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
hotărăşte :
— Ia act cu aprobare de rapoartele Comisiei bisericeşti în le
gătură cu Darea de seamă a Consiliului naţional bisericesc privind
lucrarea Bisericii Ortodoxe Române pe plan intern şi extern bi
sericesc sub multiplele ei aspecte, ca rod al activităţii desfăşurată
în anul 1997 de organele centrale bisericeşti, de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi de membrii Sfântului Sinod în eparhiile pe care le păstoresc cu exprimarea recunoştinţei faţă de atotbunul Dumnezeu pentim revărsarea milei Sale asupra clerului şi
a credincioşilor Bisericii Sale Ortodoxe din România.
— Exprimă mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, ierarhilor, preoţilor, monahilor şi tuturor credincioşilor
care, prin lucrări specifice, s-au înscris în efortul Bisericii de slu
jire a lui Dumnezeu şi a oamenilor şi, recomandă, pe baza pro
punerilor formulate în rapoarte, continuarea activităţilor în
scopul promovării activităţii misionare şi pastorale interne, a slu
jirii sociale şi filantropice în rândul poporului drept credincios, a
prezenţei active a Bisericii Ortodoxe pe plan internaţional şi ecu
menic şi a purtării de grijă faţă de românii ortodocşi şi comuni
tăţile lor de pretutindeni.
I

9
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Pr. Marian Ciulei, protopop de Alexandria, prezintă plenului
raportul Comisiei culturale în legătură cu darea de seamă a Consiliului
naţional bisencesc pe anul 1997 privind :
Activitatea Sectorului V al Administraţiei Patriarhale —
«învăţământ teologic»
I

Referitor la preocupările Bisericii noastre în domeniul predării Re
ligiei în şcolile de stat, raportul prezintă acţiunile Patriarhiei Române
sub îndrumarea nemijlocită a Sfântului Sinod, personal a Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist de readucere în sistemul învăţământu
lui românesc a valorilor moralei creştine ca dimensiune a spiritualităţii
ortodoxe tradiţionale, cu referire la aplicarea prevederilor legale şi a
statutului orei de religie, îndrumarea şi controlul activităţii de predare
a Religiei prin cei 17 inspectori şcolari, activitate care este în curs de
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derulare şi la alte inspectorate şcolare teritoriale, la formarea în insti
tuţiile de învăţământ universitar teologic a profesorilor de Religie şi la
perfecţionarea didactică şi metodică a acestora, pentru asigurarea ma
nualelor de Religie la clasele I— IV în -toate unităţile şcolare şi conti
nuarea elaborării manualelor.de Religie pentru celelalte clase din ciclul
gimnazial şi liceal.
în capitolul privitor la învăţământul teologic preuniversitar desfă
şurat în anul 1997, este prezentată grija deosebită a Sfântului Sinod,
a Centrelor eparhiale, personal a fiecărui ierarh, pentru pregătirea per
sonalului de cult, prin buna organizare şi funcţionare a activităţii celor
39 Seminarii teologice liceale, dintre care opt pentru monahi, cu un
efectiv de 6.198 elevi, în cadrul cărora au activat 865 cadre didactice,
dintre care 405 de specialitate teologică. Au funcţionat, de asemenea,
pentru pregătirea personalului ajutător bisericesc, un număr de 19 Şcoli
de cântăreţi bisericeşti, cu un efectiv de 1.196 elevi. Tot în cadrul Pa
triarhiei Române, au funcţionat în anul 1996 un număr de 9 Şcoli postliceale teologico-sanitare, cu un efectiv de 989 elevi, pentru a oferi
personalului mediu tehnico-sanitar o pregătire specializată dublată de
aprofundarea dimensiunii filantropice şi caritabil-creştine în cadrul ac
tului medical. La acest capitol au fost evidenţiate preocupările vizând
întărirea legăturilor acestor şcoli cu Biserica, pentru a răspunde cerin
ţelor pastoral-misionare actuale, şi nu în ultimul rând cultivarea vo
caţiei pentru slujirea Bisericii în contemporaneitate, potrivit tradiţiei
şi învăţăturii de credinţă.
Cu referire la învăţământul, teologic universitar, raportul evidenţiază
activităţile specifice învăţământului teologic universitar desfăşurate în
anul 1997, de pregătire a personalului de cult şi a specialiştilor în dife
rite domenii de interes bisericesc si social, de cercetare stiintifică-teologică şi prezintă structura organizatorică a acestuia, potrivit căreia, în
cursul anului 1997, Facultăţi de teologie şi specializări teologice
au
funcţionat în 14 centre universitare, asigurându-se specializarea în do
meniile : Teologie pastorală, Teologie — litere (limbă şi literatură ro
mână ; limbi m oderne; limbi clasice); Teologie — asistenţă socială;
Teologie — istorie ; •Teologie — conservare, restaurare patrimoniu;
Teologie — pictură bisericească, la care au fost înscrişi un număr de
6.692 studenţi, dintre care au absolvit un număr de 1169 licenţiaţi.
Un alt capitol arată apoi preocupările din domeniul învăţământului
teologic postuniversitar în cursul anului 1997, organizate prin Ciclul de
studii aprofundate (Maşter), cu durata de un an, în cadrul Facultăţilor
de teologie din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Oradea la care au fost înscrişi
68 candidaţi şi prin Doctoratul în teologie, organizat numai la Facul
tăţile de teologie din Sibiu, şi Bucureşti la care au fost înscrişi un număr
de 168 doctoranzi.
Schimbul de burse de studii dintre Biserica Ortodoxă Română şi
alte Biserici şi instituţii de învăţământ din străinătate s-a concretizat
în cursul anului 1997 prin înscrierea în instituţiile de învăţământ teo
logic universitar şi preuniversitar din România a unui număr de
279 doctoranzi, studenţi şi elevi din Basarabia, Bucovina de nord, Iugo
>

/

f

I

P A RT E A O F I C I A L Ă

3 77

I

slavia, Ungaria, Albania, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Armenia, Georgia,
Macedonia, Polonia, Grecia, Franţ^, Belgia, Italia ; alţi 69 de tineri
teologi români studiind în diferite centre universitare din străinătate,
trimişi prin Patriarhia Română sau la recomandarea directă a eparhiilor.
In încheierea raportului Comisiei se subliniază că, învăţământul
teologic ortodox, în întregul lui, constituie o componentă a lucrării mi
sionare a Bisericii în lume, cu ample conotaţii spirituale şi culturale
pentru societatea românească şi, ca urmare, acest raport este supus
deliberării Adunării Naţionale Bisericesti.
»

t

Activitatea Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române
Cu privire la activitatea Editurii raportul arată că aceasta se des
făşoară
cu concursul unui consiliu editorial înfiintat
•
> încă din anul 1995,»
din iniţiativa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. între multiplele
activităţi editoriale desfăşurate în cursul anului 1997, au continuat apa
riţiile din colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti, apariţiile de carte teo
logică din colecţia Biblioteca teologică, cu seriile Teologi ortodocşi ro
mâni şi Teologi ortodocşi străini şi retipărirea ediţiei jubiliare a Bibliei
de la Bucureşti apărută în anul 1988 prin purtarea de grijă a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, precum şi a altor cărţi de cult şi,
nu în ultimul rând, a Sfintei Scripturi, Psaltirii, Micii Bibiii şi a Pen
tateuhului comentat, în versiunea redactată şi comentată de Î.P.S. Arhi
episcop Bartolomeu al Clujului.
Activitatea Tipografiei este ilustrată prin inventarierea celor
500.000 exemplare de carte imprimată şi difuzată în toată ţara, cuprin
zând scrieri biblice, scrieri patristice, carte teologică, carte de cult, ma
nuale de teologie, cu un deosebit rol misionar-cultural în rândul preo
ţilor şi credincioşilor ortodocşi români, toate acestea contribuind la
îmbogăţirea scrisului teologic ortodox românesc.
* în legătură cu activitatea Atelierelor, raportul arată că aceasta se
desfăsoară în noul sediu al Atelierelor din Sos. Oltenitei 255, în care
sunt create condiţii optime pentru ca în secţiile de profil (Secţia m e
tale-turnător ie clopote, Secţia de pictură bisericească, Secţia de ţesătorie, croitorie şi broderie, Secţia de sculptură-tâmplărie, Secţia de
tămâie) să se producă în serie obiecte de cult, veşminte preoţeşti, icoane
pictate şi colportaj din toate categoriile, existând şi producţie de lucrări
artistice cu caracter de unicat, toate fiind distribuite eparhiilor şi uni
tăţilor de cult din Patriarhia Română dar si comunităţilor ortodoxe
române din afara graniţelor ţării.
In încheierea raportului asupra activităţilor desfăşurate în cursul
anului 1997 de Institutul biblic şi de misiune prin sectoarele sale, Co
misia culturală scoate în evidenţă, atât dificultăţile materiale şi finan
ciare cu care acestea s-au confruntat, cât şi străduinţele şi rezultatele
bune obţinute printr-o eficientă şi judicioasă administrare a bazei ma
teriale şi financiare existente, sub îndrumarea nemijlocită a Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, propunând ca urmare, supunerea ra
portului său deliberării plenului Adunării Naţionale Bisericeşti.
t
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In conformitate cu prevederile art. 20, lit. «g» din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii ^Ortodoxe Române şi art. 59, lit. «g»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română şi la pro
punerea Comisiei culturale, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti ho
tărăşte :
—■ Ia act ca aprobare de raportul Comisiei culturale în legă
tură cu darea de seamă a Consiliului naţional bisericesc privind
activitatea generală în domeniul învăţământului teologic şi religios ca rod al lucrării desfăşurate în anul 1997 de către organele
centrale bisericesti,
» 9 de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
9
de toţimembrii SfântuluiSinod în eparhiile pe care le păstoresc.
— Ia act cu aprobare de raportul Comisiei culturale în legă
tură cu darea de seama a Consiliului naţional bisericesc privind
activitatea desfăşurată în anul 1997 de Institutul Biblic şi de Mi
siune al Bisericii Ortodoxe Române prin sectoarele Editură, Tipo
grafie şi Ateliere în slujirea misionară,'pastorală şi culturală a
Bisericii şi îşi exprimă acordul cu planurile de activitate ale aces
tora pe anul 1998.
$

♦

E.
Pr. Alexandrii Hotăran, protopop la • Deva, prezintă plenului
raportul Comisiei economico-financiare în legătură cu darea de seamă
a Consiliului naţional bisericesc în legătură cu activitatea sectorului II
«Economico-financiar» al Administraţiei Patriarhale, contul de execuţie
a Bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul pe anul 1997 al Admi
nistraţiei Patriarhale si al Institutului biblic si de misiune al Bisericii
Ortodoxe Române.
Raportul prezintă finalizarea acţiunii de preluare în administrare,
în anul 1997, de către Administraţia Patriarhală a imobilului Palatului
Patriarhiei (fostul sediu al Camerei Deputaţilor) din Dealul Mitropoliei
nr. 5, cu inventarul, clădirea şi terenul aferent destinat în principal
organizării Muzeului de artă religioasă al Patriarhiei Române, precum
şi altor activităţi şi manifestări cu caracter cultural şi religios, cât şi
pentru funcţionarea unor sectoare ale Administraţiei Patriarhale.
în legătură cu organizarea Muzeului de artă religioasă al Patriarhiei
Române, raportul subliniază că sunt în studiu variante de organizare,
posibilităţi de finanţare, analizarea modalităţilor de recuperare a bunu
rilor cu valoare patrimonială aflate în diferite muzee şi colecţii publice
de stat, aceste demersuri având ca finalitate organizarea unui muzeu
care să răspundă exigenţelor ştiinţifice şi muzeale actuale.
Raportul aminteşte de asemenea, de eforturile Patriarhiei Române,
ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în legătură cu aducerea
la îndeplinire a gândului şi dorinţei înaintaşilor pentru realizarea Ca
tedralei Mântuirii Neamului.
Sunt prezentate acţiunile din cursul anului 1997 ale Aşezământului
ortodox român de la Ierusalim pentru construirea, la Ierihon, a unui
schit românesc cu toate cele necesare (locaş de cult, chilii şi spaţii de
9
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cazare), pe baza unui plan elaborat de arhitecţi români, precum şi lucră
rile de construcţie şi pictare a bisericii mari de la Schitul românesc
Prodromu şi de la Schitul Lacu de la Muntele Athos.
Sunt prezentate şi amplele lucrări 'de investiţii pentru reparaţiile
şi
1 restaurările efectuate în cursul anului 1997 la reşedinţa Patriarhală
din Bucureşti, la mănăstirea Antim, mănăstirea Plumbuita, la Palatul
Patriarhiei, la tipografia Institutului biblic, lucrări suportate integral
din bugetul propriu al Administraţiei Patriarhale.
în continuare, raportul prezintă Contul de execuţie a bugetului pe
anul 1997, realizat din venituri provenind de la bugetul de stat —
pentru salarizarea personalului, din activităţile de cult, din activităţile
auxiliare ale Fondului central misionar, ale fondului Filantropia şi Co
misiei de pictură bisericească, precum şi din activităţile specifice ale
editurii, tipografiei şi atelierelor Institutului biblic, ale magazinelor bi
sericeşti, ale administraţiei blocului Patriarhiei, din donaţii, subvenţii,
dobânzi etc.
în legătură cu
cheltuielile efectuate în execuţia
bugetului
pe
anul 1997, acestea au cuprins plata salariilor angajaţilor Centrului pa
triarhal şi completarea salariilor preoţilor din parohiile cu posibilităţi
materiale reduse, cheltuieli administrativ-gospodăreşti şi finalizarea unor
investiţii pentru sprijinirea activităţilor sectoarelor Administraţiei Pa
triarhale, alocarea de ajutoare şi subvenţii pentru construcţii, reparaţii
şi restaurări de biserici şi edificii bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei
Române, cheltuieli pentru sprijinirea acţiunilor filantropice şi socialumanitare iniţiate de Patriarhia Română şi pentru ajutorarea familiilor
sărace, acordarea de ajutoare comunităţilor ortodoxe române de peste
hotare şi celor din jurul graniţelor României.
Comisia economico-financiară constată modul echilibrat de admi
nistrare şi gestionare a bugetului Administraţiei Patriarhale şi institu
ţiilor anexe, în conformitaţe cu cele stabilite prin hotărârile Adunării
Naţionale Bisericeşti şi ale Consiliului naţional bisericesc în cursul anu
lui 1997.
In conformitate cu prevederile art. 20, lit. «i» din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59, lit. «j»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română şi la pro
punerea Comisiei economico-financiare, plenul Adunării Naţionale Bi
sericeşti hotărăşte :
i

I

?

— Ia act, cu aprobare, de raportul Comisiei economico-finan
ciare în legătură cu darea de seamă a Consiliului naţional bisericesc
privind activitatea Sectorului economico-financiar al Administraţiei
Patriarhale desfăşurată în anul 1997.
— Ia act cu aprobare de raportul Comisiei economico-finan
ciare în legătură cu darea de seamă a Consiliului naţional bisericesc
privind contul de execuţie a Bugetului de venituri şi cheltuieli,
rezultatele financiare şi bilanţul pe anul 1996 al Administraţiei
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Patriarhale si al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortoâoxe Române.
*

P

— Aduce mulţumiri. tuturor credincioşilor, preoţilor şi mem
brilor Sfântului Sinod pentru contribuţia şi sprijinul material adus
la realizarea fondului central misionar şi a fondului «Filantropia»,
în scopul întrajutorării unităţilor bisericeşti ortodoxe române din
ţară şi de peste hotare şi pentru manifestarea sentimentelor de
. solidaritate creştină cu cei aflaţi în lipsuri.
F.
Pr. Ioan Dâmbu, protopop de Năsăud, prezintă plenului raportul
Comisiei bugetare în legătură cu darea de seamă a Consiliului naţional
bisericesc privind proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Admi
nistraţiei Patriarhale şi al instituţiilor anexe pe anul 1998.
Raportul Comisiei bugetare evidenţiază preocupările Centrului pa
triarhal, sub directa îndrumare a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist pentru asigurarea resurselor financiare necesare sprijinirii ac
tivităţilor tot mai diversificate ale sectoarelor Administraţiei Patriarhale
în diferite domenii ale vieţii bisericeşti şi mai ales pentru activităţile
filantropice, socio-umanitare, cultural-misionare, de sprijinire a comu
nităţilor ortodoxe române de peste hotare şi de finalizare a unor in
vestiţii începute în anii anteriori.
Raportul constată că proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Administraţiei Patriarhale şi instituţiilor anexe pe anul 1998, a fost
întocmit avându-se în vedere, în primul rând, posibilităţile şi resursele
proprii, de realizare a veniturilor, concomitent cu sporirea preocupărilor
pentru aflarea de noi resurse şi mijloace de finanţare şi pentru limita
rea cheltuielilor la nivelul cerinţelor reale, în scopul bunei funcţionări
a sectoarelor Administraţiei Patriarhale şi a Institutului biblic şi de
misiune, *cu aprecierea factorilor de influenţă externă datoraţi crizei
economice şi financiare, de creşterea preţurilor la materiile prime şi a
costurilor de întreţinere şi regie.
Apreciind că proiectul de Buget pe anul 1998 al Administraţiei
Patriarhale şi al instituţiilor anexe răspunde cerinţelor actuale privind
buna desfăşurare a activităţilor Centrului patriarhal, Comisia bugetară
supune raportul deliberării Adunării Naţionale Bisericeşti.
Pe temeiul prevederilor art. 20, lit. «i» din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59, lit. «j»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română şi la pro
punerea Comisiei bugetare, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti
hotărăşte :
— Ia act de raportul Comisiei bugetare în legătură cu darea
de seamă a Consiliului naţional bisericesc privind proiectul Buge
tului de venituri si cheltuieli al Administraţiei Patriarhale si al
instituţiilor anexă pe anul 1998 care se anexează .prezentului proces-verbal şi aprobă punerea lui în aplicare.
i

>
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După prezentarea rapoartelor comisiilor permanente de lucru, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând cuvântul, arată că «după ce
a fost prezentat raportul general al Consiliului naţional bisericesc pri
vind activitatea desfăşurată în cursul anului 1997 la nivelul central
bisericesc cât şi în eparhii, este necesar ca Adunarea Naţională Biseri
ceascăi, prin ierarhi şi reprezentanţii clerului şi mirenilor din cele 23 de
eparhii din Patriarhia Română să-şi exprime punctele de vedere care,
vor întregi şi vor aduce completările necesare acolo unden este codul,
spre a conduce acest for central bisericesc reprezentativ al Bisericii
Ortodoxe Române la hotărâri necesare». De aceea, pentru completarea
imaginii vii a Bisericii .noastre, aşa cum a fost ea prezentată, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe membrii acestui for central
bisericesc, care s-au înscris la cuvânt la secretariatul Adunării, să-şi
prezinte intervenţiile în plen, după cum urmează :
Dl. Prof. Gheorghe lonescu de la Episcopia Buzăului, aduce mul
ţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru oferirea acestui
prilej de evaluare a activităţii generale bisericeşti depusă în anul 1997.
Referindu-se la discutarea în Camera Deputaţilor a unor proiecte de
legi privind folosirea locaşurilor de cult de către Biserica catolică ori
entală de rit bizantin, Domnia Sa propune plenului să examineze posi
bilitatea adoptării *unei moţiuni către Parlamentul României în care să
se exprime dezacordul Bisericii noastre faţă de aceste iniţiative şi drep
tul exclusiv al comunităţilor- locale de a decide în privinţa folosirii loca
şurilor de cult.
Dl. Academician Constantin Bălăceanu Stolnici, de la Arhiepiscopia
Bucureştilor, exprimă pienului mulţumiri pentru votul dat în vederea
confirmării ca membru în acest for bisericesc si în continuarea intervenţiei sate, face referire la atacurile convergente la care este supusă
Biserica Ortodoxă Română, mai ales în ultima vreme, multe din acestea
asemănătoare celor din timpul regimului comunist-ateu, atacuri care nu
trebuie ignorate şi lâ care trebuie să se răspundă cum se cuvine, apre
ciind că Biserica Ortodoxă Română, împotriva oricăror atacuri, trebuie
să-şi continue prezenţa şi lucrarea în toate domeniile. In legătură cu
învăţământul teologic românesc şi cu problema muzicii bisericeşti care
se studiază în Academiile de muzică din învăţământul de stat, Dom
nia Sa propune să se studieze posibilitatea ca Biserica Ortodoxă Română
să-şi înfiinţeze propria ei Universitate aşa cum au şi alte Biserici în
lume. în contextul efortului general al Bisericii pentru edificarea de
noi locaşuri de cult, Domnia Sa opinează că, deşi există voci care con, testă necesitatea şi utilitatea construirii Catedralei Mântuirii Neamului,
marea majoritate a opiniei publice româneşti este alături de Biserică
în demersul său de a edifica marea Catedrală a Mântuirii Neamului
care să dea prestigiu civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti.
Dl. Prof. Radu Staficu de la Episcopia Argeşului, în intervenţia sa
aduce în discuţie problema muzeului naţional al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, amintind în acest scop că încă din anul 1931, Patriarhul Miron
a avut iniţiativa organizării de muzee eparhiale. în acest context,
Domnia Sa consideră că este extrem de important ca Adunarea Na-
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solicitând sprijinul pentru organizarea Muzeului
naţional al Bisericii
Ortodoxe Române cu scopul precis de a umple un mare gol în viaţa
culturală, ştiinţifică şi spirituală a ţării. De aceea, Domnia Sa propune
plenului ca intervenţia către Guvern să facă referire la următoarele
aspecte :
— Guvernul României, prin Ministerul Culturii, să dispună înfiin
ţarea Muzeului naţional (de artă sau de cultură) al Bisericii Ortodoxe
Române în subordinea directă a Patriarhiei Române, cu sediul în Pa
latul Patriarhiei Rom âne;
— Muzeul naţional (de artă sau cultură) al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne va avea buget propriu, schemă de organizare, stat de funcţii şi
personal încadrat la nivelul similar unităţilor cu statut de muzeu na
ţional din reţeaua muzeelor de stat şi va fi finanţat de la bugetul de
stat, prin Secretariatul de Stat pentru Culte ;
— Muzeul naţional (de artă sau cultură) al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne să fie organizat ca instituţie de profil a Patriarhiei Române cu
rolul de restaurare, conservare şi valorificare ştiinţifică, educativă şi
culturală a patrimoniului cultural bisericesc, ca element probator al
istoriei, perenităţii şi spiritualităţii poporului român şi al Bisericii Orto
doxe Naţionale :
— Muzeul naţional (de artă sau cultură) al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne va avea rol de coordonare metodologică şi ştiinţifică şi de spri
jinire a activităţii de specialitate din reţeaua muzeală a Bisericii Orto
doxe Române.
în continuare a vorbit Dl. Radu Stancu, care a mulţumit plenului
pentru aprobarea noii titulaturi a Episcopiei Argeşului şi Muscelului
apreciind că, prin această nouă titulatură se corelează cu exactitate
titulatura cu jurisdicţia canonică şi administrativă a eparhiei.
Dl. Dr. Octavian Clocotici de la Episcopia Romanului, în cuvântul
său face aprecieri elogioase asupra conţinutului raportului prezentat
Adunării Naţionale Bisericeşti, apreciind că de la an la an, cu toate
greutăţile prin care trece Biserica, realizările sunt tot mai bogate, iar
nivelul dezbaterilor din plenul acestui for central reprezentativ sunt tot
mai realiste şi pline de conţinut. Făcând referire la activitatea de asis
tenţă religioasă din spitale, Domnia Sa subliniază paşii imenşi care s-au
făcut în acest domeniu şi imensa responsabilitate pe care şi-a asumat-o
Biserica şi slujitorii ei pentru a promova această activitate pe coordo
natele ei tradiţionale şi fireşti* Cu referire la această activitate, pre
zintă succint activitatea spitalului din Municipiul Roman înfiinţat din
4
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existenţei sale. .Pentru, acest moment aniversar a fost lansată o medalie
comemorativă pe care, Domnia Sa o oferă Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist impreună cu invitaţia de a participa la festivităţile
ce se vor organiza cu acel prilej.’
P. C. Pr. Marian Ciulei de la Episcopia Alexandriei şi Teleormanului,
luând cuvântul îşi exprimă bucuria pentru cele prezentate în plenul
Adunării ca rezultat al lucrării plină de rod a clerului şi credincioşilor
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sub păstorirea membrilor Sfântului Sinod în frunte cu Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist. Referindu-se la învăţământul teologic şi re
zultatele obţinute în formarea viitorilor slujitori ai altarelor străbune,
Prea Cucernicia Sa consideră că o contribuţie deosebită în formarea
acestora îl are accesul la revistele şi publicaţiile eparhiale, solicitând
ca plenul să recomande Centrelor eparhiale să sprijine instituţiile de
învăţământ teologic prin trimiterea gratuită a revistelor şi publicaţiilor
pe care le editează.
Dl. Senator Prof. Univ. Vasile Dobrescu de la Episcopia Alba Iuliei,
în intervenţia sa apreciază că bilanţul pe anul 1997 al Bisericii Ortodoxe
Române în toate domeniile de activitate, prezentat Adunării Naţionale
Bisericeşti, este bun şi într-o evidentă ascensiune. Referindu-se apoi
la iniţiativele legislative dezbătute în cele două Camere ale Parlamen
tului în legătură cu soluţionarea litigiilor dintre ortodocşi şi greco-catolici, Domnia sa apreciază de o mare gravitate imixtiunea forului le
giuitor şi ’ a altor reprezentanţi ai statului în această problemă şi
propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti să exprime un protest
ferm faţă de această stare de lucruri.
Dl. Dr. Sorin Costina de la Episcopia Aradului, susţine în inter
venţia sa opiniile exprimate de antevorbitori în legătură cu formularea
unui protest faţă de amestecul legislativului în relaţiile dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Catolică Orientală de rit bizantin prin
promovarea unilaterală a unor iniţiative legislative, apreciind că singure,
aceste două Biserici pot decide modul de soluţionare a problemelor din
tre ele. In continuare, Domnia Sa apreciază că autorităţile de stat le
gislative şi executive trebuie să dea atenţie şi să soluţioneze demer
surile Bisericii în ,privinţa reglementării salarizării preoţilor, a legii
sponsorizării privind activităţile de restaurare a monumentelor istorice
bisericeşti şi activităţile de asistenţă socială şi religioasă, precum şi pro
blema cadrului legislativ al orei de Religie.
Dl. Jurist Ioan Solomon de la Episcopia Covasnei şi Harghitei, luând
cuvântul, prezintă situaţia grea a Episcopiei Covasnei şi Harghitei, nu
de mult înfiinţată, în care, cu multă râvnă şi împotriva oricăror vitregii,
ierarhul locului, slujitorii şi credincioşii români ţin aprinsă flacăra cre
dinţei ortodoxe străbune, aducând călduroase mulţumiri preoţilor, cre
dincioşilor şi ierarhilor din diferite zone ale ţării care au sprijinit fi
nanciar în anul 1997 Episcopia. în continuare, Domnia Sa aminteşte că
în cursul anului 1998, se vor aniversa 130 de ani de la naşterea întâiului
patriarh al României, Miron Cristea, născut la Topliţa în judeţul Har
ghita şi 340 de ani de la atestarea documentară a acestei localităţi, în
care scop un comitet de organizare a manifestărilor aniversare care vor
avea loc între 18— 20 iulie 1998, a lansat un apel pe care îl prezintă
plenului şi care se referă la modalităţile prin care se gândeşte, pe plan
local şi naţional, cinstirea memoriei marelui patriarh Miron Cristea care
va fi pusă sub semnul împlinirii a 80 de ani de la Unirea din 1918
si a 150 de ani de la Revoluţia din 1948.
P. C. Protopop Ioan Florescu de la Episcopia Râmnicului, în in
tervenţia sa apreciază că cele prezentate în rapoartele comisiilor Adu
t
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nării dau imaginea ritmului dinamic al vieţii din Biserica noastră sub
înţeleapta şi pilduitoarea păstorire a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist. De aceea, apreciază că tinerii care se pregătesc pentru slujirea
preoţească trebuie să beneficieze în instituţiile de învăţământ teologic
de o serioasă pregătire şi să-şi însuşească o serioasă cultură şi o aleasă
viaţă duhovnicească, instrumente cu care pot face faţă cerinţelor tot
mai ridicate ale credincioşilor din societatea românească contemporană.
Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Galeriu de la Arhiepiscopia Bucu
reştilor, subliniază că, aşa cum rezultă din cele prezentate, Ortodoxia
românească prezintă lumii vocaţia ei misionară şi spirituală care se ma
nifestă prin toate acţiunile pe care le iniţiază şi le împlineşte în slujirea
ei şi că acestea se reflectă cel mai bine în realitatea vieţii comunitare
din parohiile noastre. De aceea, este necesar ca în preocupările tuturor
factorilor bisericeşti şi ale instituţiilor de învăţământ teologic, formarea
tinerilor pentru slujirea în parohie trebuie să constituie o preocupare
aparte, fiind locul propice de desfăşurare a activităţii misionare, pas
torale, culturale şi social-filantropice pe care Biserica le îndreaptă către
credincioşii ei.
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, luând cuvântul, îşi ex
primă bucuria în legătură cu modul realist în care s-au desfăşurat lu
crările şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti, şedinţă a bilanţului şi a
proiectelor de viitor, caracterizată prin spiritul lucid şi obiective de
analizare a neîmplinirilor dar şi prin curajul de a reflecta asupra pa
şilor de făcut în viitor. Referindu-se la activitatea misionară, înalt Prea
Sfinţia Sa constată că nu se manifestă întotdeauna suficient efort în
direcţia promovării lucrării misionare la nivelul timpului actual, aspect
care se poate ameliora numai prin redescoperirea vocaţiei misionare a
preoţilor şi prin implicarea mirenilor în lupta Bisericii cu multiplele
pericole care o pândesc, pentru că, în contextul actual, lupta Bisericii
este a ierarhilor, preoţilor şi mirenilor la un loc. Exemplificând cu
aspecte din lucrarea misionară din Arhiepiscopia Clujului, care, la ni
velul Centrului eparhial este coordonată de sectorul «Misiune şi so
cietate», înalt Prea Sfinţia Sa opinează că, în condiţiile actuale, Biserica
trebuie să aibă o strategie proprie privind activitatea misionară şi so
cială, în care preotul şi mireanul trebuie să conlucreze în parohii mai
mici, pentru a oferi prilejul unei cunoaşteri reciproce şi al unei păstoriri
eficiente. în continuare, apreciind că, aşa cum se poate constata, în mo
mentul de faţă ofensiva antiortodoxă se duce prin presă şi prin mij
loace audio-video dar că, Biserica noastră nu va avea prea curând posi
bilitatea de a avea propriul ei ziar sau post de radio şi televiziune,
înalt Prea Sfinţia Sa sugerează ca revistele, publicaţiile şi periodicele
eparhiale să devină ele însele, prin calitatea imagistică şi prin conţinut
la standarde moderne, mijloace prin care Biserica să se facă cunoscută,
să-şi facă cunoscute activităţile şi să se apere.
Revenind la problema relaţiilor Bisericii noastre cu Biserica cato
lică orientală de rit bizantin (greco-catolică) şi existenţa pe ordinea de
zi a Camerei Deputaţilor a proiectului Legii Boilă în 20 de articole
şi la avizarea favorabilă a acestuia de către comisiile Juridică şi cea
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pentru drepturile omului şi culte a ,Camerei Deputaţilor, înalt Prea
Sfinţia Sa susţine propunerea Dl. Prof. Gheorghe Ionescu de la Episcopia
Buzăului privind adoptarea unei moţiuni de protest care să fie adresată
acestui for legislativ şi, apreciază că, în materie de legislaţie bisericească
ce priveşte Biserica Ortodoxă Română, Adunarea Naţională Bisericească
este singurul for legislativ. în încheierea intervenţiei din plen, înalt
Prea Sfinţia Sa dă citire textului moţiunii de protest care să fie adresată •
Camerei Deputaţilor pe care îl supune aprobării.
*
Epuizându-se lista vorbitorilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, mulţumeşte celor care s-au ostenit şi au adus completări la
rapoartele prezentate spunând : « legaţi fiind cu sufletul şi cu conştiinţa
de misiunea şi slujirea noastră comună, cu fiecare an care s-a scurs în
lucrarea acestui for central bisericesc reprezentativ, am avut dovada
apropierii care s-a realizat între noi şi a creşterii în slujba Bisericii
şi a neamului, constatând roadele tot mai bune şi mai bogate ale lu
crării clerului şi credincioşilor în plan intern şi pentru fraţii noştri
români din Basarabia, din Bucovina şi din jurul graniţelor ţării noas
tre cât şi pentru ceilalţi români mai de departe».
Continuând, Prea Fericirea Sa arată că «în toate rapoartele pre
zentate cât şi în luările de cuvânt s-a conturat imaginea vie a Bisericii
noastre, ca rod ăl râvnei şi lucrării preoţilor şi credincioşilor, sub păs
torirea ierarhilor lor, activităţi care se temeluiesc pe iubire şi unitate,
cele două dimensiuni prin care respiră întreaga Biserică în lucrarea sa
în timpurile de astăzi».
încheind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist îşi exprimă «re
gretul ca cei patru ani de mandat ai acestei legislaturi
a Adunării
Naţionale Bisericeşti s-au scurs atât de' repede, dar şi bucuria împli
nirilor vizibile din viaţa Bisericii la care aţi fosb părtaşi, adresându-vă
acum, rugămintea de a rămâne pe mai departe membri activi ai Sfintei
noastre Biserici, continuând în lucrarea dumneavoastŢă viitoare să pu
neţi în practică experienţa acumulată aici, ca un mare şi real sprijin
pentru Biserica noastră străbună».
Ca urmare a propunerilor formulate în intervenţii, la recomandarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi în conformitate cu preve
derile art. 20, lit. «g, h, i» din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 94— 97 şi art. 10, lit. «f, g, h»
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română, plenul
Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte :
\

—
Aprobă să se intervină la Guvernul Rorriâniei in vederea
emiterii unei hotărâri privind organizarea Muzeului naţional de
artă (cultură) al Bisericii Ortodoxe Române în clădirea Palatului
Patriarhiei şi pentru sprijinirea financiară a realizării acestui
proiect.
B. O. R. — 25

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂi

— Adresează II.PP.SS. şi PP.SS. ierarhi rugămintea de a stu
dia posibilitatea sprijinirii instituţiilor de învăţământ teologic din
Patriarhia Română prin trimiterea gratuită a periodicelor, publi
caţiilor şi revistelor pe care le editează, pe baza listelor ce vor fi
puse la dispoziţie de către sectorul de «Învăţământ» al Adminis
traţiei Patriarhale.
i

— Adresează centrelor eparhiale şi Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române rugămintea ca, în publicamarile
României
Cristea, 150 de ani de la Revoluţia din 1848 şi 80 de ani de la
Marea Unire din 1918 si contributia Bisericii la aceste mari
momente.
Adunării
Parlamentul
în 20 de articole cu privire la utilizarea unor lacaşun de cult de
către Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolioă).
«In legătură cu «propunerea legislativă pentru reglementa
rea folosirii unor lăcaşuri de cult, aparţinând Bisericii Ortodoxe
Române, de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică)», aflată pe agenda actuală a Camerei Deputaţilor, Adunarea
Naţională a Bisericii Ortodoxe Române, supremul for legislativ. al
acestei instituţii, Vă prezintă următorul punct de vedere :
a. Art. 1 porneşte de la premisa că cele două (sau mai multe)
lăcaşuri de cult dintr-o localitate sunt proprietatea parohiei orto
doxe respective.
Or, nici o lege democratică nu-l poate obliga pe proprietar
să-şi folosească proprietatea altfel decât aşa ■cum hotărăşte el:
Practic, o asemenea hotărâre poate ieşi în întâmpinarea tre
buinţelor greco-catolice locale (iar noi o vom încuraja), dar nu
prin imperativul unei legi, ci ca fruct al dialogului frăţesc.
b. Toate celelalte articole (2— 19) nu sunt altceva decât o
schiţă de Regulament pentru punerea în aplicare a art. 3 din De
cretul-Lege nr. 126/1990.
Or, se ştie că regulamentele nu sunt emise de Parlament, ci
de ministerele respective (în consultare cu factorii interesaţi). Parla
mentului îi revine datoria de a emite noua Lege a Cultelor care,
încă, îşi aşteaptă rândul.
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In concluzie,, propunerea legislativă este lipsită de obiect şi se
cere respinsă.
In şedinţa Adunării Naţionale Bisericeşti din 18 februarie 1998».
Mulţumind plenului Adunării Naţionale Bisericeşti pentru modul
de desfăşurare a lucrărilor şi pentru aprobarea propunerilor făcute,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist reaminteşte, potrivit prevede
rilor statutare şi regulamentare bisericeşti, componenţa Comisiei pentru
verificarea şi semnarea procesului-verbal al şedinţei de lucru, aprobată
în şedinţa de constituire a acestui for central bisericesc din iulie 1994 şi
formată din Pr. Prof. Univ. Constantin Galeriu, P. C. Protopop Comeliu'
Irod, Dl. Academician Virgil Cândea.
La ora 15,00, epuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă şedinţa de lucru a
Adunării Naţionale Bisericeşti.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

%

t

1

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sesiunea pe anul 1998

•Sumarul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod din zilele de 19— 20
februarie 1998.
« v

-

în urma convocării făcute de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, în zilele de 19 şi 20 februarie s-au desfăşurat în Capitală, la
reşedinţa patriarhală, lucrările primei şedinţe de lucru a Sfântului
Sinod, pe anul 1998. Această şedinţă se desfăşoară în urma lucrărilor
Adunării Naţionale Bisericeşti, din care, după cum se ştie, fac parte
toţi membrii Sfântului Sinod. Prezenta şedinţă are, deci, şi aspectul de
şedinţă de bilanţ al anului precedent, 1997.
în ziua de 19 februarie 1998, după terminarea Sfintei Liturghii, în
catedrala patriarhală s-a săvârşit slujba Te-Deumului de către P.S. Casian al Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi ai
catedralei, în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a
celorlalţi membri ai Sfântului Sinod.
La ora 10 se începe şedinţa Sfântului Sinod în sala sinodală din
reşedinţa patriarhală.
Potrivit uzanţei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P.S. Episcop Teofan Sinaitul, secretarul Sfântului Sinod, să citească
apelul nominal. Constatându-se că prezenţa se încadrează în prevede
rile regulamentare (doar trei absenţe, motivate), Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist declară deschisă şedinţa Sfântului Sinod.
în continuare este citită lista cu repartizarea pe comisii a membri
lor Sfântului Sinod şi este prezentată ordinea de zi a prezentei şedinţe,
după care urmează repartizarea, pe comisii, a mapelor cu lucrări, potri
vit specificului fiecărei comisii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a anunţat, în plenul Sfân
tului Sinod, disponibilitatea preşdintelui României, Dl. Emil Constantinescu, de a se întâlni cu membrii Sfântului Sinod. In urma
discuţiilor
y
*
din şedinţă s-a stabilit ca întâlnirea cu Preşedintele României- să aibă
loc în cursul zilei, la palatul Cotroceni, cu participarea tuturor chiriarhilor de eparhii, urmând ca lucrările pe comisii să aibă loc între timp,
atât înainte cât şi după întâlnirea de la Cotroceni.
în aceeaşi zi, la ora 17, s-au reluat lucrările în plen ale şedinţei
Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invitând, pen
tru început, pe P.S. Episcop Andrei al Alba-Iuliei, raportorul Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, să prezinte refera
tele Comisiei la lucrările care i-au fost repartizate spre studiere şi referire :
*

M
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Temei nr. 784/1998 — Referat privind activitatea membrilor Sfân
tului Sinod prezentată în itinerariile pastorale şi în dările de seamă pri
vind activitatea de teren, pastoral-misionară, desfăşurată în cursul anu
lui 1997.
întreaga activitate misionar-pastorală a membrilor Sfântului Sinod
îmbrăţişează lucrarea ierarhiei bisericeşti în cele trei misiuni ale sale :
învăţătorească, sfinţitoare şi de conducere (administrativă). Cu privire
la lucrarea învăţătorească, itinerariile şi dările de seamă înfăţişează :
predicarea la fiecare slujbă şi cu orice prilej, pentru instruirea credin
cioşilor faţă de prozelitismul sectelor şi al unor culte religioase, în
vederea păstrării credincioşilor în vatra de spiritualitate a învăţăturii
ortodoxe, activităţile culturale şi de ridicare a nivelului învăţământului
în instituţiile de învăţământ teologic, învăţământul religios în şcoală,
conferinţele clerului, cursurile de îndrumare misionară şi pastorală,
precum şi alte acţiuni care privesc promovarea vieţii religioase în
parohii, tipărirea de lucrări necesare susţinerii activităţii misionar pasto
rale etc.
în rândul activităţii sfinţitoare sunt menţionate liturghiile arhie
reşti, sfinţirile de biserici, hirotoniile de preoţi şi diaconi, serbarea
hramurilor de biserici şi mănăstiri, asistenţa religioasă în armată, spi
tale, penitenciare, azile şi orfelinate etc.
între lucrările administrative şi de conducere sunt menţionate :
grija pentru ocuparea parohiilor vacante, numiri de preoţi, grija pen
tru zidirea, restaurarea, pictarea şi consolidarea locaşurilor de cult,
înfiintarera sau reînfiinţarea de mănăstiri, conducerea si îndrumarea
activităţii caritativ sociale desfăşurate de parohii, asociaţii religioase,
participarea la lucrările organelor centrale bisericeşti şi îndrumarea
organelor parohiale.
.
..
Este înfăţişată întreaga lucrare pastoral-misionară la nivelul cen
trelor eparhiale, protoieriilor şi parohiilor cu toate realizările şi cu
toate neîmplinirile care s-au semnalat. Referatul consemnează în mod
deosebit activitatea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în cali
tate de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Bucureştilor, de Mitropolit al
Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, care în anul 1997 a fost multiplă şi variată.
Discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod au scos în evidenţă
şi o seamă de măsuri care trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii
pastoral —■ misionare şi pentru înlăturarea unor neajunsuri în activi
tatea care s-a desfăşurat în anul 1997.
Ca urmare, după discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotă
răşte :
>

9
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—• Ia act Gă toţi membrii Sfântului Sinod, in frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-au străduit să-şi împlinească
îndatoririle pastoral — misionare, potrivit întreitei slujiri arhie
reşti : învăţătorească, sacramentală şi jurisdicţională ;
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— Aprobă ca, pe viitor, itinerariile pastorale şi dările de seamă
privind activitatea de teren pastoral-misionară ale PP.SS. Episcopivicari şi Arhierei-vicari să ţie înaintate la Sfântul Sinod cu acor
dul chiriarhilor, din încredinţarea cărora îşi desfăşoară activitatea
prin decizii de atribuţii;
— Recomandă ierarhilor eparhioţi luarea de măsuri, în spirit
canonic şi pastoral-duhovnicesc, pentru prevenirea şi întărirea dis
ciplinei în rândul personahdui bisericesc din toate stările ;
— Recomandă să se studieze pe plan local, în fiecare eparhie
posibilitatea încredinţării de responsabilităţi privind activitatea de
teren, pastoral-misioară, personalului de conducere de la centrele
eparhiale (vicari administrativi şi consilieri) precum şi protopo
pilor ;
— Se va studia necesitatea şi oportunitatea reactivării funcţiei
de misionar protopopesc în eparhiile cu probleme specifice ;
— Se va studia posibiltatea înfiinţării unor birouri misionare
la nivelul Centrelor eparhiale, cu activitate în teritoriu, din care să
facă parte personalul de la Centrul eparhial, de la protopopiate, şi
cadre didactice de la instituţiile de învăţământ teologic din cuprinsul
eparhiei;
— Aprobă ca Centrele eparhiale să includă în programele de
lucru analize şi evaluări trimestriale ale activităţii pastoral-misionare şi a problemei stăvilirii prozelitismului sectar în scopul luării
de măsuri adecvate şi cu urmărirea modului de aducere la îndepli
nire ;
— Recomandă studierea în cadrul organelor eparhiale a pro
blemei înfiinţării unor fonduri speciale la nivelul Centrelor epar
hiale pentru sprijinirea activităţilor misionar-pastorale şi a modu
lui de punere în practică;
— Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea de a ur
genta răspunsul la hotărârea Sfântului Sinod nr. 8400/13— 14 fe 
bruarie 1996, reiterată şi prin hotărârea Sfântidui Sinod nr. 29/13—
14 februarie 1997, privind actualizarea Planului de măsuri misio
nare în vederea aducerii lui în examinarea Sfântidui Sinod pentru
definitivare;
— Recomandă Centrelor eparhiale sporirea preocupărilor editoriale în direcţia susţinerii activităţilor pastoral-misionare şi de
întărire în dreapta credinţă, în special în rândul tineretului;
%

— Aprobă reactivarea unei mai vechi tradiţii, ca, la confe
rinţele preoţeşti să fie invitaţi şi cântăreţii bisericeşti, în care scop
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chiriarhii vor aprecia conferinţele la care aceştia vor fi invitaţi,
precum şi cadrul în care se va face participarea acestora;
— Să se propună Parlamentului României, Guvernului
şi
Secretariatului de Stat pentru Culte includerea în legislaţia de stat
specifică a unor norme pentru condamnarea prozelitismului ca act
potrivnic drepturilor omului şi libertăţii de conştiinţă, act condam
nat în toate statele democratice precum şi de documentele organis
melor internaţionale intercreştine.
*

)

Temei nr. 525/1998 — Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod privind
colecta pentru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei din
anul 1998 (8 martie).
în urma definitivării textului proiectului Pastoralei, reţinându-se
rugămintea exprimată privind urgentarea tipăririi, precum şi nevoia
prelungirii colectei şi în duminica din 15 martie 1998, la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă textul Pastoralei Sfânt L i Sinod pentru colecta pri
vind Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei — 8 mar
tie 1998. Colecta se va repeta şi în dumnica din 15 martie 1998 ;
—• Aprobă instrucţiunile privind desfăşurarea colectei, care se
vor tipări împreună cu textul Pastoralei şi se vor trimite tuturor
parohiilor şi mănăstirilor din Patriarhia Română.
Temei nr. 727/1998: Aspeste noi în relaţiile Bisericii Ortodoxe
Romnâe cu Biserica Catolică de ambele rituri, romano-catolic şi catolic
oriental de rit bizantin.
Cu privire la Aspecte noi în relaţiile dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Catolică de rit bizantin, din referatul prezentat rezultă
că aceasta şi-a continuat atacurile în presă la adresa Bisericii Ortodoxe
Române, de denigrare a acesteia şi a ierarhilor ei, precum şi acţionarea
parohiilor ortodoxe în justiţie.
în cursul anului 1997, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor sau
la Comisia pentru drepturile omului a Senatului au fost înscrise, de
către exponenţi ai Bisericii Catolice orientale de rit bizantin (greco-catolică), o serie de propuneri şi iniţiative legislative.
Aceste materiale au fost trimise Patriarhiei Române, solicitându-i-se
punctul de vedere în legătură cu ele. Cancelaria Sfântului Sinod, după
analizarea fiecăreia dintre aceste propuneri legislative a pronunţat
puncte de vedere adecvate, care au fost înaintate în cursul lunii decem
brie 1997, forurilor legislative respective. Se menţionează faptul că
totuşi, Comisiile parlamentare în cauză au ignorat punctul de vedere al
Bisericii Ortodoxe Române.
Au avut loc ample discuţii în plenul şedinţei, cei care au laut cuvân
tul' referindu-se la situatia tensionată existentă între Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Catolică orientală de rit bizantin, situaţie amplifi
9
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cată şi alimentată de acţiunile antiortodoxe din Camerele Parlamentului
României, cât şi din pricina ocupării cu forţa a bisericii «Schimbarea
la Faţă» din Cluj şi a situaţiei din parohia Ardud, jud. Satu Mare, cu
evidenta implicare a episcopului greco-catolic Bercea.
în cadrul discuţiilor purtate s-a apreciat că, ar fi benefică o nouă
încercare de dialog la nivel de ierarhi, iniţiată de Biserica Ortodoxă
Română, cu Biserica Catolică de rit bizantin (greco-catolică).
Importanţa acestei noi încercări rezidă în faptul că este necesar ca
membrii Camerei Deputaţilor şi opinia publică să ştie că Biserica Orto
doxă Română respinge rezolvarea problemei prin forţa legii şi că,
pot fi prezentate propuneri concrete pentru rezolvarea litigiului pe calea
dialogului.
Sfântul Sinod consideră, aşadar, utilă şi chiar necesară o nouă încer
care de a intra în dialog cu Biserica Greco-Catolică, încercare care să
aibă la bază următoarele documente :
' — Documentul de la Balamand-Liban (17— 24 iunie 1993)
— Documentul final şi Declaraţia despre angajarea ecumenică
a episcopilor şi conducătorilor religioşi ai Bisericilor Catolice Orien
tale din Europa (Nyiregyhaza, Ungariaf 30 iunie — 6 iulie 1997);
—■ Cuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea de la 9 ianuarie 1998 ;
şi
— Cuvântarea mitropolitului Mureşan de la aceeaşi dată.
%

Iniţiativa Bisericii noastre ar putea consta în numirea unei comisii
speciale de ierarhi, care să poarte discuţii la acelaşi nivel cu partea
greco-catolică în lumina hotărârilor anterioare ale Sfântului Sinod, cu
referire la o astfel de comisie. Aceasta ar putea fi prezidată de I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu urmând a se purta discuţii cu partea greco-cato
lică, în vederea stabilirii unor principii conform cărora să se desfăşoare
activitatea comisiilor mixte, care să analizeze fiecare caz, unde există
tensiuni între cele două comunităţi.
Comisia Bisericii Ortodoxe Române ar putea aborda cu partea
greco-catolică discuţii având la bază următoarele consideraţii :
,
N

1) neingerinţa statului în problema restituirii bisericilor;
2) fixarea unui număr minimal de familii care pot forma o
parohie;
3) analiza cazurilor unde există o a doua biserică, ne folosită
(situaţie de care fac mult' caz greco-catolicii);
4) alcătuirea unor comisii mixte locale care să se deplaseze în
localităţile cu probleme. Din aceste comisii ar urma să facă parte
observatori neutri (SSC sau alte instituţii centrale, nu cele locale,
care ar putea fi partizane) ;
5) consultarea fiecărui credincios în parte, în privinţa aparte
nenţei confesionale în localităţile cu probleme ;
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6) găsirea jondurilor necesare pentru construcţia unor noi b i
serici ;
7) semnarea de către ambele părţi a concluziilor la care s-a
ajuns în cazul rezolvării unei situaţii dintr-o localitate anume, orice
revendicare ulterioară nemaifiind justificată;
8) renunţarea la procese şi violenţe de orice fel.
In privinţa relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Catolică de rit latin din România, se resimte necesitatea unor măsuri
mai insistente de contracarare a prozelitismului catolic din România,
desfăşurate prin programe sociale şi de educaţie.
Se cunoaşte faptul că, începând cu 1990, Biserica Catolică din
România îşi structurează foarte eficient activitatea misionară în multe
domenii sub paravanul «evanghelizării», în subsidiar urmărind prozeli
tismul, Înfiinţarea unui întreg lanţ de instituţii de caritate, unele în
regiuni lipsite de prezenţă catolică, precum şi alte măsuri, unele deja
concretizate în deschiderea unor grădiniţe ca şi perspectiva unor struc
turi catolice de învăţământ laic — posibiltăţi prevăzute în noua Lege
a educaţei naţionale — care duc la concluzia că prozelitismul catolic se
înfăptuieşte mai ales prin acţiuni cu caracter social şi de educaţie, deşi
din analiza atentă a cuvântării Papei Ioan Paul al II-lea cu ocazia pre
zentării scrisorilor de acreditare de către noul ambasador al României la
Vatican (27 octombrie 1997), reiese că, atitudinea Vaticanului s-a schim
bat.
în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-a făcut
referire la punctul de vedere exprimat de Adunarea Naţională Biseri
cească, în şedinţa din 18 februarie 1998, prin luările de cuvânt al I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului şi d-lui prof. Gh. Ionescu, membru
al A.N.B., cu privire la proiectul legislativ al senatorului Matei Boilă.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţa monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod a hotărât trimiterea unei scrisori către Parlamentul României (Camera Deputaţilor) în care să exprime atitudinea Sfân
tului Sinod fată de initiativa senatorului Matei Boilă si dorinţa Bisericii
Ortodoxe Române ca toate problemele aflate în litigiu să fie rezolvate
prin dialog, precum şi o a doua scrisoare, adresată aceloraşi foruri,
precum şi mitropolitului Lucian Mureşan şi ambasadorului României la
Vatican, dl. Teodor Baconski, în care se reiterează disponibilitatea Bise
ricii Ortodoxe Române pentru rezolvarea, prin dialog a situaţiilor liti
gioase, şi în care se menţionează şi instituirea unei comisii centrale a
Bisericii Ortodoxe Române pentru* a purta acest dialog.
>

>

*
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Temei nr. 743/1998 — Referatul Comisiei speciale în legătură cu
studierea propunerii de aducere în România a Luminii învierii de la
Mormântul Sfânt din Ierusalim.
Cunoscând că propunerea a fost făcută de Parohia Stavropoleos din
Bucureşti şi că Sfântul Sinod, în şedinţa de lucru din 10— 11 decem
brie 1997, a instituit o Comisie de ierarhi care să studieze problema
respectivă şi să facă propuneri ;
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Având în vedere că, pentru îndeplinirea acestei hotărâri sinodale,
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian al Tomisului, preşedintele Co
misiei special instituită, a înaintat la Patriarhia Română documentarul
cu punctul de vedere al membrilor ierarhi ai Comisiei prin care se preci
zează că :
—■ în Biserica Ortodoxă Română, Sfânta Lumină, din noaptea în
vierii Domnului, s-a împărţit întotdeauna credincioşilor după practica
liturgică locală ;
— Cu excepţia Bisericii din Cipru şi, din câte se pare, a unei eparhii
din Biserica Greciei, nici o altă Biserică Ortodoxă nu a adoptat practica
aducerii Luminii învierii de la Ierusalim, fapt îndeobşte cunoscut;
— Din punct de vedere pastoral-misionar, aducerea şi împărţirea
Luminii învierii de la Ierusalim în România ar putea produce un impact
nedorit şi ar putea naşte nedumeriri în rândurile credincioşilor noştri,
obişnuiţi să primească Lumina învierii de la bisericile parohiale, potrivit
practicii îndătinate de aproape două milenii ;
— Din punct de vedere liturgic, adoptarea acestei practici ar putea
fi socotită ca o inovaţie în cultul Bisericii noastre, ceea ce nu este
de dorit ;
— Ar putea fi pusă în discuţie sacralitatea Luminii învierii pri
mită în Biserica Ortodoxă Română şi chiar în alte Biserici ;
— Adoptarea acestei propuneri este dificilă şi din punct de ve
dere practic şi organizatoric, neputându-se răspândi Lumina învierii,
adusă de la Ierusalim în toate parohiile din Patriarhia Română, în ace
laşi timp, în noaptea învierii ;
*
Ţinând seamă de faptul că aceste considerente exprimate de Co
misia specială au fost însuşite de Comisia pentru doctrină, viaţă mo
nahală şi misiune socială, care a recomandat Parohiei Stavropoleos ca
fondurile pe care parohia ar fi dispusă să le colecteze pentru aducerea
Luminii de la Mormântul Sfânt din Ierusalim să le investească în acti
vităţi misionare şi de caritate ;
Reţinând că, în discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod s-a
formulat opinia că, această propunere nu se înscrie în tradiţia şi prac
tica liturgică bimilenară a Bisericii Ortodoxe Române ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială şi în urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
în Biserica Ortodoxă Română se va păstra, în continuare
practica liturgică îndătinată, pnvind primirea şi răspândirea Sfin
tei Lumini din noaptea învierii •Domnului, manifestându-se astfel,
duhul comuniunii cu Biserica Ortodoxă Universală.
Temei nr. 533/1998 — Adresa Episcopiei Buzăului nr. 4367/1997,
cu propunerea de a se lua în studiu problema salarizării personalului
bisericesc în raport cu salarizarea personalului didactic şi a persona
lului de cult din instituţiile bugetare prevăzut în Legea 85/1997 ;
Având în vedere că în momentul de faţă, personalul didactic din
învăţământul de stat a obţinut unele sporuri la salarizare care nu se
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regăsesc în salarizarea personalului bisericesc şi că nu mai este con
cordanţă între modul de salarizare al personalului bisericesc şi cel al
personalului didactic din învăţământul de stat cu care se face asimi
larea, din pricina gradelor didactice care se obţin de cei din urmă după
criteriile stabilite prin lege ;
Constatând, în urma discuţiilor care au avut loc în plen, că pro
blema salarizării personalului bisericesc este complexă, diferenţierile
existente la salarizare fiind generate de actele normative în vigoare,
care nu pot fi aplicate unitar, precum şi necesitatea constituirii unei
comisii formată din specialişti de la Administraţia Patriarhală şi Cen
trele eparhiale, sub preşedinţia unui membru al Sfântului Sinod care
să studieze problema salarizării în raport cu prevederile statutare şi
regulamentare bisericeşti, pe care apoi să o supună examinării Sfân
tului Sinod ;
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţa monahală şi misiune socială Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă constituirea unei comisii, prezidată de P.S. Episcop
Epifanie al Buzăului, formată din specialişti de la Administraţia
Patriarhală şi de la câte o Arhiepiscopie şi o Episcopie din cadrul
fiecărei Mitropolii, care sa studieze actualul sistem de salarizare
a personalului bisericesc şi normele care reglementează sistemul
de salarizare, în raport şi cu prevederile statutare şi regulamentare
bisericesti.
— Aprobă ca materialul ce se va elabora de această Comisie
să fie prezentat spre examinare plenului Sfântului Sinod.
$

Temei nr. 934/1998 — Raportul Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei ^
şi Bucovinei prin care informează Sfântul Sinod că Ministerul Culturii
a alocat în anul 1997, pentru lucrările de reparaţii-restaurări la monu
mentele istorice bisericeşti, suma de lei 130.049.000.000.
Examinând datele comunicate de către cele 23 de eparhii din
Patriarhia Română! se constată însă că, în anul 1997, Ministerul
Culturii a acordat pentru restaurarea monumentelor istorice doar
18.538.628.000 lei. Faţă de această nepotrivire, Î.P.S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, în calitate de membru al Comisiei Naţionale
a Monumentelor Istorice, informează că nu este nepotrivire dar, pre
cizează că eparhiile cunosc numai o parte a cuantumului acestor sume,
deoarece sumele se trimit de către Ministerul Culturii echipelor care
lucrează la restaurare, fără să se comunice eparhiilor şi aceste sume.
Totodată, Î.P.S. Mitropolit Daniel mai precizează că, monumentele
istorice, după importanţa lor, sunt de două categorii : naţionale şi zo
nale (locale). Pentru cele naţionale se alocă fonduri de către Ministerul
Culturii, iar pentru cele zonale (locale), banii se primesc cu precădere
prin prefecturi şi alte organe locale.
Constatând că acest mod de utilizare a sumelor alocate de Mi
nisterul Culturii pentru monumentele istorice bisericeşti nu este în con-
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cordanţă cu propunerile Sfântului'Sinod, înaintate Ministerului Culturii
la 14 mai 1997, prin care se solicită ca sumele respective să fie virate
prin Centrele eparhiale, acestea fiind consultate în prealabil pentru sta
bilirea priorităţilor ;
Ţinând seamă că nici până in prezent Ministerul Culturii nu a luat
în considerare cele 10 puncte de vedere, care reflectă poziţia Bisericii
Ortodoxe Române în materie de patrimoniu, aşa cum au fost transmise
prin scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, nr. 3162 din
14 mai 1997, adresată Ministerului Culturii, în concordanţă cu cele ho
tărâte de Sfântul Sinod în cursul anului 1997 ;
Având în vedere precizările aduse de I.P.S. mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, în calitate de reprezentant al Bisericii noastre
în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, în legătură cu modul de
repartizare de către Ministerul Culturii a sumelor destinate monumen
telor istorice bisericeşti, în primul rând pentru cele de importanţă na
ţională şi mai apoi pentru cele de importanţă zonală (locală), care intră
şi în preocupările autorităţilor administraţiei locale ;
Ca urmare a amplelor discuţii care au avut loc, a opiniilor expri
mate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi mi
siune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
0

4

— Se îa act de suma 130.049,000.000 lei alocată de Ministerul
Culturii, în unul 1997, pentru restaurarea monumentelor istorice
bisericesti :
— Să se aducă la cunoştinţă, din nou, Ministerului Culturii
şi Guvernului punctul de vedere al Sfântului Sinod •în legătură
cu preocuparea Bisericii Ortodoxe Române privind monumentele
istorice bisericeşti de artă şi arhitectură religioasă, aşa cum au
fost ele reiterate în şedinţa de lucru din 10— 11 decembrie 1997 ;
— Să se solicite Ministerului Culturii, ca pe viitor, fondurile
alocate pentru restaurarea şi consolidarea monumentelor istorice
bisericeşti să se acorde direct Bisericii, prin unităţile sale sau să
fie administrate în comun cu Centrele eparhiale de care aparţin,
aceste monumente ;
— Centrele eparhiale sunt îndrumate să găsească, în cooperare
cu autorităţile administraţiei publice locale, soluţiile pentru admi
nistrarea în comun a sumelor destinate restaurării monumentelor
istorice bisericeşti de importanţă zonală-locală;
— Să se- intervină la Ministerul Culturii pentru a accepta ca
echipe de lucrători şi specialişti de la centrele eparhiale să fie
folosiţi la lucrările pe care le au în domeniul monumentelor istorice
bisericesti.
»

9

J

J

$

Temei nr. 777/1998 — Procesele-verbale ale Comisiei stabilită de
Sfântul Sinod în scopul definitivării textelor liturgice pentru cinstirea
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unor sfinţi români, înainte de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Mun
teniei şi Dobrogei.
Având în vedere că, potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 6615/1995,
Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei s-a reunit
în şedinţe de lucru la 9 decembrie 1997 şi la 16 februarie 1998 pentru
diortosirea textelor liturgice în cinstea unor sfinţi români canonizaţi în
anul 1992, texte elaborate de Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia
Tomisului şi Episcopia Buzăului ;
Ţinând seama că potrivit mandatului încredinţat prin aceeaşi ho
tărâre, Comisia sinodală pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială prezidată, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh *
Teoctist, de către I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, a procedat în
şedinţa sa de lucru din 16 şi 17 februarie 1998, la lecturarea textelor
primite de la sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei ;
Examinând aceste texte liturgice sub aspectul conţinutului dog
matic, liturgic şi literar şi aducând o serie de îndreptări consemnate în
fiecare t e x t ;
Apreciind că este necesar ca şi celelalte eparhii, care au primit din
partea Sfântului Sinod încredinţarea să elaboreze texte liturgice în
cinstea sfinţilor români să procedeze la elaborarea acestora şi la defini
tivarea lor în sinoadele mitropolitane, pentru ca apoi să fie supuse
examinării Comisiei sinodale pentru doctrină, viaţă monahală şi mi
siune socială şi în cele din urmă, aprobării Sfântului Sinod ;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen, în cadrul cărora
s-a conturat opinia că, după aprobarea textelor de către Sfântul Sinod
şi până la tipărirea acestor texte liturgice în cărţile de cult, eparhiile
propunătoare le pot tipări în broşuri sau cărţi separate pentru uzul
liturgic şi al credincioşilor ;
Ţinând seama de propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă mo
nahală şi misiune socială, plenul Sfântului Sinod hotărăşte :
Aprobă următoarele texte liturgice în cinstea Sfinţilor
Rom âni:
— Acatistul Sfinţilor Martiri Constantin Vodă Brâncovednu
cu cei patru fii, Constantin, Radu, Ştefan, Matei şi sfetnicul Ianache (16 august);
— Acatistul Sfântului Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
(25 ianuarie);
Acatistulf Troparul şi Condacul Sfântidui Teotim, episcopul
Tomisului (20 aprilie);
Acatistul Sfântului Mucenic Emilian de la Durostor
(18 iulie);
Acatistul Sfinţilor Mucenici Zotie, Atal, Camasie şi Filip
de la Niculiţel (4 iunie) ;
— Slujba Sfântidui Mucenic Sava. de la Buzău (12 aprilie) ;
— Aprobă restituirea Slujbei şi Acatistului de la Duminica
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Sfinţilor Români, către Arhiepiscopia Bucureştilor pentru reface
rea lor spre a corespunde cerinţelor impuse de un text liturgic
sub aspect dogmatic, liturgic şi literar ;
— Este de acord ca până la introducerea în cărţile de cult
a textelor liturgice aprobate, eparhiile să le poată tipări în broşuri
pentru uzul liturgic al preoţilor şi al credincioşilor;
— Aprobă trimiterea textelor liturgice, aprobate, la Editura
Institutului Biblic în vederea introducerii lor în cărţile de cult
cu ocazia reeditării acestora ;
— Adresează eparhiilor care au primit încredinţarea de a
elabora texte liturgice în cinstea unora dintre sfinţii români şi
nu le-au alcătuit până acum, rugămintea să urgenteze această lu
crare, potrivit hotărârilor Sfântului Sinod nr. 6615/1995 şi
5516/1996.
Temei nr. 750/1998 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în le
gătură cu răspunsurile Centrelor eparhiale privind situaţia proprietă
ţilor mobile şi imobile ale unităţilor bisericeşti de care au fost depose
date, începând cu anul 1948.
Având în vedere că acţiunea de întocmire şi centralizare a situa
ţiilor din eparhii privind proprietăţile mobile şi imobile ale unităţilor
bisericeşti de care au fost deposedate, începând cu anul 1948, a fost
hotărâtă de organele centrale bisericeşti, în scopul cunoaşterii exacte
a statutului lor actual, spre a se putea interveni la autorităţile de stat
în' drept pentru retrocedarea lor sau reconstituirea dreptului de pro
prietate, ca act de reparare şi dreptate istorică ;
Ţinând seama că situaţiile solicitate constituie baza de elaborare
a unei «cărţi» speciale menită a fi pusă la dispoziţia autorităţilor com
petente de stat, în scopul soluţionării legale a problemei retrocedării
bunurilor bisericeşti confiscate abuziv după anul 1948 ;
Constatând că majoritatea eparhiilor au răspuns pozitiv comunicând
în timp util datele solicitate, dar că mai sunt unele Centre eparhiale
care nu au răspuns sau au răspuns parţial (Tomis, Râmnic, Oradea,
Maramureş — situaţia terenuruilor şi clădirilor ; Caransebeş şi Covasna
—■situaţia terenurilor ; Huşi — situaţia clădirilor), fapt care îngreunează
procesul de sintetizare a datelor şi de elaborare a «cărţii» speciale ;
Apreciind, în urma discuţiilor purtate, că este necesar să fie ur
gentată finalizarea acestei lucrări în timpul cel mai scurt posibil ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi mi
siune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de lucrarea desfăşurată până în prezent, în legătură
cu centralizarea datelor privind bunurile imobile (funciare şi clă
diri) ale unităţilor bisericeşti de care au fost deposedate, începând
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cu anul 1948, elaborată pe baza datelor transmise de Centrele
eparhiale ;
— Comisia abilitată de organele centrale bisericeşti va urgenta
procedurile de elaborare a «cărţii» speciale privind proprietăţile
mobile ale unităţilor bisericeşti de care acestea au fost deposedate,
începând cu anul 1948, respectând metodologia stabilită;
— Arhiepiscopia Tomisului, Episcopia Râmnicului, Episcopia
Huşilor, Episcopia Oradiei, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
şi Episcopia Covasnei şi Harghitei sunt îndatorate să urgenteze
răspunsul şi să transmită situaţiile solicitate ;
— Proiectul «cărţii» speciale va fi supus dezbaterii organelor
centrale bisericeşti, când se va hotărî şi calea de urmat în legă
tură cu procedura de retrocedare sau reconstituire a dreptului de
proprietate.
Temei nr. 796/1998 — Procesul-verbal al Comisiei speciale, prezi
dată de P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, privind aducerea la înde
plinire a hotărârilor sinodale în legătură cu revizuirea Regulamentului
pentru organizarea vieţii monahale şi pentru funcţionarea administrativă
şi disciplinară a mănăstirilor.
In urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea Co
misiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de lucrarea Comisiei speciale de revizuire a Regu
lamentului pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea ad
ministrativă şi disciplinară a mănăstirilor;
— Aprobă cele 28 de amendamente la Regulament şi intro
ducerea lor în textul Regulamentului aprobat în şedinţa Sfântului
Sinod din 30 septembrie — 1 octombrie 1997, alcătuind astfel,
textul final al acestuia;
— Adresează P. S. Episcop Epifanie al Buzăului rugămintea
de a se îngriji de redactarea textului defintiv al Regulamentului
pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă
şi disciplinară a mănăstirilor, introducând şi cele 28 de amenda
mente aprobate, urmând ca acest text să fie înaintat apoi Can
celariei Sfântului Sinod, în vederea readucerii la Sfântul Sinod
pentru aprobarea finală;
— Este de acord ca eventualele sugestii şi propuneri pentru
îmbunătăţirea Regulamentului pentru organizarea vieţii monahale
şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor să fie
avute în vedere la o viitoare revizuire a Regulamentului.
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Temei nr. 512/1998 — Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
nr. 150/1998, cu propunerea de transformare a schitului «Sfântul
Gheorghe» Buciufneni—Fălticeni, jud. Suceava, în mănăstire, cu desti
naţia pentru monahii.
Având în vedere că, în prezent, la Schitul «Sf. Gheorghe» Buciumeni, funcţionează o obşte monahală bine constituită şi că transforma
rea în mănăstire îi va da un plus de autoritate în activitatea misionară'
a tuturor unităţilor bisericeşti din zonă pentru stoparea prozelitismului
stilist ;
Luând în considerare recomandarea Înalt Prea Sfinţitului Arhi
episcop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor şi pe temeiul prevederilor
art. 76 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române şi ale art. 10 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
*

— Aproba transformarea schitului «Sfântul Gheorghe» din
Buciv.mehi — Fălticeni, judeţid Suceava, în mânăstire, cu desti
naţia pentru monahii, nrmând a se organiza şi funcţiona potrivit
rânduielilor tradiţionale bisericesti.
>

•

Temei nr. 646/1998 — Adresa Episcopiei Argeşului şi Muscelului,
nr. - 229/1998, cu propunerea de înfiinţare a mănăstirii «Sf. Ioan-Ioaniceşti» din comuna Poenarii de Argeş, judeţul Argeş, cu destinaţia pen
tru monahii.
Având în vedere că, prin înfiinţarea acestei mănăstiri se vine în
întâmpinarea dorinţei credincioşilor din zonă, aşezământul beneficiind
de terenul necesar pentru construirea lăcaşului de cult şi a chiliilor
necesare ;
Luând în considerare recomandarea Prea Sfinţitului Episcop Calinic
al Argeşului şi pe temeiul prevederilor art. 76 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 10 din
Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea ad
ministrativă şi disciplinară a mănăstirilor ;
La propunerea Comisiei* pentru doctrină, viaţă monahală şi ‘mi
siune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea mănăstirii «Sf. Ioan-Ioaniceşti» din
com. Poenarii de Argeş, judeţul Argeş, cu destinaţia pentru mo
nahii, urmând a se organiza şi funcţiona-potrivit rânduielilor tra
diţionale bisericesti.
y

»

%

Temei nr. 645/1998 — Adresa Episcopiei Argeşului şi Muscelului,
nr. 228/1998, cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii Vieroşi, cu
hramul «Intrarea în Biserică a Maicii Domnului», din oraşul Colibaşi,
judeţul Argeş, cu destinaţia pentru monahi.
*
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Având în vedere documentele care atestă prezenţa acestei vetre
mănăstireşti, încă din anul 1573, a cărei existenţă a încetat în anul 1864 ;
Ţinând seama de dorinţa credincioşilor din această zonă, pentru
refacerea acesteia, potrivit destinaţiei iniţiale, ca mănăstire ;
Luând în considerare recomandarea Prea Sfinţitului Episcop Calinic
al Argeşului, şi pe temeiul prevederilor art. 76 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 10 din
Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea ad
ministrativă şi disciplinară a mănăstirilor ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă înfiinţarea mănăstirii Vieroşi, cu hramul «Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului» din oraşul Colibaşi, judeţul Argeş,
cu destinaţia pentru monahi, urmând a se organiza şi funcţiona
potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti.
Temei nr. 233/1998 — Adresa Episcopiei Alexandriei şi Teleorma
nului nr. 1104/1997, cu propunerea de înfiinţare a mănăstirii «Sf. Ioan
Botezătorul», în comuna Brânceni, judeţul Teleorman, cu destinaţia
pentru monahii.
Având în vedere că, în prezent, în cuprinsul Episcopiei Alexandriei
şi Teleormanului, nu există nici un aşezământ monahal şi că edificarea
acestuia va aduce un spor deosebit în viaţa religios-duhovnicească- a
credincioşilor din zonă, pentru întărirea în dreapta credinţă ;
Ţinând cont că, există deja locaş de cult, spaţiu amenajat pentru
personalul monahal şi teren în vederea construirii chiliilor mănăstirii ;
Luând în considerare recomandarea Prea Sfinţitului Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului şi pe temeiul prevederilor
art. 76 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române şi ale art. 10 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
N

—
Aprobă înfiinţarea mănăstirii «Sf. Ioan Botezătorul», în
comuna Brânceni, judeţul Teleorman, cu destinaţia pentru mo
nahii, urmând a se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tra*
ditionale bisericesti.
i

>

Temei nr. 982/1998 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor, nr. 1157/1998,
cu propunerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei de a se acorda P. Cuv. Protosinghel Benedict Sauciuc, sta
reţului mănăstirii Neamţ, judeţul Neamţ, rangul de arhimandrit.
Având în vedere motivaţiile aduse în susţinerea propunerii res
pective din care rezultă că P. Cuv. Protos. Benedict Sauciuc, în vârstă
de 36 de ani, este licenţiat în Teologie, cu o vechime în cinul monahal
de aproape 16 ani ;
r.

O. R. — 26

I
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Luând în considerare
recomandarea înalt Prea Sfinţitului Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi pe temeiul prevederilor
art. 82, al. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi mi
siune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
V

Acordă Prea Cuv. Protos. Benedict Sauciuc, stareţul mă
năstirii Neamţ, jud. Neamţ, rangul de arhimandrit.
Temei nr. 983/1998 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 1158/1998
cu propunerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei de a se acorda Prea Cuv. Protosinghel Vichentie Amariei,
stareţul mănăstirii Secu, rangul de arhimandrit.
Având în vedere motivaţia în susţinerea propunerii respective din
care rezultă că Prea Cuv. Protos. Vichentie Amariei în vârstă de
37 de ani este licenţiat în Teologie, cu o vechime în cinul monahal
de aproape 15 ani ;
Ţinând seamă de împlinirea cu deosebită râvnă a ascultărilor în
credinţate, atât la Centrul mitropolitan, cât şi în ascultarea de stareţ
la mănăstirea Secu, jud. Neamţ, precum şi de realizările multiple, în
cadrul acestor activităţi ;
Luând în considerare recomandarea înalt Prea Sfinţitului Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi pe temeiul prevederilor
art. 82, al. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi mi
siune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
Acordă Prea Cuv. Protos. Vichentie Amariei, stareţul mă
năstirii Secu, jud. Neamţ, rangul de arhimandrit.
V

Temei nr. 127/1998 — Privind darea de seamă în legătură cu acti
vitatea de asistenţă religioasă în unităţile Ministerului Apărării Na
ţionale în anul 1997.
Din darea de seamă s-a constatat că activitatea de asistenţă reli
gioasă în unităţile Ministerului Apărării Naţionale în 1977, s-a am
plificat faţă de anul precedent. Au fost selecţionaţi alţi 16 preoţi care
s-au adăugat celor 24 din seria precedentă.
A fost dezvoltată cooperarea cu Capelanatele militare din alte ţări,
prin participarea la seminarii, conferinţe, simpozionane : Stuttgart,
Marea Britanie, Lourdes-Franţa, iar pe plan intern a avut loc convo
carea anuală a preoţilor de la Câmpulung-Muscel.
Sfântul Sinod a aprobat proiectul Legii clerului militar (Temei
nr. 5074/1997), fiind necesare demersuri pentru promovarea acesteia
în forurile legislative.
Prin râvna preoţilor şi sprijinul din partea cadrelor militare s-au
finalizat unele lucrări începute în anul 1996, la 18 capele, altele 6 fiind
avizate pentru construcţie.
t
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Preoţii au oficiat peste 1000 de servicii religioase, în sărbători şi
cu alte prilejuri, au ţinut peste 3000 de expuneri pe teme catehetice
şi de educaţie moral-religioasă, au fost prezenţi cu militarii la prografnele de instrucţie şi pregătire militară.
Urmare discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
«

— Se ia act, cu binecuvântări, de activitatea desfăşurată de
preoţii militari în unităţile unde au fost repartizaţi.
Temei nr. 894/1998 — Privind darea de seamă în legătură cu activitatea de asistenţă religioasă în penitenciare în anul 1997.
Din darea de seamă a rezultat că activitatea de asistenţă religioasă
în penitenciare în cursul anului 1997, s-a desfăşurat pe baza unui nou
Protocol încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei la
30 iunie 1997 care reglementează cu mai multă claritate specificul asis
tenţei religioase în penitenciare şi statutul preotului de penitenciar ;
S-a constatat că, în sistemul penitenciar românesc au activat 38 de
preoţi, recomandaţi de eparhii, care şi-au desfăşurat slujirea în cele
33 locaşuri de cult, din care 5 construite în 1997, alte patru, fiind în
curs de edificare.
In urma analizării dării de seamă, a 'discuţiilor purtate pe marginea
aspectelor prezentate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act', cu binecuvântare, de activitatea de asistentă
religioasă desfăşurată în sistemul penitenciar românesc în cursul
anului 1997.
7

'

i

Temei nr. 891/1998 — Privind darea de seamă în legătură cu acti- ^
vitatea Asociaţiei «Oastea Domnului» pe anul 1997, prezentată de Prea
Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului. ■ •
In referat s-a evidenţiat faptul că activitatea asociaţiei «Oastea
Domnului» pe anul 1997 s-a axat pe activităţi misionare specifice des
făşurate de membrii acesteia prin participări la servicii religioase sub
îndrumarea preoţilor, la activităţi cu caracter creştin-social-umanitar,
prin activităţi de întărire în dreapta credinţă ortodoxă împotriva pro
zelitismului sectar şi prin bogate activităţi editoriale.
Darea de seamă a subliniat hotărârea Sfântului Sinod din 10— 11
decembrie 1997 de a încuviinţa apariţia publicaţiei «Iisus Biruitorul»
cu girul său şi încredinţarea P. S. Episcop Visarion Răşinăreanul, cu
purtarea de grijă a activităţii editoriale a «Oastei Domnului».
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act, cu binecuvântare, de activitatea întreprinsă de
asociaţia «Oastea Domnului», pe anul 1997.
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Temei nr. 897/1998 — Referatul sectorului «Biserica şi societatea»
privind organizarea unui pelerinaj în România cu «Brâul Maicii Dom
nului», păstrat la mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos.
Din referatul respectiv' reiese că prin hotărârea Sfântului Sinod
nr. 7201/1997, Centrele eparhiale au fost înştiinţate despre dorinţa
ASCOR de a organiza un pelerinaj în România cu «Brâul Maicii Dom
nului» păstrat la mănăstirea Vatoped ;
Se constată că, o parte din eparhii au răspuns pozitiv organizării
acestui pelerinaj ;
Având în vedere opţiunile exprimate de Centrele eparhiale favo
rabile organizării pelerinajului cu «Brâul Maicii Domnului», la propu
nerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, şi
în urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de opinia Centrelor eparhiale, care şi-au exprimat
acordul cu organizarea acestui pelerinaj pe teritoriul lort între
care : Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia Dunării de Jos, Arhi
episcopia Iaşilor, Episcopia Alba Iuliei, Episcopia Aradului, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Râmnicului;
Filialele ASCOR locale de pe cuprinsul eparhiilor care
şi-au exprimat disponibilitatea organizării acestui pelerinaj, se vor
ocupa de organizarea şi desfăşurarea *pelerinajului, în colaborare
cu Centrele eparhiale.

i

»

Temei nr. 892/1998 — Privind darea de seamă a ASCOR pe
anul 1997.
Darea de seamă înfăţişează multiplele activităţii ale ASCOR vizând
atât partea spirituală, cât şi partea culturală şi cea socială, din care
se semnalează :
— Ciclul de conferinţe «Ortodoxia-azi», cu teme susţinute de
ierarhi, profesori de teologie şi alte personalităţi ;
— Simpozionul dedicat preotului prof. D. Stăniloae ;
— Cea de-a doua conferinţă naţională ASCOR desfăşurată la mă
năstirea Antim, Bucureşti ;
— Organizarea de tabere iconografice, muzeistice ; pelerinaje la
diferite mănăstiri, organizarea unui atelier de icoane ; organizarea co
lindelor şi datinilor tradiţionale ; activităţi caritative ; vizite cu caracter
cultural la Muntele Athos, în Basarabia şi altele ;
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sub
liniat activităţile desfăşurate pe anul 1997 de către ASCOR în susţi
nerea şi promovarea credinţei şi a spiritualităţii creştin-ortodoxe în
rândul studenţilor ortodocşi români ;
în urma discuţiilor purtate, în cadrul cărora s-au semnalat o seamă
de aspecte ale activităţii ASCOR şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Ia act, cu binecuvântare, de activităţile întreprinse
ASCOR în anul 1997.

de
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La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, raportorul
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Prea Sfinţitul Episcop
Calinic al Argeşului, prezintă, în continuare, referatele Comisiei
privind :
'Tem ei nr. 7531/1997 — Referat informativ în legătură cu hotărârea
Consiliului Naţional Bisericesc din 18 decembrie 1997, privind alegerile
organelor deliberative şi executive la parohiile şi eparhiile din cuprinsul
Patriarhiei Române pentru perioada 1998— 2002.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen, în cadrul cărora
s-a conturat recomandarea ca, pentru buna desfăşurare a alegerilor or
ganelor deliberative şi executive la parohiile şi eparhiile din Patriarhia
Română, să se respecte prevederile statutare şi regulamentare bi
sericeşti ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi' pentru disciplină,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăşte :
_

%

— Ia act de hotărârea Consiliului Naţional Bisericesc din
18 decembrie 1997, privind calendarul alegerilor pentru organele
deliberative şi executive la parohiile şi eparhiile din’ cuprinsul
Patriarhiei Române ;
— Recomandă membrilor Sfântidui Sinod ca, în procesul de
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru organele deliberative
şi executive la parohiile şi eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Ro
mâne, să se respecte întru totul prevederile statutare şi regulamen
tare bisericeşti specifice.
Temei nr. 713/1998 — Memoriul unui grup de deputaţi din \s~
Adunarea eparhială a Episcopiei Alba Iulia prin care solicită exami
narea propunerii de ridicare a acestei Episcopii la rangul de Arhi
episcopie.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină relevă faptul că, la
Patriarhia Română s-a primit la data de 5 februarie 1998 memoriul
semnat de Pr. Nicolae Sincan, protopop de Tg. Mureş, Dl. Avocat Ioan
Rus şi Dl. Senator Prof. Dr. Vasile Dobrescu, deputaţi în Adunarea
eparhială a Episcopiei Alba Iuliei, prin care se solicită reluarea în dis
cuţia organelor centrale bisericeşti a hotărârii 'Adunării eparhiale a
Episcopiei Alba Iuliei din 28 mai 1994, pentru ridicarea acestei eparhii
la rangul de Arhiepiscopie ;
Ţinând seama că problema ridicării Episcopiei Alba Iuliei la rangul
de Arhiepiscopie a fost susţinută şi în plenul Adunării Naţionale Biseri
ceşti în şedinţa din 18 februarie 1998, prin intervenţia Domnului senator
Vasile Dobrescu, unul din semnatarii memoriului, în cadrul căreia au
fost aduse argumente de ordin istoric, naţional, cultural, spiritual şi de
reprezentare în sprijinul acestei propuneri ;
Constatând că, în legătură cu această solicitare a deputaţilor din
Adunarea eparhială a Episcopiei Alba Iulia, problema ridicării Episcopiei
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Alba Iulia la rangul de Arhiepiscopie a mai fost în discuţia forurilor
centrale bisericeşti, ultima dată la 6 februarie 1994 când, Sfântul Sinod
a hotărât că «propunerea Adunării eparhiale a Episcopiei Alba Iulia
de ridicare a acelei eparhii la rangul de Arhiepiscopie se amână pentru
studiere în Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului» ;
Luând act că, din discuţiile care s-au purtat în plen, s-a precizat
ca mai întâi Sinodul mitropolitan să examineze problema ridicării
Episcopiei Alba Iulia la rangul de Arhiepiscopie, urmând ca hotărârea
ce se va adopta să fie supusă plenului Sfântului Sinod ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină şi ca
urmare a discuţiilor care au avut loc în plen, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Aprobă ca solicitarea grupului de deputaţi din Adunarea
eparhială a Episcopiei Alba Iulia privind ridicarea acesteia la ran
gul de Arhiepiscopie să fie supusă dezbaterii Sinodului mitropolitan
al Mitropoliei Ardealului, în conformitate c i hotărârea Sfântulni
Sinod nr. 4854/6 febr. 1994 şi numai după aceeaf s. pusă- Sfântului
Sinod spre examinare şi hotărâre.
Temei nr. 895/1998 — Referatul' sectorului «Biserica şi societatea»,
privind proiectul noului Statut al Societăţii naţionale a femeilor ortodoxe
din România.
în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-a subliniat
necesitatea aprobării proiectului de Statut al Societăţii naţionale a fe
meilor ortodoxe din România, având în vedere perspectiva desfăşurării
alegerilor de noi organe parohiale în care pot fi cooptate şi membre ale
Societăţii naţionale a femeilor ortodoxe din România.
De asemenea, s-a precizat că Proiectul de Statut este în conformi
tate cu normele juridice.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi- la propunerea Comisiei canonicăjuridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ Aprobă proiectul de Statut al Societăţii Naţionale a Fe
meilor Ortodoxe din România, în forma prezentată Sfântului Sinod. ,
9

Temei nr. 7702/1997 — Privind proiectul noului Statut al Asociaţiei
studentilor creştini ortodocşi români.
In .urma analizării noului proiect de statut al ASCOR se constată
numeroase îmbunătăţiri aduse acestuia, dar având în vedere că mai sunt
necesare precizări şi lămuriri în legătură cu conţinutul unora dintre arti
colele proiectului de statut;
Pentru a se înlătura neclarităţile semnalate ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină şi în
urma discuţiilor purtate Sfântul Sinod hotărăşte :
>

»

•

—- Proiectul noului Statut al ASCOR va fi trimis spre studiu
şi analiză tuturor eparhiilor; propunerile făcute de acestea urmând
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a fi înaintate sectorului «Biserica şi societatea» din cadrul Admi
nistraţiei Patriarhale, până la proxima şedinţă a Sfântului Sinod.
Temei nr. 622/1998 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod, privind
grupajul tematic despre viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române,
desprins din scrisorile şi sesizările primite la Patriarhia Română în
cursul anului 1997, relevă faptul că şi în cursul anului 1997 s-au primit
532 de sesizări pe diferite teme : disciplină, viaţă religioasă, probleme
administrative, etc.
în discuţiile purtate, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adre
sat membrilor Sfâatului Sinod rugămintea de a analiza şi răspunde la
sesizări, în cel mai scurt timp, pentru a preîntâmpina producerea altora
şi repetarea lor.
Luând act de cele prezentate în referat şi ca urmare a discuţiilor
care au avut loc pe marginea aspectelor scoase în evidenţă, la propu
nerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină Sfântul Sinod hotă
răşte :
—■ Ia act de grupajul tematic privind aspecte din viaţa şi
activitatea Bisericii Ortodoxe Romane, desprins din scrisorile şi
sesizările primite la Patriarhia Română in cursul anului 1997 ;
—- Centrele eparhiale sunt rugate să examineze cu atenţie
aspectele canonice şi caz trile disciplinare semnalate la eparhii,
îndeosebi cele care pot deveni «probleme» pentru ordinea"Şi disci
plina pe plan general şi pe plan eparhial;
— Se va răspunde la toată corespondenţa care se primeşte, con
form prevederilor legale şi fără întârziere, pentru a se evita noi
sesizări şi eventuale apeluri la «serviciile» presei, care de multe
ori denaturează adevărul.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
Prea Sfinţitul Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc să prezinte refera
tele asupra problemelor date în studiu, după cum urmează :
Temei nr. 572/1998 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legă
tură cu proiectul tematicii Cursurilor de îndrumare pastorală şi misio
nară a clerului pentru seria a 83-a din anul 1998.
în cadrul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc au fost definitivate titlurile prelegerilor, structurate în 6 capi
tole, potrivit cu finalităţile cursurilor preoţeşti, spre a răspunde recoman
dărilor formulate de Sfântul Sinod şi s-au fixat cadrele didactice care
să elaboreze noile prelegeri ;
Ţinând seama de caracterul unitar al acestor cursuri s-a propus ca
prelegerile ce se vor elabora să fie puse la dispoziţia celor 10 centre de
cursuri, prelegerile alcătuite putând fi completate de cadrele didactice
de la fiecare facultate ;
%
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Constatând că faţă de hotărârea Sfântului Sinod din 10— 11 decem
brie 1997 prin care s-a stabilit ca lâ fiecare centru de cursuri să fie
repartizaţi câte 50 de preoţi cursanţi din eparhiile arondate şi că Arhie
piscopia Iaşilor, prin* excepţie, a solicitat aprobarea ca la Facultatea de
teologic -din Iaşi să fie programaţi 100 de preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor,
Arhiepiscopia Sucevei, Episcopia Romanului şi Episcopia Huşilor ;
Pe temeiul prevederilor art. 10 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 51 din Regulamentul orga
nelor centrale şi art. 20 din Regulamentul pentru numiri şi transferări
şi ca urmare a dezbaterilor care au avut loc ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ Aprobă tematica prezentată pentru cursurile pastorale şi de
îndrumare, misionară a clerului, ce va intra în vigoare la seria a
83-a din anul 1998, precum şi cadrele didactice care vor elabora
prelegerile;
— Cadrele didactice desemnate vor depune prelegerile la Can
celaria Sf. Sinod până la data de 1 i nie 1998, pentru a fi înaintate
la toate centrele unde vor avea loc cursurile din seria a 83-a. Te
mele concretizate în prelegeri vor putea fi îmbunătăţite de cadrele
didactice ale fiecărei facidtăţi;
— Aprobă ca la Facultatea de teologie din Iaşi să fie programaţi
un număr de 100 preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia
Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Romanului şi Episcopia Huşilor;
— Aprobă menţinerea în vigoare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a. cursurilor preoţeşti şi a examenelor, utilizată
pentru seria a 82-a.
>

i

V*

Temei nr. 7451/1997 — Proiectul noii tematici la disciplinele Teo
logia Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru examenul
de admitere la Facultăţile de teologie ortodoxă, propus de Conferinţa
decanilor facultăţilor de teologie (Sibiu, 18— 19 decembrie 1997), precum
şi proiectul propus de Facultatea de teologie de la Iaşi în aceeaşi pro
blemă.
Decanii facultăţilor de teologie ortodoxă întruniţi în Comisia naţio
nală consultativă a profesorilor de teologie ortodoxă din cadrul Consfă
tuirii care a avut loc la Sibiu în perioada 18— 19 nov. 1997, .au propus
o nouă metodologie pentru admiterea în facultăţile de teologie ortodoxă,
metodologie aprobată de Sfântul Sinod prin temeiul 6947/1997. Spre a
se adapta cerinţelor noii metodologii, Comisia a propus şi o nouă tema
tică pentru disciplinele Dogmatică şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române
pe care a înaintat-o spre aprobare Sfântului Sinod printr-o adresă a
Facultăţii de teologie «Andrei Şaguna», Sibiu. O altă tematică cu acelaşi
obiect a fost trimisă şi de Facultatea de teologie ortodoxă din Iaşi.
f
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Dată fiind existenţa acestor două propuneri, Comisia sinodală pen
tru pregătirea personalului bisericesc a 1',’at în discuţie ambele tematici
propuse pentru examenul de admitere în facultăţile de teologie orto
doxă la disciplinele : Dogmatica ortodoxă şi Istoria Bisericii Ortodoxe
Române ;
Ţinând seama de faptul că tematicile propuse de Conferinţa deca
nilor facultăţilor de teologie au girul Comisiei pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ Tematicile la disciplinele Dogmatică ortodoxă şi Istoria
Bisericii Ortodoxe Române pentru examenul de admitere în Facul
tăţile de teologie, vor fi cele prop.se de Comisia naţională consultativă a decanilor din învăţământul teologic superior;
—■ Aceste tematici vor intra în vigoare începând cu sesiunea
de admitere din 1999, urmând ca pentru examenul din 1998 să
rămână în vigoare tematicile valabile pentru anii anteriori.
^
Temei 236/1998 — Referatul sectorului «învăţământ» în legătură
cu cifrele de şcolarizare în şcolile de teologie ortodoxă, cifre solicitate
d® Centrele eparhiale, pentru anul şcolar şi universitar 1998/1999.
La sectorul «învăţământ» al Patriarhiei Române s-au primit propu
nerile Centrelor eparhiale privind cifrele de şcolarizare în instituţiile de
învăţământ teologic de nivel liceal, profesional, postliceal şi universitar
pentru anul şcolar 1998/1999.
. Dat fiind faptul că o parte din aceste cifre de şcolarizare, din învăţământui liceal şi postliceal se aprobă de către Ministerul Educaţiei Naţio
nale, cele din învăţământul profesional de Inspectoratele şcolare, iar cele
din învăţământul universitar d® Senatele Universităţilor, s-au analizat
propunerile pentru fiecare dintre aceste categorii.
Pe baza discuţiilor şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
_

«

— aprobă cifrele de şcolarizare înaintate de Centrele eparhiale ;
— pentru definitivarea cifrelor de şcolarizare, Centrele epar
hiale vor lua legătura cu inspectoratele şcolare (pentru şcolile de
cântăreţi bisericeşti) şi cu Senatele universitare (pentru facultăţile
de teologie).
Temei nr. 1281/1991 — Propunerea sectorului «învăţământ» pentru
completarea proiectului de Regulament cadru al Facultăţilor de teologie
ortodoxă pe baza observaţiilor transmise de Facultăţile de teologie orto
doxă din tară.
Cu adresa 88/1997 Arhiepiscopia ortodoxă a Vadului, Feleacului şi
Clujului a înaintat proiectul de Regulament-cadru al facultăţilor de'
teologie ortodoxă întocmii de Comisia decanilor facultăţilor de teologie
ortodoxă ale cărei lucrări s-au desfăşurat sub preşedinţia I.P.S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Clujului.
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în şedinţa sa din 13— 14 februarie 1997 Sfântul Sinod a hotărât ca
acest proiect să fie trimis spre amendare şi observaţii Facultăţilor de
teologie ortodoxă.
S-au primit până acum răspunsuri de la şase Facultăţi de teologie
dintre care două menţionează că nu au observaţii de făcut. Cum toate
celelalte au doar scurte observaţii sau fac trimiteri la vechiul Regula
ment al Institutelor teologice, la păstrarea specificului bisericesc sau la
Carta Universităţii.
Se impune ca, în spiritul unor cerinţe stringente, acest proiect de
Regulament să aibă un capitol mai bine definit privind disciplina, atât
la nivelul studenţilor cât şi al cadrelor didactice, de asemenea şi unele
precizări privitoare la Consiliul Facultăţii (Consiliul profesoral). In cadrul
discuţiilor, atât în Comisie cât şi în plenul Sfântului Sinod, s-a eviden
ţiat necesitatea definitivării acestui Regulament. Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a insistat asupra unor precizări clare privind cele două
aspecte mai sus menţionate. Aceleaşi cerinţe au fost subliniate şi de
^I.P.S. Daniel, I.P.S. Bartolomeu şi P.S- Damaschin.
S-a evidenţiat că în facultăţile de teologie ortodoxă, alcătuirea şi
componenţa acestui for (Consiliul Facultăţii) are unele particularităţi
faţă de alte facultăţi care au un mare număr de cadre didactice.
Pe baza discuţiilor şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ să se înainteze observaţiile transmise de Facultătile de teologie ortodoxă din ţară aceleiaşi Comisii, prezidată de /.P.S. Bar
tolomeu, care va constata dacă, şi în ce masară, acestea pot fi in
cluse în Regulamentul-proiect, deja redactat;
—
sa se acorde atenţie prevederilor privind alegerea, compo
nenţa şi atribuţiile Consiliului Facultăţii (Consiliul profesoral).
>

Temei 928/1998 — Adresa Arhiepiscopiei ortodoxe române a Timi
şoarei, prin care solicită să se facă intervenţie pe lângă Ministerul Edu
caţiei Naţionale pentru păstrarea dublelor specializări existente în cadrul
facultăţilor de teologie, propuse spre desfiinţare de către C.N.E.A.A.
Plenul C.N.E.A.A. în şedinţa din 26 ianuarie 1998 a aprobat pro
punerile Comisiilor de specialitate ale C.N.E.A.A. cu lista specializă
rilor din învăţământul superior.
La profilul Teologie este menţionat doar Teologie ortodoxă cu
durata studiilor de 4 ani şi care acordă titlul de «Licenţiat în Teologie».
Secţiile cu dublă specializare nu mai sunt amintite, ceea ce presupune
că, în acest stadiu al proiectului, nu vor mai putea funcţiona.
La profilul Socio-psihopedagogie este menţionată specializarea Teo
logie ortodoxă — asistenţă socială cu durata studiilor de 4 ani care
acordă titlul de Licenţiat în Teologie — asistenţă socială.
Faţă de aceste propuneri, Arhiepiscopia ortodoxă română a Timi
şoarei, ca de altfel şi alte centre eparhiale şi Facultăţi de teologie
ortodoxă,
solicită*
intervenţiile
necesare
pe
lângă
Ministerul
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Educaţiei Naţionale pentru păstrarea specializărilor existente în cadrul
Facultăţilor de teologie care au obţinut acreditarea academică.
în baza discuţiilor •şi la propunerea Comisiei învăţământului pen
tru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— menţinerea dublelor specializări: Teologie pastorală, Teologie-litere, Teologie-asistenţă socială, Teologie-patrimoniu,
Teologie-istorie, Teologie-limbi clasice, Teologie-pictură bisericească, în
cadrul Facultăţilor de teologie ortodoxă ;
—• să se interivnă la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru
menţinerea actualelor specializări în cadrul Facultăţilor de teologie
ortodoxă, pentru motivele mai sus menţionate.
Temei nr. 988/1998 — Referatul prof. Dănuţ Buzdugan, inspector
şcolar de specialitatea Religiei, la Inspectoratul şcolar judeţean ClujNapoca, prezentat de I.P.S. Bartolomeu, prin care solicită întocmirea
unei noi programe analitice la disciplina Religie pentru clasele I— XIII.
Profesorul Dănuţ Buzdugan, inspector de specialitatea Religiei la
Inspectoratul şcolar judeţean Cluj-Napoca, plecând de la actualele pro
grame analitce şi actualele manuale şcolare, luând în consideraţie şi
programa analitică ajutătoare propusă de I.P.S. Bartolomeu, consideră
că se impune o restructurare a acestor documente şcolare pentru accesi
bilitate şi realizarea laturii formative prin predarea Religiei.
Analizându-se această propunere s-a considerat că o asemenea
acţiune este binevenită şi că ea corespunde procesului de înnoire şi
perfecţionare din învăţământ, şi ca atare se impune revizuirea progra
mei analitice si in viitor chiar a manualelor şcolare.
în baza discuţiilor şi la propunerea Comieiei învăţământului pen
tru pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
*

*

— să se instituie o comisie, care se va îngriji de redactarea
programelor analitice, în următoarea componenţă :
— P. S. Irineu BistriteanuL Preşedinte,
— Arhid. lector Ioan Ică jr.,
— Prof. Dănuţ Buzdugan,
— Prof. Emil Jurcan,
— Prof. Monica O priş;
—• după întocmire, programele analitice vor fi înaintate Sfân
tului Sinod spre aprobare.
9

7

9

7

Temei 989/1998 — Propunerea Arhid. Sebastian Barbu Bucur pen
tru înfiinţarea unei Academii de arte religioase, sau menţinerea secţiei
de muzică religioasă la Universitatea de muzică.
Analizându-se motivaţiile şi propunerile conţinute în referat s-a
considerat că ele corespund unor trebuinţe actuale ale Bisericii Orto
doxe Române şi că se impune şi organizarea unui învăţământ superior
de specialitate în domeniul muzicii psaltice.

*
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în baza discuţiilor în plen şi la propunerea Somisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
%

— să se intervină la Ministerul Educaţiei Naţionale si la
Universitatea de muzică pentru menţinerea şi reorganizarea secţiei
de muzică religioasă sub denumirea de «Secţia de muzică jisaltică»
la Universitatea de muzică din Bucureşti, începând cu anul şcolar
1998/1999, şi acordarea a 25 de locuri la această secţie pentru anul
universitar 1998/1999.
>

>

#

Temei 930/1998 — Referat în legătură cu unele informaţii privind
situaţia ivită la Facultatea de teologie ortodoxă a Universităţii din Bucu
reşti în urma examenului de admitere din sesiunea 1997.
La sectorul «învăţământ» al Patriarhiei Române s-a 'primit în data
de 27 noiembrie 1997, un memoriu din partea unui grup autodefinit ca
reprezentant al unor studenţi şi cadre didactice din Facultatea de teo
logie ortodoxă din Bucureşti. In acest memoriu au fost semnalate supra
evaluări şi depunctări la examenul de admitere la Facultatea de teologie
ortodoxă din Bucureşti, în sesiunea 1997, prezentându-se în acest sens
şi fotocopiile unor lucrări de la examenul de admitere menţionat.
în cadrul discuţiilor din plenul Sfântului Sinod, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a insistat asupra urgentării acţiunii de eluci
dare a cazului, pentru bunul mers al activităţii din învăţământul teo
logic cât şi pentru prestigiul Bisericii, Ortodoxe Române. Pentru clarifi
carea situaţiei într-un spirit de legalitate «tu insistat şi I.P.S. Daniel
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Nicolae Mitropolitul Bana
tului, I.P.S. Bartolomeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului,
P.S. Calinic Episcopul Argeşului, P.S. Damaschin Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Craiovei, socotind că nu trebuie tolerata acte care aduc
atingere onoarei învăţământului universitar. Considerându-se că situaţia
necesită, într-adevăr, o atentă cercetare şi analiză.
în baza discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod a hotărât :
*

—■ suspendarea conducerii Facultăţii de teologie ortodoxă din
Bucureşti: Decan — P.C. Pr. Prof. dr. Constantin Corniţescu, Pro
decan — P.C. Pr. Prof. dr. Nicolae Necula şi Secretar ştiinţiific —
P.C. Pr. lector univ. Ştefan Buchiu;
—■ numirea în calitate de decan interimar al Facultăţii de teo
logie ortodoxă din Bucureşti a P.S. Episcop vicar prof. dr. Damas
chin Severineanul, decanul Facultăţii de teologie ortodoxă din
Craiova;
— organizarea, împreună cu Rectoratul Universităţii Bucureşti
a unei anchete de către o comisie neutră, pe baza actelor normative
în vigoare care reglementează activitatea Facultăţilor de teologie
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ortodoxă ca instituţii de învăţământ superior teologic, integrate în
învăţământul universitar de sta t;
—■ după terminarea anchetei se vor lua măsurile ce se impun
pentru normalizarea situaţiei, inclusiv o nouă alegere, regulamen
tară, a conducerii 'Facultăţii de teologie ortodoxă din Bucureşti.
>

'

în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăra
şilor, raportorul Comisiei relaţiilor externe bisericeşti să prezinte refera
tele asupra problemelor încredinţate spre studiu şi referire :
Temei nr. 805/1998 — Referatul I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei privind stadiul actual al dialogului dintre Patriarhia
Română şi Patriarhia Moscovei în legătură cu Mitropolia Basarabiei.
în referatul Comisiei se menţionează permanenta grijă a Bisericii
Ortodoxe Române pentru reglementarea situaţiei Mitropoliei Basarabiei
şi sunt menţionate întâlnirile şi discuţiile ce au avut loc între I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi I.P.S. Mitropolit Kiril de
Smolensk şi Kaliningrad, ca şi lipsa de progrese în cadrul acestor ob
servaţii, dar şi dorinţa fermă de a se continua dialogul, până la norma
lizarea situatiei.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
9

— se ia act de scrisoarea I.P.S. Mitropolit Kiril de Smolensk
şi Kaliningrad, precum şi de adresa I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, în care sunt propuse o serie de soluţii pen
tru rezolvarea situatiei:
>
J
— să se continue dialogul cu Patriarhia Moscovei şi să se
încredinţeze I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
mandatul cit însărcinarea de a susţine poziţia deja exprimată a
Patriarhiei Române, invocându-se situaţia de fapt existentă în
Republica Moldova, care este urmarea unei perioade dificile din
istoria comună a Bisericilor noastre ;
—■ înaintea fiecărei întâlniri de dialogf I.P.S. Mitropolit Petru
şi Consiliul eparhial al Mitropoliei Basarabiei să prezinte proble
mele eparhiei, pentru o mai bună cunoaştere, la zif a situaţiei
acesteia, situaţie care să fie dată publicităţii prin mass-media;
—■ având în vedere dificultăţile de ordin financiar pe care le
are Mitropolia Basarabiei, fiecare eparhie din cadrul Patriarhiei
Române este chemată să acorde lunar o sumă de cel puţin un
milion de l e i ;
—■ în vedera acordării unui sprijin material şi moral pentru
fraţii din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei, să se analizeze opors

m
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tunitatea de înfrăţire a unor parohii din Ţară cu cele din cadrul
acestei Mitropolii, în acest sens, atât I.P.S. Mitropolit Petru, cât
şi fiecare eparhie din Ţară urmând să facă propuneri, într-un timp
cât mai scu rt;
—
Să se adreseze mulţumiri I.P.S. Mitropolit Daniel al Mitro
poliei Moldovei şi Bucovinei pentru interesul, strădaniile şi tactul
pe care le manifestă, în cadmd acestui dialog.
\

Temei nr. 231/1998 — Referat în legătură cu unele probleme din
cadrul Bisericii Ortodoxe Bulgare.
în ultima vreme, în Biserica Ortodoxă Bulgară au avut loc o serie
de evenimente, şi anume :
1. S.S. Patriarhul Maxim al Bulgariei aduce la cunoştinţa Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a Bisericii noastre faptul că
cea de a 9-a Adunare Arhierească a Bisericii Ortodoxe Bulgare, care a
avut loc la 4 noiembrie 1997, a hotărât excomunicarea fostului mitro
polit Calinic de Vraţa. Decizia a fost motivată de «atitudinea necano
nică şi contrară Statutelor de organizare» a Bisericii Ortodoxe Bulgare
a respectivei persoane. în locul fostului mitropolit Calinic, păstorirea
eparhiei a fost încredinţată I.P.S. Mitropolit Ignatie de Vraţa.
2. La 16 decembrie 1997 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare
a dat publicităţii o Declaraţie privind sitvaţia politică şi schimbările
democratice din ţară, subliniindu-se faptul că acestea au avut loc cu
binecuvântarea şi sprijinul Bisericii. în
acelaşi timp, este
criticată
imixtiunea Statului în viaţa Bisericii, prin încălcarea Constituţiei şi
susţinerea, în mod ilegal, de către acesta, a unui pseudo-patriarh c j
un Sinod şi o ierarhie proprie, care nu sunt conforme cu canoanele şi
rânduiala bisericească.'
3. La 16 decembie 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bul
gare a adresat clericilor care s-au separat de unitatea Sfintei Biserici
Bulgare un Apel, pentru ca aceştia «să revină în unitatea Sfintei Bise
rici, cu ierarhul ei canonic».
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
9

—• se ia act de deciziile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Bulgare, exprimându-se nădejdea că ruptura dureroasă ivită în
sânul acesteia va fi depăşită într-un răstimp cât mai scurt.
Temei nr. 813/1998 — Referatul P.C. Pr. Univ. Nicolae Necula în
legătură cu întrunirea subcomitetelor pentru problemele liturgice şi
pastorale din cadrul Comisiei mixte de dialog teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi Bisericile Orientale (Damasc, Siria, 2— 6 februarie 1998).
Subcomitetele pentru probleme liturgice şi pastorale din cadrul
Comisiei mixte de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile
Ortodoxe Orientale s-au întrunit, pentru a doua oară, la Damasc, Siria,
în zilele de 2— 6 februarie 1998.
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De menţionat că prima întâlnire a acestor subcomitete a avut loc
la Atena, în martie 1995, când s-a căzut de acord asiţ>ra unor puncte
care să constituie modalităţi şi căi de coliturghisire între cele două
familii de Biserici Ortodoxe.
In plenul Sfântului Sinod au avut loc ample discuţii asupra conţi
nutului Documentului final al întâlnirii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat importanţa pozi
ţiei adoptate de Biserica Ortodoxă Română, prin receptarea deciziilor
luate la încheierea dialogului teologic, în ciuda unor percepţii diferite
faţă de această atitudine, care s-au manifestat în cadrul unor Biserici
surori. Prea Fericirea Sa a insistat, de asemenea, asupra necesităţii de
a se publica, în revistele noastre de specialitate, studii şi documente ce
privesc tematica acestui 'dialog teologic, consolidându-se şi mai mult
poziţia Bisericii Ortodoxe Române de lider în procesul de realizare a
comuniunii depline între cele două familii de Biserici Ortodoxe. In
acelaşi timp, date fiind poziţiile conservatoare manifestate în unele
cercuri bisericeşti din Grecia sau Rusia, orice acţiune a noastră trebuie
să fie făcută cu atenţie şi răbdare, însă cu dorinţa de a lucra, pe mai
departe, pentru deplinătatea comuniunii cu Bisericile Ortodoxe Orien
tale, având, între alţii, ca exemplu, persoana vrednicului de pomenire,
Patriarhul Partenie III al Alexandriei.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
— având în vedere încheierea dialogului teologic dintre cele
două familii de Biserici, este de dorit ca toate Bisericile Ortodoxe
locale să recepteze acest lucru, în mod oficial, pentru grăbirea
procesului de intrare în comuniune deplină ;
— Comisia specială a Bisericii Ortodoxe Române să studieze
documentele emise, pe această temă de alte Biserici Ortodoxe lo
cale, în vederea eliminării obstacolelor ce stau în calea punerii în
aplicare a deciziilor luate în cadrul dialogului teologic;
— rezultatele dialogurilor teologice să fie comunicate Facul
tăţilor de teologie şi Seminariilor teologice din cuprinsul Patriarhiei
Române, precum şi preoţilor, în cadrul conferinţelor preoţeşti, pen
tru o mai bună şi mai largă cunoaştere a acestora; în acest sens,
teologii Bisericii Ortodoxe Române să fie invitaţi a publica, în
revistele noastre bisericeşti, studii şi articole, în vederea creării
unei atmosfere favorabile dialogului dintre cele două familii de
Biserici Ortodoxe ; de asemenea, în fiecare publicaţie eparhială să
fie inserate elemente din viaţa Bisericilor Ortodoxe Orientale;
— să se încredinţeze, unor membri ai Sf. Sinod, teme legate
de aspecte ce privesc dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă
şi Bisericile Ortodoxe Orientale, după cum urm ează: (a) Baza
/

>

9
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dogmatică : Declaraţia hristologică şi implicaţia eclesiologică
(P. S. Irineu Bistriţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului); (b) Factori istorici şi personali în geneza
Bisericilor Ortodoxe Orientale (P. S. Visarion Răşinăreanul, episcopvicar al Arhiepiscopiei Sibiului) ; (c) Dogmă şi canoane la Sinoa
dele ecumenice (P. S. Irineu Slătineanul, arhiereu-vicar al Episco
piei Râmnicului); (d) Problemele canonice — obstacole în calea
reconcilierii depline (P. S. Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Iaşilor); (e) Problemele liturgice ale reconcilierii
(P. S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului şi P. S. Gherasim
Putneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor);
— să se analizeze continutul manualelor de istorie bisericeaşcă şi al altor manuale, pentru ca acestea să fie puse în con
cordanţă cu hotărârile Comisiei de dialog (Chambesy, noiem
brie 1993) şi cu cele ale Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în ceea ce priveşte Bisericile Ortodoxe Orientale ;
$

— să se aducă mulţumim P. C. Pr. prof. dr. Nicolae Necula
pentru participarea la respectiva întrunire, P. C. Sa rămânând,
în continuare, delegatul Bisericii Ortodoxe Române în dialogul teo
logic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale.
*

Temei nr. 232/1998 — Referat în legătură cu organizarea, în
România, în cursul acestui an (1998), a celei de a VlII-a întruniri de
dialog teologie bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Evanghelică din Germania.
Urmând principiul rotaţiei,. organizarea viitoarei întruniri de dialog
teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evan
ghelică din Germania (EKD) va fi găzduită de Biserica noastră, între 3
şi 8 octombrie 1998.
După discuţiile în plen şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— se aprobă propunerile rezultate în urma discuţiilor purtate
între reprezentanţii Bisericii noastre şi cei ai EKD, privind : locul,
data, temele referatelor, etapele premergătoare întrunirii de
dialog;
— se aprobă componenţa delegaţiei Bisericii
mâne (I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi

Ortodoxe Ro
Europei cen

trale — preşedinte; P. C. pr. Viorel Ioniţă; P. C. Diac. Ioan
Caraza; P. C. Diac. Dorin Oancea; P. C. pr. Mircea Basarab;
P. C. pr. Vaier B e l; P. C. pr. Ioan Tulcan).

r
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Temei nr. 756/1998 — Itinerarul pastoral-misionar al I.P.S. Mi
tropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi
Europa centrală.
în cadrul şedinţei Sf. Sinod, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim
al Mitropoliei pentru Germania şi Europa centrală a prezentat darea
de seamă, care priveşte activitatea desfăşurată, în cursul anului 1997,
în cadrul Mitropoliei, cât şi ca Locum tenens al Arhiepiscopiei orto
doxe române pentru Europa occidentală şi meridională.
Din darea de seamă se reţine că în cursul anului 1997 prin grija
înalt Prea Sfinţiei Sale, s-au organizat 5 noi parohii (Aschaffenburg,
Stuttgart, Mannheim şi Wiirzburg în Germania, precum şi la ViborgDanemarca) şi au fost hirotoniţi un număr de 5 preoţi.
Aceste evenimente, precum şi vizitele pastorale la parohii, au
adunat de fiecare dată, un număr important de credincioşi, au consti
tuit prilejuri de manifestare ortodoxă şi românească foarte apreciate.
De multe ori, presa sau televiziunea locală au relatatdespre eveni
mentul respectiv.
Tot pe plan pastoral, în calitate de «Locum tenens» al scaunului
de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa occi
dentală şi meridională, înalt Prea Sfinţia Sa a răspuns solicitărilor
care i s-au făcut de a sluji în diferite parohii, aparţinând acestei eparhii.
Nu mai puţin importante au fost participările înalt Prea Sfinţiei Sale
la : întrunirea Consiliului eparhial de la Milano (3 mai 1997), la sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea parohiei francofone din Lauveciennes (Paris), slujba de pomenire la cimitirul din Soulzmatt (Franţa),
unde mulţi români îşi dorm somnul de v e ci; sărbătorirea hramului la
parohia din Torino, cu hirotonirea unui diacon pe seama acesteia. Dar,
între toate acestea, este de luat în seamă, mai ales, prezidarea Adunării
eparhiale de la Paris, în zilele de 29— 30 noiembrie 1997, când a fost
ales noul chiriarh al Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa
occidentală şi meridională, în persoana P. Cuv. Ieromonah Iosif Pop.
Nu în ultimul râncl, trebuie menţionat faptul că datorită străda
niilor şi tactului său pastoral, s-au pus începuturile de organizare a unei
parohii ortodoxe române în Padova-Italia, care va putea satisface ne
voile sufleteşti ale românilor ortodocşi din acea zonă.
Tot aici, se poate aminti şi vizita înalt Prea Sfinţiei Sale în SUA,
(1— 21 iulie 1997), având binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, prilejuită de invitaţia Prea Sfinţitului Episcop
Nathaniel, când a participat la Congresul eparhiei şi a susţinut o con
ferinţă despre «Locul Tainei Spovedaniei şi Sfintei împărtăşanii în
viaţa Bisericii».
Totodată, înalt Prea Sfinţia Sa a dat atenţie activităţii culturale,
între aceste realizări fiind demn de menţionat : editarea semestrială a
revistei mitropolitane «Deisis» ; publicarea lunară a unui buletin oficial
şl Mitropoliei, intitulat «Scrisoare duhovnicească», care cuprind artiB. o . R. — 27
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cole, îndrumări duhovniceşti şi catehetice, informaţii din activitatea
Mitropoliei etc.
în ceea ce priveşte lucrarea înalt Prea Sfinţiei Sale pe plan interortodox şi ecumenic, se menţionează participarea înalt Prea Sfinţiei Sale
la întrunirile «Comisiei ortodoxe» din Germania, din care fac parte toţi
ierarhii ortodocşi canonici din această ţară, în cadrul cărora se discută,
în principal, probleme comune Ortodoxiei, cum ar fi învăţământul re
ligios ortodox, sau publicaţiile la nivel panortodox.
Dintre greutăţile întâmpinate, o atenţie aparte se dă lipsei unei
reşedinţe proprii.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
— se ia act, cu mulţumiri adresate înalt Prea Sfinţitului Mi
tropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania
şi Europa centrală, pentru activitatea depusă în cursul anu
lui 1997;
— se vor căuta modalităţi de ajutorare pentru obţinerea unui
sediu propriu al Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi
Europa centrală;
— Î.P.S. Mitropolit Serafim este imgat să facă tot posibilul
pentru întărirea unităţii comunităţilor ortodoxe române din cu
prinsul eparhiei unde, actualmente, mai sunt încă semne de
diviziuni.
%

v

. Temei nr. 757/1998 — Itinerarul pastoral-misionar al P. S. Episcop
Timotei al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, în calitatea P. S, Sale
de Episcop Locum tenens al Episcopiei ortodoxe române din Gyula,
Ungaria.
în şedinţa de lucru din 13— 14 februarie 1997, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare dorinţa preoţilor şi
credincioşilor Vicariatului ortodox român de la Gyula (Ungaria) a hotărât ridicarea acestuia la treapta de Episcopie.
în aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod a încredinţat P. S. Episcop Timotei
al' Aradului responsabilitatea de episcop Locum tenens al Eparhiei orto
doxe române din Gyula-Ungaria, cu îndeplinirea atribuţiilor episcopale,
până la alegerea unui episcop titular.
în această calitate, Prea Sfinţia Sa, în cursul anului 1997, prin
vizite, îndrumări şi alte mijloace pastorale a asigurat desfăşurarea, în
condiţii normale, a activităţii parohiilor din această eparhie.
între acţiunile întreprinse, sunt amintite : prezidarea şedinţelor
Permanenţei Consiliului eparhial, a Consiliului eparhial şi a Adunării
eparhiale, în zilele de 22 februarie, 17 octombrie şi respectiv 22 no
iembrie 1997 ; consfătuiri în diferite ocazii, cu P. C. vicar eparhial, cu
*
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preoţii eparhiei şi cu membrii consiliilor parohiale, în problemele cu
rente ale parohiilor, analizându-se anumite propuneri şi soluţii pentru
o cât mai bună colaborare şi direcţionare a vieţii bisericeşti din eparhia
respectivă, vizite şi slujbe liturgice şi ocazionale la unele parohii, între
care menţionăm sfinţirea capelei din Aletea, binecuvântarea bisericii
din Darvas şi slujirea Sf. Liturghii la biserica Micherechi, unde Prea
Sfinţia Sa a hirotonit şi un preot pentru parohiile vacante ; participarea
la unele manifestări cu caracter cultural-naţional, precum şi la unele
momente mai triste cum ar fi slujirea prohodului Pr. Iconom Stavrofor
Dr. Petru Mândruţău, fost vicar al acestei unităţi bisericeşti ; între
vederi cu unele oficialităţi civile din Ungaria etc.
Luând cuvântul, P. S. Episcop Timotei a amintit de recenta vizită
a Domnului Preşedinte al României, Emil Constantinescu la comuriităti
ortodoxe româneşti din Ungaria, precum şi ecourile, încă vii, ale vizitei,
din 1996, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în această ţară.
La rândul său, Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a adus în
discuţie revendicările româneşti în ceea ce priveşte «Fundaţia Gojdu»
din Budapesta.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
*

t

*

r

— se ia act, cu mulţumiri, de darea de seamă a P. S. Episcop
Timotei al Aradului, privind activitatea din cadrul Episcopiei
ortodoxe române de la Gyula, Ungaria;
— să se caute posibilitatea selecţionării unor tineri pentru
studii teologice în perspectiva hirotonirii lo r ;
— să se găsească noi fonduri financiare pentru sprijinirea ma
terială a românilor ortodocşi din Ungaria;
— să se grăbească procesul de selectare a candidaţilor pentru
alegerea ierarhului 'titular al Episcopiei ortodoxe române de la
Gyula, Ungaria.
•

„

Temei nr. 524/1998 — Itinerarul pastoral-misionar al P. S. Episcop
Laurenţiu al Caransebeşului, în calitate de episcop «Locum tenens» al
Episcopiei ortodoxe române de la Vârşeţ-Serbia.
In şedinţa din 13— 14 februarie 1997, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, la dorinţa preoţilor şi credincioşilor •dependenţi de
Vicariatul ortodox român de la Vârşeţ a hotărât ridicarea acestuia la
treapta de episcopie.
De asemenea, Sfântul Sinod, în aceeaşi şedinţă, a încredintat responsabilitatea de epjscop . «Locum tenens», Prea Sfinţitului Episcop
Laurenţiu al Caransebeşului.
In această calitate, Prea Sfinţia Sa, ajutat de P. C. Pr. Vicar Moise
Ianeş şi de cei trei protopopi, a avut permanente legături cu preoţi
şi credincioşi din eparhie, de fiecare dată analizându-se diferite aspecte
ale vieţii bisericeşti de la aceste parohii.
%
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Astfel, la invitaţia P. C. Pr. Vicar Moise Ianeş, a vizitat, în luna
noiembrie 1997, parohiile din Mramorac, Doloave, Satu Nou, Nicolinţ şi
Toracul Mic, unde a avut convorbiri cu preoţi, credincioşi participanţi
şi personalităţi ale vieţii sociale şi culturale din Iugoslavia.
Pe plan cultural, este de menţionat faptul că în luna noiem
brie 1997, Prea Sfinţia Sa a participat la simpozionul intitulat «Banatul-iugoslav. Trecut istoric şi cultural», organizat în localitatea
Begheiti-Torac de către Fundaţia română de etnografie şi folclor din
Voivodina-Iugoslavia.
De asemenea, eu ocazia acestor vizite, Prea Sfinţia Sa a avut pri
lejul de a întâlni pe Prea Sfinţitul Hrisostom episcopul sârb al Vârşeţului, prilej cu care, în cadrul convorbirilor, s-a pus problema bunei con
vieţuiri a credincioşilor ortodocşi sârbi şi români din aceste zone.
Luând cuvântul, P. S. Episcop Laurenţiu face unele aprecieri pri
vind viaţa bisericească din cuprinsul Episcopiei de la Vârşeţ. Astfel,
P. S. Sa consideră ca necesară alegerea unui episcop titular, alegere
care, însă, este îngreunată datorită, pe de o parte, lipsei «nui sediu,
iar, pe de altă parte, atitudinii rezervate manifestate atât de autorită
ţile civile, cât şi de cele bisericeşti sârbe.
încheind discuţiile, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, referindu-se la Episcopia din Gyula, apreciază faptul ,că s-a ajuns la o
situaţie îmbucurătoare şi dătătoare de speranţă, prin desemnarea a doi
ierarhi, chiar dacă aceştia 'sunt locţiitori, întrucât preoţii şi credincioşii
din aceste două eparhii au conştiinţa că sunt dependenţi canonic de un
ierarh al Bisericii mame. Ca prim pas în rezolvarea problemei ierarhilor
titulari, Prea Fericirea Sa propune alegerea, mai întâi, a ierarhului de
la Gyula, în acest context amintind şi de dorinţa unei familii din
această localitate de a dona o clădire pentru un aşezământ ortodox
monahal românesc. In acest sens, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist adresează Î.P.S. Mitropolit Nicolae şi P. S. Episcop Ioan al
Oradiei rugămintea de a cerceta duhovniceşte pe potenţialii candidaţi
la episcopat.
jîn urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei
relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
%

ţitulni

Episcop

seama
Laurenţin, privind activitatea desfăşurată,
romane

în

Vârşeţ, Iugoslavia;
— să se acorde, în continuare, o atenţie specială românilor
ortodocşi de pe Valea Timocului;
— să se grăbească procesul de selectare a candidaţilor pentru
alegerea ierarhului titular al Episcopiei ortodoxe române de la
Pârşeţ, Iugoslavia.
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După epuizarea examinării problemelor înscrise pe ordinea de zi,
potrivit prevederilor statutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
prorogă şedinţa de lucru a Sfântului Sinod şi aduce prinos de rugă
ciune Atotputernicului Dumnezeu pentru lucrarea săvârşită împreună
cu toţi ierarhii acestui for bisericesc în folosul Bisericii noastre stră
bune, a clerului şi poporului dreptcredincios şi a unităţii ortodoxe,
adresând celor prezenţi cele mai bune gânduri de spor duhovnicesc şi
împliniri în lucrările ce se vor întreprinde în toate planurile vieţii
bisericeşti şi sociale în anul 1998.
După rostirea rugăciunii «Cuvine-se cu adevărat», şedinţa sinodală
se ridică la orele 14,00.
Procesul verbal al şedinţei de lucru a Sfântului Sinod este sem
nat de :

Preşedintele Sfântului Sinod,

.
Secretarul Sfântului Sinod,

t TEO CTIST

f Episcop TEOFAN STNAITUL

PATRIARHUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE '

Redactat

%

de

Pr. Augustin

Rusu,

Vicar Patriarhal

secretarul

Cancelariei

Sfântului Sinod.

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Sumarul şedinţei de lucru din 4— 5 iunie 1998 *

La convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în zilele
de 4— 5 iunie 1998 a avut loc, la reşedinţa patriarhală din Bucureşti,
şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
După săvârşirea Sfintei Liturghii la ora 7,30 în catedrala patriarhală,
P. S. Episcop Timotei al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi, a oficiat la ora 9,30 slujba Te-Deum-ului la care au participat
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu ceilalţi membri
ai Sfântului Sinod, numeroşi clerici şi credincioşi.
La ora 10,00, în sala sinodală a reşedinţei patriarhale, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist deschide şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod. La citirea apelului nominal, sunt absenţi motivat : II.PP.SS. Mitropoliţi Antonie al Ardealului, Serafim al Germaniei şi Europei Cen
trale, II.PP.SS. Arhiepiscopi Vasile al Târgoviştei şi Victorin al Arhi
episcopiei Ortodoxe Române în America şi Canada şi P. S. EpiscopVicar Calinic Botoşăneanul al Arhiepiscopiei Iaşilor. în urma constatării
prezenţei statutare pentru desfăşurarea şedinţei de lucru, la propunerea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod aprobă com
ponenţa .comisiilor de lucru şi încredinţarea preşedinţiei Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială Î.P.S. Mitropolit Petru al
Basarabiei pentru această şedinţă de lucru, în locul Î.P.S. Mitropolit
Antonie, absent din motive de sănătate.
în continuare, Sfântul Sinod adoptă ordinea de zi a şedinţei , de
lucru, cu completările aduse în urma solicitărilor formulate de
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului şi de P. S. Episcop Galaction
al Alexandriei şi Teleormanului, precum şi repartizarea temelor în
scrise la comisiile sinodale în vederea examinării şi întocmirii
referatelor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, anunţă suspendarea şe
dinţei plenului Sfântului Sinod în vederea reunirii membrilor săi în
comisiile de lucru.
în aceeaşi zi, la ora 17,00 se redeschide şedinţa în plen a Sfântului
Sinod sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist care,
invită pe P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc să prezinte re
feratele asupra problemelor date spre examinare :

V

Temei nr. 800/1998 — Solicitarea Episcopiei Alba Iuliei pentru
aprobarea lucrării «Teologia dogmatică» (autor Pr. Lect. Gheorghe Remete), spre a fi utilizată ca manual pentru Seminariile teologice liceale.
*
Sumar redactat de Pr. Augustin Rusu, secretarul Cancelariei
Sinod, pe baza procesului-verbal al şedinţei de lucru a Sfântului Sinod.

Sfântului
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Din referatul asupra problemei rezultă, pe de o parte, că manualul
nu poate fi oficializat întrucât nu a fost omologat de o comisie specială,
iar pe de altă parte, că pentru pregătirea candidaţilor şi pentru alcă
tuirea baremului de corectare a lucrărilor la admiterea în învăţământul
superior teologic a fost recomandat manualul utilizat în prezent în Seminariile teologice liceale.
Ca urmare, la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregă
tirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Este de acord ca Arhiepiscopia Clujului, potrivit ofertei
făcute, să reediteze manualul de Teologie dogmatică pentru Se•minariile teologice liceale (autori Pr. Prof. Isidor Todoran şi Arhid.
Prof. Ioan Zăgrean) pentru a împlini cerinţele din învăţământul
teologic preuniversitar, urmând ca manualul propus de Pr. Lect.
Gheorghe Remete să fie trimis unei comisii speciale în vederea
analizării.
Temei nr. 2408/1998 — Referatul sectorului Învăţământ privind po
sibilitatea ca la examenul de admitere în învăţământul superior teologic
să aibă o anumită pondere media examenului de bacalaureat.
Referatul asupra problemei arată că în cadrul reformei învăţămân
tului universitar din România şi pe baza autonomiei universitare, se
acordă universităţilor dreptul şi posibilitatea ca la admiterea în Facul
tăţi, media examenului de bacalaureat a candidaţilor să aibă o anumită
pondere.
In urma discuţiilor care au avut loc în plen privind acceptarea
acestui principiu şi la admiterea în Facultăţile de teologie ortodoxă şi
la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
7

t

— Menţine hotărârea Sfântului Sinod nr. 6947 din 10— 11 de
cembrie 1997 privind disciplinele de concurs pentru admiterea în
Facultăţile de teologie ortodoxă.
— Admite posibilitatea ca la media de admitere în învăţă
mântul superior teologic, media obţinută de candidat la examenul
de' bacalaureat să aibă o anumită pondere, potrivit cu exigenţele
universităţii din care' face parte fiecare facultate, cu avizul autoritătilor bisericesti locale.
»

/

Temei nr. 2210/1998’ — Solicitarea Mitropoliei Basarabiei' pentru
şcolarizarea a 70 de tineri în instituţiile de învăţământ teologic din
România ca bursieri ai Statului Român.
Mitropolia Basarabiei a solicitat să se intervină la Ministerul Edu
caţiei Naţionale pentru acordarea a 70 de burse unor tineri români din
Republica Moldova în vederea şcolarizării în instituţiile de învăţământ
teologic din România, în care scop, au fost aduse unele precizări din
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partea Patriarhiei Române cu privire la condiţiile de acceptare a aces
tora ca bursieri ai Statului Român.
Ca urmare a propunerilor Comisiei învăţământului pentru pregă
tirea personalului bisericesc şi a discuţiilor purtate în plen, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Este de acord cu primirea în instituţiile de învăţământ
teologic din Patriarhia Română a candidaţilor propuşi de Mi
tropolia Basarabiei, ca bursieri ai Statului Român, urmând a se
interveni la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru acordarea
burselor.
— Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea de a
acorda tot sprijinul studenţilor şi elevilor recomandaţi la studii de
Mitropolia Basarabiei.
#

•u

(/

Temei nr. 2411/1998 — Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 19318/1998, în legătură cu aprobarea Regulamentului-cadru pentru
seminariile teologice liceale.
în referatul asupra problemei se arată că la intervenţia Patriarhiei
Române, Ministerul Educaţiei Naţionale cu adresa nr. 19.318/1998 a
comunicat avizul favorabil privind Regulamentul-cadru pentru Semi
nariile teologice liceale aprobat de Sfântul Sinod prin hotărârea
nr. 5561/30 sept. — 1 oct. 1997.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
*

— Ia act de avizul favorabil al Ministerului Educaţiei Na
ţionale privind Regulamentul-cadru pentru seminariile teologice
ortodoxe liceale.
— Aprobă ca pe baza acestui Regulament-cadru, fiecare Seminar teologic ortodox liceal să-şi întocmească propriul regu
lament care va fi aprobat de autoritatea bisericească locală.
Temei nr. 1830/1998 — Referatul sectorului «învăţământ», în le
gătură cu tipărirea, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, a manua
lului de Religie pentru clasa a IV-a.
Manualul de Religie pentru clasa a IV-a, elaborat de Prof. Maria
Andreica, a fost înaintat la Patriarhia Română cu adresa Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei nr. 2940/1998, fiind avizat de Comisia specială
a Patriarhiei Române pentru învăţământul religios în şcolile de stat în
4- vederea aprobării de către Sfântul Sinod, urmând a fi tipărit de către
Ministerul Educaţiei Naţionale în regimul celorlalte manuale şcolare.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc,
Sfântul Sinod hotărăşte :
9

— Aprobă manualul de Religie pentru clasa a IV-a şi înain
tarea lui la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru editare, în care
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scop se va interveni pentru urgentarea procedurilor de licitare în
vederea tipăririi.
Temei nr. 2404/1998 — Aspecte în legătură cu integrarea Religiei
ca disciplină şcolară în planul de învăţământ-cadru propus de Minis
terul Educaţiei Naţionale.
Din referatul asupra problemei rezultă că, unele centre eparhiale
au sesizat Patriarhia Română despre neincluderea Religiei în planul
cadru de învăţământ propus de Ministerul Educaţiei Naţionale în cadrul
reformei curriculare a învăţământului preuniversitar românesc, deşi
Patriarhia Română a făcuţi ntervenţii în acest sens.
In urma discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
»

i

— Se va interveni din nou la Ministerul Educaţiei Naţionale
cu solicitarea ca statutul orei de Religie în şcoală să fie cel stabilit
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 36/1997.
I

>

Temei nr. 1383/1998 — Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale î/\
nr. 9906/1998 cu privire la aprobarea planului de şcolarizare pentru
învăţământul teologic universitar ortodox.
Ca urmare a aprobării de către Sfântul Sinod a planului de şcola
rizare din învăţământul teologic universitar ortodox aşa cum a fost
propus de senatele universităţilor şi de centrele eparhiale, cu adresa
nr. 9906/1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a comunicat acceptarea
lor şi precizarea că eventuale modificări ale acestora se pot face numai
de senatele universităţilor în cadrul cărora funcţionează Facultăţi de
teologie ortodoxă.
La propunerea Comisiei învăţământului pentry pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
7

t

v

■ #

— Ia
act de
adresa Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 9906/1998 în legătură cu planul de şcolarizare din învăţământul
teologic universitar pentru anul de învăţământ 1998— T999 şi re• comandă centrelor eparhiale care doresc modificarea acestuia să
se adreseze senatelor universitare prin Facultăţile de teologie orto
doxă din subordine.
»

i

Temei nr. 1653/1998 — Referat în legătură cu posibilitatea transferării studenţilor români de la Facultatea de teologie din Chişinău la
facultăţile de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române.
Referatul arată că unii candidaţi respinşi la examenul de admitere
în instituţiile de învăţământ teologic din cuprinsul Patriarhiei Române
s-au înscris la Facultatea de teologie din Chişinău aflată sub jurisdicţia
Mitropoliei Moldovei, depedentă jurisdicţional de Patriarhia Moscovei
şi doresc, în momentul de faţă, transferul la facultăţi de teologie orto
doxă din cuprinsul Patriarhiei Române.

V
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Ca urmare a discuţiilor din plen şi la propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
%

— Nu este de acord cu transferul la facultăţile de teologie
ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române a studenţilor români
de la Facultatea de teologie din Chişinău, întrucât aceasta nu este
de acelaşi nivel cu facultăţile de teologie ortodoxă din ţară.
— Se va comunica Ministerului Educaţiei Naţionale această
hotărâre spre a nu da curs unor astfel de cereri de transfer.
t

*

>

Temei nr. 157/1998 — Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 19.318/1998 referitoare la includerea Religiei ca probă de cunoştinţe
la examenul de admitere în Seminariile teologice liceale.
Din referatul Sectorului de învătământ rezultă că adresa Ministerului Educaţiei Naţionale constituie răspunsul la hotărârea Sfântului
Sinod nr. 5563/1997 prin care se aprobă includerea Religiei ca probă
de cunoştinţe la examenul de admitere în seminariile teologice liceale,
în adresa respectivă, Ministerul Educaţiei Naţionale opinează că acest
lucru nu este realizabil în momentul de faţă, întrucât tematica propusă
nu are la bază manualele şcolare de Religie pentru clasele V— VIII.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
I

— Amână aplicarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 5563/1997
prin care s-a aprobat introducerea Religiei ca probă' de cunoştinţe
la examenul de admitere în seminariile teologice liceale, precum
şi tematica aferentă, până la tipărirea manualelor de Religie penti*u clasele V —VIII.
^

Temei nr. 2981/1998 — Precizările Ministerului Educaţiei Naţionale
prin care se stabileşte că Religia este disciplină de studiu pentru cla
sele I— XII (XIII) şi şcolile profesionale, inclusă în planul de învăţă
mânt, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 36/1997.
Referatul asupra acestei probleme subliniază că între prevederile
Ordonanţei de urgenţă nr. 36/1997 privind predarea Religiei la clasele
I— XII (XIII) şi în învăţământul profesional şi proiectul planului de
învăţământ propus de Ministerul Educaţiei Naţionale există unele diferenţe semnalate de centrele eparhiale. Pentru reglementarea acestei si
tuaţii, Patriarhia Română a solicitat Ministerului Educaţiei Naţionale
să ia măsurile necesare. Ca urmare, cu adresa nr. 32.368/1998, Ministerul Educaţiei Naţionale înstiintează Patriarhia Română că a elaborat
o serie de precizări prin care se stipulează că «până la noi reglementări,
Religia este disciplină de studiu pentru clasele I— XII (XIII) şi Şcolile
profesionale, inclusă în planul de învăţământ — o oră pe săptămână —
conform Ordonanţei de urgenţă».
Pe baza acestor precizări ale Ministerului Educaţiei Naţionale, a
discuţiilor care au avut loc în plen* şi la propunerea Comisiei învăţă9

»
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mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod ho
tărăşte :
%

— Ia act de precizările nr. 32.368/1998 ale Ministerului Educaţiei Naţionale, urmând ca acestea să fie transmise Centrelor epar
hiale care, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene să pro
cedeze, în consecinţă,
la începutul
anului de învăţământ
1998— 1999.
*

Temei nr. 2804/1998 — Referatul sectorului «Învăţământ» privind
reglementarea raporturilor dintre autoritatea bisericească şi Facultăţile
de teologie ortodoxă.
In referatul sectorului învăţământului se stipulează că baza legală
pentru reglementarea raporturilor dintre autoritatea bisericească şi Fa
cultăţile de teologie ortodoxă este conferită de prevederile Legii învăţă
mântului nr. 84/1995 şi ale Protocolului nr. 9870/1991 încheiat între
Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei Naţionale, acte normative
care statuează că învăţământul teologic universitar ortodox este orga
nizat de Biserică şi este subordonat Sfântului Sinod. Referatul preci
zează că, în baza acestor prevederi şi în numele Sfântului Sinod, chi
ri arhul eparhiot şi sinodul mitropolitan exercită responsabilităţi de
supraveghere, îndrumare şi control asupra facultăţilor de teologie orto
doxă aflate în jurisdicţia lor.
Constatându-se că aceste responsabilităţi trebuie incluse şi în pro
iectul de Regulament-cadru al Facultăţilor de teologie ortodoxă, elaborat
în baza mandatului încredinţat prin hotărârea Sfântului Sinod
nr. 1287/1998, de o comisie specială prezidată de Î.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului.
în urma discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
9

— Aprobă ca, în proiectul de Regulament-cadru al Facultăţilor
de teologie ortodoxă, să fie incluse următoarele p reved eri:
a)
acordarea binecuvântării de către Chiriarhul eparhiot pen
tru candidaţii la ocuparea posturilor didactice ;
.b) retragerea binecuvântării de către Chiriarhul eparhiot, în
cazul constatării unor abateri;
c) prezenţa Chiriarhului eparhiot, personal sau prin delegat,
la examenele de admitere si de licenţă;
d) organizarea cu caracter instituţionalizat, anual sau ori de
câte ori se impune, a unei consfătuiri a decanilor Facultăţilor de
teologie ortodoxă, sub conducerea preşedintelui Comisiei sinodale
a învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc sau a
delegatului acestuia, cu rol de coordonare a activităţii din cadrul
Facultăţilor.
*

>

>

>
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Temei nr. 930/1998 — Referatul sectorului «învăţământ» în legă
tură eu hotărârea Senatului Universităţii din Bucureşti luată în urma
anchetei desfăşurată la Facultatea de teologie ortodoxă din Bucureşti
cu privire la neregulile constatate la examenul de admitere din sesiunea
septembrie 1997.
Din referat rezultă că, urmare a sesizărilor privind unele nereguli
constatate la examenul de admitere de la Facultatea de teologie ortodoxă
din Bucureşti în sesiunea septembrie 1997, atât conducerea Universităţii
• Bucureşti cât şi Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 930 luată în şedinţa din
* 19 februarie 1998 au dispus o serie de măsuri pentru reglementarea
situaţiei respective.
în urma cercetării desfăşurate' de o comisie mixtă formată din repre
zentanţi ai Universităţii din Bucureşti si ai Patriarhiei Române, Biroul
Senatului Universităţii din Bucureşti a dispus, prin hotărârea nr- 29 din
29 aprilie 1998, o serie de măsuri pe care le-a adus la cunoştinţa Sfân
tului Sinod.
în cadrul discuţiilor care au avut loc s-au făcut aprecieri asupra
măsurilor luate de Senatul Universităţii din Bucureşti, opinându-se
asupra necesităţii unei mai bune prezenţe a Bisericii, prin ierarhii şi
reprezentanţii ei în activitatea instituţiilor de învăţământ în general. In
acest context, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a informat despre
desemnarea P.S. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul pentru a
urmări îndeaproape activitatea Facultăţii de teologie ortodoxă din Bucu
reşti.
Urmare celor prezentate în plen şi discuţiilor care au avut loc,
Sfântul Sinod hotărăşte :
•

f

I

I

7

— Ia act de hotărârea Senatului Universităţii din Bucureşti
nr. 29/9 aprilie 1998.
Pentru evitarea pe viitor a unor situaţii similare se va stă
rui asupra aplicării Protocolului încheiat între Patriarhia Romană
şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi a respectării Regulamentului
cadru al Facultăţilor de teologie ortodoxă, aprobat de Sfântul
Sinod în prezenta şedinţă de lucru, cu precizări exprese vizând
coresponsabilitatea Bisericii şi a Universităţii pentru învăţământul
teologic universitar şi anume :
1. Acordarea binecuvântării de către Chiriarhul locxdui pentru
cei care candidează la un post didactic;
2. Retragerea binecuvântării în cazul unor abateri;
3. Prezenţa Chiriarhului eparhiot, personal sau prin delegat,
la examenele de admitere si de licenţă;
4. Prezenţa Chiriarhului eparhiot, personal sau prin delegat,
la consiliile profesorale.
•

9

'

Temei nr. 2874/1998 — Adresa Facultăţii de teologie ortodoxă din
Bucureşti cu propunerea de titularizare în învăţământul de stat, pentru
predarea Religiei, a absolvenţilor specializării Teologie-asistenţă socială
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Ca urmare a analizării propunerii Facultăţii de teologie ortodoxă din
Bucureşti, motivată de faptul că studenţii de la - specializarea Teologie-asistenţă socială parcurg în cei patru ani de ‘studii modulul de disci
pline teologice asemenea studenţilor de la specializarea Teologie-litere,
precum şi modulul de pregătire pedagogică iar unii dintre aceştia au ex
perienţă de 2— 3 ani în predarea Religiei, ca suplinitori ;
In urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea Comi
siei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul
Sinod hotărăşte :
—
Titularizarea în învăţământul de stat preuniversitar a licen
ţiaţilor specializării Teolog ie-asistenţă. socială, pentru predarea
Religiei, se poate face cu respectarea prevederilor legale, urmând a
se'interveni la Ministerul Educaţiei Naţionale în acest sens.
f

*

Temei nr. 2410/1998 — Rezultatele Consfătuirii pe probleme de
învăţământ teologic şi religios organizată de Patriarhia Română în cola
borare cu Ministerul Educaţiei Naţionale (Bucureşti, 19— 20 mai 1998).
La această consfătuire au participat toţi factorii implicaţi în proble
mele învăţământului teologic şi religios din partea Bisericii (directori
de Seminarii teologice, consileri culturali de la Centrele eparhiale), din
partea Ministerului Educaţiei Naţionale (specialişti şi inspectori de spe
cialitatea Religie de la Inspectoratele şcolare judeţene) şi reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul naţional consultativ pentru
învăţământul teologic şi religios.
Consfătuirea a beneficiat de prezenţa şi participarea Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, a I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei şi a Dl. Prof. Mihail Gorcea, secretar de Stat la Ministerul
Educaţiei Naţionale.
Scopul principal al Consfătuirii a fost de a analiza obiectivele ce
stau în faţa învăţământului teologic ortodox preuniversitar în contextul
procesului de reformă şi modernizare a învăţământului românesc pre
cum şi definirea cu claritate a rolului şi locului Religiei, ca disciplină
şcolară în învăţământul de stat.
în cadrul consfătuirii au fost prezentate rapoarte şi s-au purtat
discuţii în plen şi pe secţiuni în legătură cu : Planurile de învăţământ,
Programele analitice, Manualele şcolare, statutul Religiei ca disciplină
şcolară, Examenul de admitere în Seminariile teologice liceale, Tema
tica examenelor de definitivat, gradul II şi titularizare a cadrelor didac
tice, Situaţia planurilor de şcolarizare (cifrele de şcolarizare) şi al nu
mărului instituţiilor de învăţământ teologic preuniuersitar şi universitar,
Statutul examenului de atestare teologică şi de bacalaureat la Semi
nariile teologice liceale, Situaţia Şcolilor de cântăreţi bisericeştif Rolul
spiritualxdui şi al disciplinei de studiu «formare duhovnicească» la
Seminariile teologice liceale etc.
Luând act de amplele dezbateri şi propuneri formulate în cadrul
Consfătuirii pe probleme de învăţământ teologic şi religios şi în urma
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propunerilor Comisiei învăţământului
bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :

pentru

pregătirea personalului

— Ia act de lucrările Consfătuirii pe problemele de învăţământ
teologic şi religios organizată de Patriarhia Română în colaborare
cu Ministerul Educaţiei Naţionale (Bucureşti, 19— 20 mai 1998).
—■ Abilitează Comisia de cur r icul' m a directorilor Seminar iilor
teologice ortodoxe, ca sub cordonarea Sectorului de Invăţămă it teo
logic şi religios al Administraţiei Patriarhale să urmărească finali
zarea problemelor dezbătute în cadrul Consfătuirii.
Temei nr. 2433/1998 — Adresa Arhiepiscopiei laşilor nr. 3478/1998
cu privire la denumirea instituţiilor de învăţământ teologic din cuprinsul
acestei eparhii.
în conformitate cu prevederile art. 90, lit. «a», 94, lit. «o» din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi
art. 6 din Regulamentul de organizare a instituţiilor de învăţământ teo
logic, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, prin decizii
mitropolitane, a stabilit noile denumiri ale instituţiilor de învăţământ
teologic din cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor.
Având în vedere cele de mai sus, ca urmare a precizărilor aduse în
plen de către I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi la
propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
‘

*

— Aprobă noile denumiri ale instituţiilor de învăţământ teo
logic din cuprinsid Arhiepiscopiei Iaşilor, după cum urmează :
1. Seminarul teologic liceal monahal «Cuvioasa Parascheva»
de la mănăstirea Agapiaf jud. N eam ţ;
2. Seminarul teologic liceal «Sf. Gheorghe» din mun. Boto
şani ;
3. Seminarul teologic liceal «Sf. Ioan Iacobv> din Dorohoi, jud.
Botoşani:
>
*
*
4. Seminarul teologic liceal «Sf: Vasile cel Mare» din mun.
Iaşi;
5. Seminarul teologic liceal «Veniamin Costachi» de la mănăsti
rea Neamţ, jud. Neamţ ;
6. Seminarul teologic liceal «Sf. Împăraţi Constantin şi Elena>'
din Piatra Neamţ, jud. N eam ţ;
7. Şcoala postliceală teologico-sanitară «Cuv. Parascheva» din
mun. Iaşi;
8. Şcoala postliceală teologico-sanitară «Sf. Teodora de la
Sihla» din Piatra Neamţ, jud. N eam ţ;
9. Şcoala de cântăreti bisericesti «Veniamin Costachi» de la
mănăstirea Neamţ, jud. Neamţ ;
«

$

9

*
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10. Şcoala de cântăreţi bisericeşti «Sf. Gheorghe» din mun.
Botoşani;
Această hotărâre se va aduce la cunoştinţa Ministerului
Educaţiei Naţionale.
Temei nr. 3076/1998 — Referatul Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc în legătură cu prelungirea duratei
studiilor teologice universitare de la 4 la 5 ani.
în conformitate cu prevederile legale în vigoare care permit învă
ţământ universitar de lungă durată şi cu preconizata reformă curriculară a învăţământului universitar, la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Se va interveni la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru
prelungirea cu un an, de la 4 la 5 ani, a studiilor universitare teo
logice, cu justificarea că, această măsură se înscrie în spiritul refor
mei învăţământului universitar şi este conformă cu art. 67, par. 1
din Legea învăţământului (nr. 85/1995).
—■ Propunerile privind planurile de învăţământ vor fi discu
tate la Consfătuirea decanilor facultăţilor de teologie, în spiritul
hotărârii Sfântului Sinod nr. 6947/1997, în care scop, Sectorul învăţământ teologic al Administraţiei Patriarhale va lua măsurile nece
sare pentru convocare şi organizare.
în continuarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P.S. Episcop Andrei al Alba Iuliei, raportorul Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, să prezinte referatele asupra
problemelor date spre studiere, după cum urmează :
Temei nr. 2205/1998 — Propunerea fundaţiei «Andrei Şaguna» din
Constanţa de a se lua în studiu posibilitatea canonizării mitropolitului t
Andrei Şaguna.
Propunerea formulată de fundaţia «Andrei Şaguna», instituţie cu
caracter cultural-ştiinţific şi umanitar alături de o propunere similară,
primită la Patriarhia Română şi din partea senatorului Justin Tambozi,
prin intermediul comisiei pentru cultură şi mijloace în masă a Sena
tului României, invocă numeroase argumente istorice şi religioase fun
damentate pe întreaga activitate a mitropolitului Andrei Şaguna, pe
contribuţia sa la promovarea vieţii religioase şi consolidarea Ortodoxiei
in Ardeal şi pe aprecierile istoricilor şi oamenilor de cultură privind
personalitatea sa de excepţie.
în cadrul discuţiilor s-a precizat că iniţiative de acest fel trebuie
să aparţină Centrelor eparhiale şi ierarhului locului care au constatat,
în evlavia credincioşilor, manifestări de cinstire, acte de pietate creştină
şi intrarea în •conştiinţa religioasă a localnicilor a celui propus spre
canonizare.
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In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Iniţiatorii demersurilor pentru luarea în examinare a .pro
punerilor referitoare la eventuala canonizare a mitropolitului Andrei
Şaguna să fie îndrumaţi a se adresa Mitropoliei Ardealului, îndreptăţită canonic să promoveze astfel de propuneri.
— Odată cu memoriul înaintat Mitropoliei, inţiatorii vor putea
prezenta argumente şi dovezi referitoare la cinstirea ca sfânt a
mitropolitului Andrei Şaguna în evlavia credincioşilor ardeleni,
argumente şi dovezi referitoare la sfinţenia vieţii lui.
— Propunerea va putea fi însoţită de studii întocmite de cer
cetători istorici şi teologi, care au studiat viaţa şi activitatea Mitro
politului Andrei Şaguna.
Temei nr. 1201/1998 — Referatul Comisiei speciale în legătură cu
pregătirea programului pentru aniversarea anului 2000.
Referatul prezintă procesul-verbal al şedinţei de lucru a Secreta
riatului permanent al Comisiei speciale din data de 12 mai 1998 în care
sunt cuprinse : analiza documentelor privind modul de organizare a
programului serbării, în anul 2000, a două milenii de creştinism, pe
plan panortodox, pancreştin şi
local-naţional;
participarea Bisericii
noastre la întrunirile panortodoxe pentru pregătirea programului ser
bării, în anul 2000f a două mii de ani de creştinism şi schiţa programului
serbării, în anul 2000, a do:.ă mii de ani de creştinism de către Biserica
Ortodoxă Română, în corelare cu manifestările organizate pe plan
panortodox;
în lumina hotărârilor Sfântului Sinod privind serbarea, în anul
2000, a două milenii de creştinism şi în corelare cu proiectele de pro
gram propuse pe plan pan-ortodox şi pan-creştin, a fost prezentat
plenului Proiectul programului manifestărilor propus pe plan naţional
de către Secretariatul Comisiei speciale cuprinzând :
— Organizarea, cu prioritate, a concursurilor şi expoziţiilor de artă
bisericească pentru pictorii consacraţi şi pentru copii şi tineret în vede
rea selecţionării lucrărilor care să participe la expoziţia internaţională
de la Ierusalim;
— Selecţionarea unor monumente de artă şi arhitectură religioasă
(istorice şi moderne) şi elaborarea unei prezentări sintetice reprezenta
tive a Bisericii Ortodoxe Române, care să fie incluse în volumele festive
şi în albumele de artă religioasă ce se vor tipări la Ierusalim;
— Realizarea imediată a unui film reprezentativ despre Biserica
Ortodoxă Română, cu durata de circa 20 m inute;
— Organizaraea unui simpozion ştiinţific naţional, sub egida Bise
ricii şi Academiei Rom âne;
—■ Publicarea unui volum special, cu o largă colaborare (ierarhi,
teologi, academicieni, oameni de cultură), care că reflecte : Rolid creşti
nismului românesc în istoria, cultura şi spiritualitatea românească;
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Specificul Ortodoxiei româneşti comparativ cu spiritualitatea şi cultura
.
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Lucrarea misionară, educaţională şi social-filantropică a Bisericii Or
todoxe Române ; Implicarea tineretului şi a asociaţilor creştine în viaţa
Bisericii Ortodoxe Rom âne; Locul şi rolid Bisericii Ortodoxe Române
în context panortodox şi al mişcării ecumenice : evaluări şi perspective ;
Perspectivele teologiei şi vieţii Bisericii Ortodoxe Române în pragul
celui de al III-lea mileniu de crestinism :
—■ Punerea sub egida manifestărilor din anul 2000 a lucrării I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de diortosire a textului Sfintei
Scripturi, ca un omagiu dedicat celor două milenii de propovăduire şi
mărturisire a Sfintei Evanghelii pe pământul rom ânesc;
— Publicarea la Editura Institutului Biblic şi la editurile eparhiale
de tipărituri (cărţi, reviste, periodice) consacrate celor două mii de ani
de creştinism şi difuzarea de materiale promoţionale pentru manifestă
rile panortodoxe din anul 2000 (medalii, timbre, afişe, pliante, bro
şuri e tc .);
— Construirea în Bucureşti a Catedralei Mântuirii Neamului şi în
fiecare localitate — reşedinţă eparhială (potrivit necesităţilor şi în li
mita posibilităţilor) a unei biserici, precum şi inaugurarea - unor
centre diaconale şi de asistenţă socială, în, cinstea serbărilor din
anul 2000 ;
— Stabilirea unui program de activităţi liturgice şi misionare ce
se vor derula în anul 2000 (servicii liturgice, rugăciuni, privegherif pele
rinaje, conferinţe misionare e tc .);
— Stabilirea unor tematici speciale la Conferinţele preoţeşti se
mestriale din anul 1999 şi 2000 şi la Cursurile pastorale şi de îndrumare
misionară a clerului;
—• Includerea de prelegeri speciale în cadrul cursurilor de la Facul
tăţile de teologie şi Seminariile teologice liceale şi posibilitatea ca stu
denţii să elaboreze lucrări de licenţă şi de seminar având ca temă de
cercetare problematica anului 2000;
— Pregătirea temeinică, pe plan local, a Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creştinilor, care se va desfăşura în luna ianuarie 2000 ;
— Organizarea, pe plan local, în anul 2000, a unor manifestări
cu caracter ecumenic şi interreligios (simpozioane, rugăciuni comune,
pelerinaje comune etc.) pentru aniversarea a două milenii de creştinism ;
— Elaborarea de către Sfâintid Sinod a unei Enciclici (Pastorală)
adresată clerului si credincioşilor;
— Organizarea unei şedinţe solemne a Sfântidui Sinod şi a unei
coliturghisiri a membrilor Sfântidui Sinod cu Sfinţirea Marelui M ir;
— Angrenarea membrilor diasporei ortodoxe române (clerf *perso
nalităţi) în programul manifestărilor din anul 2000 ;
— Utilizarea mass-mediei (presă, audio, video) pentru promovarea
programelor ce se vor stabili;
-— Studierea posibilităţilor de finanţare pentru aducerea la îndepli
nire a programelor ce se vor stabili. '
9
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4 $* <rt cadrul discLf ii or care au avut loc, au fost apreciate măsurile
P e în proiectul de program care pot fi considerate orientative dar
f'i^ţgiidu-se că realizarea lui este foarte costisitoare, s-a propus simia f nele ®le™ente de consistenţă duhovnicească şi relieios-culcare să cuprindă . o şedinţă a Sfântului Sinod dedicată jubileu< ^ V V » iterea unei Pastorale speciale a Sfântului Sinod ■ consacrarea
W - ; (fi intâlmrdor din anul 2000 jubileului a două mii de ani de crestişi organizarea de pelei inaje dedicate evenimentului comemorat.
urma discuţiilor Purtate Şi ia propunerea Comisiei pentru docft* y viaţă monahala şx misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Centrele eparhiale care nu au răspuns până in prezent
Hotărârilor Sfântidui Sinod nr. 42 şi 7374/1997, sunt rugate să
piai^eze Până la proxima şedinţă sinodală sugestiile lor privind
fliversările a două mii de ani de creştinism.
—■ Dată fiind indisponibilitatea temporară a preşedintelui Coisiei speciale, I.P.S. Mitiopolit Antonie al Ardealuluif preşedinţia
0perativă a Comisiei se încredinţează P.S. Episcop Casian al Dună
rii

Jos.
Pentru proxima şedinţă sinodală Comisia sinodală specială
tfd stabili sarcini conciete ce vor trebui duse la îndeplinire privind
editarea unui volum jubiliar al Bisericii Ortodoxe Române si a
niu album jubiliar;
Se vor organiza manifestări şi concursuri pentru selecţioarea celor mai bune formaţii corale care să reprezinte Biserica
ortodoxă Română la diferite manifestări naţionale şi internaţio.

i

«i ♦

.
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Se vor organiza expoziţii de icoane pentru selecţionarea
celoi' mai reprezentative lucrării în vederea cuprinderii lor în
xpoziţia jubiliară;
Se va propune Academiei Române şi forurilor legiuitoare
aleţării să organizeze o
sesiune solemnă pentru marcarea celor
Aoiiă mii de ani de viaţă creştină.
pernei nr-. 2980/1998 — Aspecte recente ale relaţiilor cu Biserica
jjCă de rit bizantin (greco-catolică).
C^ ° r e f e r a t se aminteşte că, prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 727
\g~-20 februarie s-a aprobat constituirea Comisiei centrale de dialog
e Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de rit bizantin
V V c a to iie ă ), în vederea soluţionării litigiilor patrimoniale existente
$ e%el local între ele., precizându-se că această hotărâre reflectă modul
L ^ et prin care Biserica noastră înţelege să materializeze una din nenu’(pVC.tele sale propuneri de dialog lansate în anii trecuţi şi reînnoită prin
,ti^rârea adoptată de Sfântul Sinod la 10— 11 decembrie 1997.
ji

^
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Această hotărâre a fost dată publicităţii şi adusă la cunoştinţă, cu
scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 727 din 19 martuie 1998, I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan de la Blaj, cu nădejdea unui
răspuns similar din partea Bisericii Catolice de rit bizantin, precum şi
Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamen
tului României, Secretariatului de Stat pentru Culte, Ambasadei Româ
niei la Vatican, precum şi cardinalului Edward Idris Cassidy, preşedin
tele Consiliului pontifical pentru unitatea creştinilor.
Referatul subliniază, apoi, poziţia adoptată de Biserica Catolică de
rit bizantin faţă de propunerea Bisericii noastre de constituire a unei
comisii similare de dialog, concretizată în scrisoarea I.P.S. Mitropolit
Lucian Mureşan de la Blaj nr. 222 din 2 martie 1998 prin care, aceasta
fusese practic respinsă, dialogul fiind condiţionat de nerespingerea de
către Biserica Ortodoxă Română a iniţiativei legislative a senatorului
Pr. Matei Boilă.
In continuare, tot în problema relaţiilor cu Biserica Catolică de rit
bizantin sunt prezentate şi aspectele generate de ocuparea la data de
13 martie 1998 a Bisericii «Schimbarea la Faţă» din Cluj-Napoca care,
deserveşte patru parohii ortodoxe, prezentându-se pe larg scrisoarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 1374/17 martie 1998,
adresată I.P.S. Mitropolit Lucian referitoare la această situaţie în care,
se exprimă si surprinderea faţă de pozithi adoptată în scrisoarea din
2 martie 1998, prin care, în mod practic, se respinge dialogul cu comisia
Patriarhiei Române.
Ulterior acestui demers al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
prin scrisoarea I.P.S. Mitropolit Lucian, nr. 626 din 29 mai 1998, s-a
constatat o schimbare de atitudine faţă de propunerea de dialog a Bise
ricii noastre şi de instituire a unei comisii similare în acest scop, constând
în faptul că <da Comisiile' de dialog, din partea Bisericii noastre, aceasta
este reprezentată de întreg episcopatul» şi cu precizarea că «suntem dis
ponibili pentru a ne întâlni şi dorim un semn concret din partea Bise
ricii surori ortodoxe».
Tot în planul relaţiilor cu Biserica CatoLcă de rit bizantin şi a aspec
telor care aduc prejudicii acestora, este amintită scrisoarea I.P-S. Arhi
episcop Bartolomeu al Clujului nr. 1117/1998 adresată Ministrului Justiţiei, în care semnalează gravele abuzuri şi umilinţe la care sunt supuse
parohiile ortodoxe româneşti, prin procese intentate de parohiile grecocatolice şi sentinţele abuzive date la judecătoriile Dej şi Turda, din
judeţul Cluj.
în privinţa receptării pe plan extern a hotărârii Sfântului Sinod de
constituire a Comisiei de dialog şi a invitării Bisericii Catolice de rit
bizantin la un răspuns'similar, în referat se aminteşte că, urmare cores
pondenţei purtată cu Vaticanul, la Patriarhia Română s-a primit scri
soarea de răspuns a Cardinalului Cassidy, preşedintele Consiliului ponti, fical pentru unitatea creştinilor, nr. 1342 din 20 mai 1998, în care se
subliniază că «propunerea Sfdntvlui Sinod este, fără îndoială, cât se
poate de recomandată, în încercarea de depăşire a dificultăţilor şi că
%
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Sfântul Scaun este gata să-şi desemneze observatond la lucrările celor
două Comisii de dialog».
în urma prezentării referatului, numeroşi membri ai Sfântului
Sinod au luat cuvântul aducând precizări la cele expuse sau prezentând
propuneri şi observaţii în vederea luării unei hotărâri adecvate la această
problemă, exprimându-jşi în acelaşi timp şi punctul de vedere în legă
tură cu aspectele referitoare la o eventuală vizită a papei în România.
Ca urmare a amplelor discuţii din plen în legătură cu stadiul actual
al relaţiilor cu Biserica Catolică de rit bizantin, a schimbului de scrisori
cu I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan şi cu Cardinalul Cassidy, precum şi
a propunerilor Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune so
cială, Sfântul Sinod hotărăşte :
/

%

*

— Ia act că I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan, cu scrisoarea
nr. 222 din 2 martie 1998, răspunzând scrisorii Sfântidui Sinod
nr. 727 din 19 februarie 1998, prin care i s-a adus la cunoştinţă
instituirea Comisiei centrale de dialog a Bisericii noastre, condi
ţionează participarea la dialogid propus de Biserica Ortodoxă
Română de promovarea în Parlament a «Legii Boilă», ceea ce, în
mod pratic, înseamnă respingerea dialogului;
— Ia act că propunerea de dialog a Bisericii
Ortodoxe
Române a fost transmisă Vaticanului cu scrisoarea nr. 437 din
9 martie 1998, în care se sugerează eventuala participare a unui
observator al său la. dialog ;
— Ia act de răspunsul nr. 1342 din 20 mai 1998 al cardinalului Edward Idris Cassidy, preşedintele Consiliului pontifical pen
tru unitatea creştinilor, prin care Vaticanul ia cunoştinţă de înfiin
ţarea Comisiei centrale de dialog a Bisericii Ortodoxe Române şi
'confirmă participarea unui reprezentant al Vaticanului la dialog,
situaţie de care a fost informat şi I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan de la B la j;
%

v
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— Ia act de scrisoarea Patriarhiei Române nr. 1374 din 17
martie 1998,' prin care se exprimă mâhnirea faţă de ocuparea
abuzivă de către credincioşi greco-catolici a bisericii ortodoxe
«Schimbarea la Faţă» din municipiul Cluj-Napoca, precum şi de
răspunsul I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan, nr. 626 din 29 mai
1998, prin care anunţă că întregul episcopat al Bisericii Catolice
de rit bizantin face parte din Comisia Ue dialog cu Biserica Orto
doxă Română şi insistă, din nou, pentru aprobarea «Legii Bodă' ;
— Aprobă trimiterea scrisorii nr. 2980 din 4 iunie 1998 către
I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan prin care se confirmă primirea
scrisorii I.P.S. Sale din 29 mai 1998, faptul ca i se va aduce la
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cunoştinţă, în timp util, data şi locid dialogului şi precizarea pozi
ţiei Bisericii Ortodoxe Române, potrivit căreia «Legea Boilă» nu
este şi nu poate fi calea de soluţionare a litigiilor patrimoniale
existente între Bisericile noastre surori;
— Răspunsid I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan din 29 mai
1998 şi punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române vor fi
aduse la cunostinta Preşedinţiei, Parlamentului si Secretariatului
de Stat pentru Culte ;
— Problema eventualei vizite a Papei în România va figura
pe ordinea de zi a Comisiei mixte de dialog dintre cele două Bise
rici surori, alături de problemele ce privesc dialogul dintre ele.
»

>

9
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Temei nr. 2930/1998 — Situaţia realizării colectei Fondului central
misionar din Duminica Ortodoxiei a anului 1998.
Din referatul respectiv rezultă că, până la data de 25 mai 1998
s-a primit la Administraţia Patriarhală, în urma colectei pentru Fondul
central misionar, realizată în Duminica Ortodoxiei din acest an, suma
de 671.214.936 lei provenind de la 83 de protoierii din toată ţara, un
număr de 58 protoierii fiind restante în virarea sumelor colectate.
în discuţiile care au avut loc au fost semnalate dificultăţile exis
tente în colectarea sumelor restante în scopul realizării bugetului
Fondului central misionar, fapt care conduce la menţinerea subven
ţiilor pentru completarea salariilor la nivelul sumelor alocate în anul
1997, până la încheierea colectării sumelor de la toate protoieriile din
tară.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotă
răşte :
»

I

/

— la act de realizarea colectei pentru Fondid central misionar
în Duminica Ortodoxiei din anid 1998 care, la data de 25 mai 1998,
este în suma de 671.214.936 lei, trimişi de 83 de protopopiate;
— înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii Chiriarhi sunt rugaţi a
dispune virarea sumelor colectate de către celelalte 58 protopopiate
restante;
— După realizarea întregii colecte, se va întocmi un nou
proiect de buget al Fondului central misionar, care va fi supus Sfân
tului Sinod;
.
— Aprobă ca până la realizarea întregii colecte pe anul 1998,
să se trimită Centrelor eparhiale subvenţiile cuvenite pentru com
pletarea salariilor la nivelul sumelor din anul 1997.
%

Temei nr. 2955/1998 — Adresa Editurii «Humanitas» cu propune
rea de realizare , a unei colaborări cu Patriarhia Română pentru organi
zarea la Paris, în Capela Sorbonei, în perioada mai-iunie 1999, a expo-
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În cadrul discuţiilor care au avut loc, au fost apreciate măsurile
cuprinse în proiectul de program care pot fi considerate orientative dar
constatându-se că realizarea lui este foarte costisitoare, s-a propus sim
plificarea la unele elemente de consistenţă duhovnicească şi religios-culturale care să cuprindă : o şedinţă a Sfântului Sinod dedicată jubileu
lui ; emiterea unei Pastorale speciale a Sfântului Sinod; consacrarea
tuturor întâlnirilor din anul 2000 jubileului a două mii de ani de creşti
nism şi organizarea de pelerinaje dedicate evenimentului comemorat.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■ Centrele eparhiale care nu au răspuns până in prezent
hotărârilor Sfântului Sinod nr. 42 şi 7374/1997, sunt rugate să
înainteze până la proxima şedinţă sinodală sugestiile lor privind
aniversările a două mii de ani de creştinism.
—■ Dată fiind indisponibilitatea temporară a preşedintelui Comisiei speciale, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardeahduif preşedinţia
operativă a Comisiei se încredinţează P.S. Episcop Casian al Dună
rii de Jos.
—■ Pentru proxima şedinţă sinodală Comisia sinodală specială
va stabili sarcini concrete ce vor trebui duse la îndeplinire privind
editarea unui volum jubiliar al Bisericii Ortodoxe Române şi a
unui album jubiliar;
—■ Se vor organiza manifestări şi concursuri pentru selecţio
narea celor mai bune formaţii corale cate să reprezinte Biserica
Ortodoxă Română la diferite manifestări naţionale şi internaţio
nale ;
Se vor organiza expoziţii de icoane pentru selecţionarea
celor mai reprezentative lucrării în vederea cuprinderii lor în
expoziţia jubiliară;
—
Se va propune Academiei Române şi forurilor legiuitoare
ale ţării să organizeze o sesiune solemnă pentru marcarea celor
două mii de ani de viaţă creştină.
*

«

Temei nn 2980/1998 — Aspecte recente ale relaţiilor cu Biserica
Catolică de rit bizantin (greco-catolică).
în referat se aminteşte că, prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 727
din 19— 20 februarie s-a aprobat constituirea Comisiei centrale de dialog
dintre Biserica Ortodoxă Română si Biserica Catolică de rit bizantin
(greco-catolică), în vederea soluţionării litigiilor patrimoniale existente
la nivel local între ele., precizându-se că această hotărâre reflectă modul
concret prin care Biserica noastră înţelege să materializeze una din nenu
măratele sale propuneri de dialog lansate în anii trecuţi şi reînnoită prin
hotărârea adoptată de Sfântul Sinod la 10— 11 decembrie 1997.
t
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Această hotărâre a fost dată publicităţii şi adusă la cunoştinţă, cu
scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 121 din 19 martuie 1998, I.P.S. Mitropolit Lucian Mureşan de la Blaj, cu nădejdea unui
răspuns similar din partea Bisericii Catolice de rit bizantin, precum şi
Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamen
tului României, ^eoretarmt-jlui de Stat pentru Culte, Ambasadei Româ
niei la Vatican, precum şi cardinalului Edward Idris Cassidy, preşedin
tele Consiliului pontifical pentru unitatea creştinilor.
Referatul subliniază, apoi, poziţia adoptată de Biserica Catolică de
rit bizantin faţă de propunerea Bisericii noastre de constituire a unei
comisii similare de dialog, concretizată în scrisoarea I.P.S. Mitropolit
Lucian Mureşan de la Blaj nr. 222 din 2 martie 1998 prin care, aceasta
fusese practic respinsă, dialogul fiind condiţionat de nerespingerea de
către Biserica Ortodoxă Română a iniţiativei legislative a senatorului
Pr. Matei Boilă.
In continuare, tot în problema relaţiilor cu Biserica Catolică de rit
bizantin sunt prezentate şi aspectele generate de ocuparea la data de
13 martie 1998 a Bisericii «Schimbarea la Faţă» din Cluj-Napoca care,
deserveşte patru parohii ortodoxe, prezentându-se pe larg scrisoarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 1314/11 martie 1998,
adresată I.P.S. Mitropolit Lucian referitoare la această situaţie în care,
se exprimă si surprinderea faţă de poziţiei adoptată în scrisoarea din
2 martie 1998, prin care, în mod practic, se respinge dialogul cu comisia
Patriarhiei Române.
Ulterior acestui demers al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
prin scrisoarea I.P.S. Mitropolit Lucian, nr. 626 din 29 mai 1998, s-a
constatat o schimbare de atitudine faţă de propunerea de dialog a Bise
ricii noastre şi de instituire a unei comisii similare în acest scop, constând
în faptul că «la Comisiile' de dialog, din partea Bisericii noastre, aceasta
este reprezentată de întreg episcopatid» şi cu precizarea că «suntem dis
ponibili pentru a ne întâlni şi dorim un semn concret din partea Bise
ricii surori ortodoxe».
Tot în planul relaţiilor cu Biserica CatoLcă de rit bizantin şi a aspec
telor care aduc prejudicii acestora, este amintită scrisoarea I.P-S. Arhi
episcop Bartolomeu al Clujului nr. 1111/1998 adresată Ministrului Justi
ţiei, în care semnalează gravele abuzuri şi umilinţe 1$ care sunt supuse
parohiile ortodoxe româneşti, prin procese intentate de parohiile grecocatolice şi sentinţele abuzive date la judecătoriile Dej şi Turda, din
judeţul Cluj.
în privinţa receptării pe plan extern a hotărârii Sfântului Sinod de
constituire a Comisiei de dialog şi a invitării Bisericii Catolice de rit
bizantin la un răspuns'similar, în referat se aminteşte că, urmare cores
pondenţei purtată cu Vaticanul, la Patriarhia Română s-a primit scri
soarea de răspuns a Cardinalului Cassidy, preşedintele Consiliului ponti, fical pentru unitatea creştinilor, nr. 1342 din 20 mai 1998, în care se
subliniază că «propunerea Sfdntr.hii Sinod este, fără îndoială, cât se
poate de recomandată, în încercarea de depăşire a dificultăţilor şi că
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ziţiei «Moldova secolelor X IV — XVI — Arhitecturile transparente ale
imaginii».
Din referat rezultă că această manifestare ce urmează a avea loc la
Paris, în perioada mai-iunie 1999, este rodul iniţiativei comune a edi
turilor «Humanitas» din Bucureşti, şi «Jaka Book» din Milano (Italia)
care, în anul 1996, au lansat proiectul realizării unui amplu volum, cu
difuzare internaţională, consacrat arhitecturii şi picturii murale din Mol
dova secolelor XIV— XVI, ce urmează a fi tipărit în Italia în patru limbi
si lansat în anul 1998 la Academia Română din Roma:
în cadrul discuţiilor purtate s-a apreciat că această propunere de
colaborare cu Biserica noastră constituie un act de cultură şi de afirmare
a spiritualităţii româneşti, care se poate înscrie în şirul acţiunilor preco
nizate pentru serbarea, de către Biserica Ortodoxă Română, a două mile
nii de creştinism.
Ca urmare, după discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
I

—
Adresează înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Ierarhi
din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei rugămintea de a
sprijini aceste manifestări, atât prin îngăduinţa de a se filma în
biserici şi mănăstiri, cât şi prin a pune la dispoziţie obiecte biseri
ceşti pentru expoziţie, urmând ca împrumutarea acestora să se facă
cu garanţiile cuvenite, conform reglementărilor legale în vigoare;
Aprobă ca expoziţia să se organizeze şi în ţarăt urmând ca
aceste acţiuni să fie cuprinse în programid serbării pe plan naţional
a două milenii de creştinism.
9

*

Temei nr. 2266/1998 — Referatul sectorului «Biserica şi Societa
tea» în legătură cu documentul final al seminarului «Regenerarea
misiunii urbane în noul context urban din România».
în referat se arată că, sub patronajul Patriarhiei Române şi al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în zilele de 4— 6 mai 1998, s-a orga
nizat la Palatul Patriarhiei din Bucureşti Seminarul cu tema «Regene
rarea misiunii urbane în noid context urban din România», la care au
participat peste 60 de delegaţi (ierarhi, preoţi, mireni) din partea epar
hiilor, a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a învăţământului teologic uni
versitar, a asociaţiilor ortodoxe de tineret, femei a unor aşezăminte
bisericeşti sociale şi de caritate, reprezentanţi ai unor Culte religioase
din România precum şi ai Asociaţiei ecumenice a Bisericilor din
România.
Lucrările Seminarului au beneficiat de prezenţa Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, desfăşurându-şi dezbaterile în plen precum
şi în cele trei comisii, pe următoarele probleme : Misiunea în contextul
actual urban parohial; Misiunea * în contextul urban extraparohial;
Dimensiunea filantropică şi socială a misiunii Bisericii în oraşele ţării»•
0

\

PARTEA OFICIALA

i

439

9
f

Referatul subliniază unele puncte majore care s-au desprins din
dezbateri şi prezintă constatările şi recomandările cuprinse în Docu
mentul final al Seminarului.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
la act de constatările şi propunerile documentului final al
seminarului cu tema «Regenerarea misiunii urbane în noul context
urban din România», organizat de Patriarhia Română şi Consiliul
Ecucmenic al Bisericilor la Bucureşti, în perioada 4— 6 mai 1998 ;
Documentul Seminarului va fi trimis fiecărei eparhii pen
tru concretizarea si gestiilor considerate•oportune zonei respective,
urmând ca eparhiile să aducă la cunoştinţă tuturor parohiilor ur
bane, din cuprinsul lor, concluziile acestui docum ent;

%

Temei nr. 2271/1998 — Referatul sectorului «Biserica şi Societatea»
privind necesitatea implicării Bisericii Ortodoxe Române în programul
naţional de protecţie a copilului.
în referatul asupra problemei se'arată că fenomenele sociale nega
tive apărute pe fondul agravării problemelor economico-sociale (sără
cia, şomajul, scăderea alarmantă a nivelului de trai) au condus, pe de
o parte, la deteriorarea stării morale a majorităţii membrilor societă
ţii româneşti, iar pe de altă parte, la modificări ale funcţiei familiei,
în special în privinţa creşterii şi educării copiilor, constatându-se o
îngrijorătoare creştere a abandonului copiilor, precum şi la modificări
ale structurii familiei prin creşterea numărului familiilor monoparentale, a divorţurilor şi concubinajelor.
Faţă de toate aceste stări de lucruri, referatul prezintă succint mă
surile luate de stat pentru ocrotirea copiilor aflaţi în dificultate, fie prin
instituţionalizare, fie prin încredinţarea acestora unor familii, precum şi
stimulentele financiare pentru sprijinirea acestor activităţi, toate aceste
activităţi fiind integrate în cadrul programului naţional de protecţie
a copilului.
în acest context, în urma discuţiilor care au avut loc în plen s-a
subliniat oportunitatea implicării Bisericii prin activităţile social-caritative proprii, derulate priri structurile sale specifice, în cadrul progra
mului naţional de protecţie a copilului, mai ales că acest program bene
ficiază şi de sprijinul financiar al statului.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Ia act de implicarea unităţilor bisericeşti ortodoxe în cadrul actualului program naţional de protecţie a copilului;
— Va fi convocată o întrunire specială a coordonatorilor
eparhiali pe probleme de asistenţă socială pentru a analiza moda
✓

*
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lităţile concrete de implicare a Bisericii în programul naţional de
ocrotire a copilului;
— Se va avea în vedere includerea problematicii protecţiei
copilului în cadrul conferinţelor protopopeşti, în care scop sectorul
«Biserica şi Societatea» va pune la dispoziţia eparhiilor materia
lele necesare.
*

K

Temei nr. 3014/1998 —: Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor cu propunerea
de transformare a schitului «Sfânta Treime» din loc. Ştiubieni, jud.
Botoşani, în mănăstire cu destinaţie pentru călugări.
In propunerea Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei se
arată că solicitarea este motivată de necesitatea consolidării vieţii mo
nahale într-o zonă geografică în care nu mai există şi alte mănăstiri
care, prin prezenţă şi activitate trebuie să contribuie la întărirea Orto
doxiei, la combaterea prozelitismului sectar şi a unor rele sociale
din zonă.
Pe temeiul prevederilor art. 76 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 10 din Regulamentul
pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi
disciplinară a mănăstirilor şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă transformarea schitului «Sfânta Treime» din loca
litatea Ştiubieni, jud. Botoşani, în mănăstire cu aceeaşi destinaţie,
pentru călugări.
*

Temei nr. 2575/1998 — Adresa Episcopiei Oradiei, nr. 502/1998, cu
propunerea de a se aproba înfiinţarea mănăstirii de călugăriţe Episcopia
Bihor, cu hramul «Buna Vestire», în municipiul Oradea.
Referatul prezintă motivaţia religios-duhovnicească şi misionară a
propunerii de înfiinţare a acestei mănăstiri pentru promovarea vieţii
religios-morale a credincioşilor ortodocşi români într-un spaţiu multiconfesional cât şi dorinţa Episcopiei Oradiei de a edifica în jurul acestei
noi mănăstiri un aşezământ filantropic-misionar cu sprijinul institu
ţiilor loca le;
Pe temeiul prevederilor art. 76 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale' art. 10 din Regulamentul
pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi dis
ciplinară a mănăstirilor, şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
t

— Aprobă înfiinţarea mănăstirii Episcopia Bihor cu hramul
«Buna Vestire» din Municipiul Oradea, cu destinaţie pentru că
lugăriţe, urmând a fi organizată potrivit rânduielilor tradiţionale
bisericesti.
P

Temei nr. 3023/1998 — Adresa Episcopiei Alexandriei şi Teleorma
nului nr. 332/1998, cu propunerea de a se aproba înfiinţarea unei mâ--
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năstiri de călugări cu hramul «Sfânta Treime», în corn. DrăgăneştiVlaşca, jud. Teleorman.
Propunerea de înfiinţare a acestei mănăstiri este motivată de nece
sitatea întăririi şi promovării vieţii religios-morale a credincioşilor orto’ docşi români într-un spaţiu lipsit de mănăstiri şi expus prozelitismului
sectar ;
în conformitate cu prevederile art. 76 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 10 din Regu
lamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea adminis
trativă şi disciplinară a mănăstirilor şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală si misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
"

I

•

/

t

— Aprobă înfiinţarea mănăstirii cu hramul «Sfânta Treime»
din comuna Drăgăneşti-Vlaşca, jud. Teleorman, cu destinaţie pentru călugări, urmând ca aceasta să fie organizată potrivit rânduie
lilor tradiţionale bisericesti.
s

#

*

»

Temei nr. 2775/1998 — Adresa Secretariatului de Stat pentru Culte V
nr. C/335/1998, prin care se solicită situaţia bunurilor mobile şi imobile
din patrimoniul bisericesc ortodox care au fost naţionalizate sau con
fiscate de regimul comunist în perioada 1944— 1989.
In referatul asupra problemei se arată că de mai multă vreme, prin
Cancelaria Sf. Sinod, s-a solicitat eparhiilor să întocmească situaţia ge
nerală a bunurilor confiscate de regimul comunist, pe categorii de bu
nuri, în vederea solicitării retrocedării acestora, ca un sprijin în redre
sarea materială şi economică a Bisericii în scopul îndeplinirii misiunii
şi lucrărilor ei specifice.
Această lucrare a Bisericii consună cu unele iniţiative legislative
privind retrocedarea bunurilor comunitare, mobile şi imobile, confiscate
de regimul comunist.
In urma discuţiilor purtate în plen, în cadrul cărora s-a apreciat
urgenţa şi necesitatea elaborării unei astfel de lucrări şi la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul
Sinod hotărăşte :
0

a

t

— Ia act de adresa Secretariatului de Stat pentru Culte
nr. C/335/1998, prin care se solicită situaţia bunurilor mobile şi
imobile din patrimoniul bisericesc ortodox care au fost naţionali
zate sau confiscate de regimul comunist în perioada 1944— 1989,
în vederea pregătirii cadrului legal pentru retrocedarea acestora;
— Se va pune la dispoziţia eparhiilor adresa respectivă şi un
exemplar din situaţia bunurilor mobile şi imobile centralizate la
Cancelaria Sf. Sinod, spre confruntarea şi completarea cu datele
recente existente pe plan local;
— Răspunsul eparhiilor cu situaţia solicitată va fi transmis la
Secretariatul de Stat pentru Culte şi la Cancelaria Sf. Sinod pentru
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definitivarea datelor centralizate şi a Cărţii speciale aflată în curs
de elaborare.
La reluarea şedinţei de lucru în plen a Sfântului Sinod, a doua zi,
vineri, 5 iunie 1998, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P. S. Episcop Calinic al Argeşului, raportorul Comisiei canonică-juridică
şi pentru disciplină, să prezinte referatele asupra problemelor date spre
studiere, după cum urmează :
Temei nr. 2440/1998 — Referat privind stadiul actual al proiec
tului Legii Cultelor.
Referatul aminteşte că în urma întâlnirii reprezentanţilor cultelor
religioase din 27 mai 1998 care a avut loc la Secretariatul de Stat pentru
Culte, s-a convenit ca, până la data de 10 iunie 1998, acestea să depună
eventualele amendamente la proiectul Legii Cultelor, după care acesta
să fie înaintat forurilor de stat competente în vederea dezbaterii şi
aprobării.
în continuare, se precizează că, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a convocat în şedinţă de lucru, la data de 3 iunie 1998, Comisia
canonică-juridică şi pentru disciplină, la care au participat ca invitaţi
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului şi P. S. Episcop Andrei al
Alba Iuliei, în calitate de reprezentanţi ai Bisericii noastre la lucrările
de elaborare a Legii Cultelor şi care, în urma examinării proiectului
Legii Cultelor, a adus amendamente la următoarele articole : 1, 14, 15,
20 — al. 2, 22 — pt. 1, 22 — pt. 2, 25, 29, 37, 40, .44, 45, 47, 48, 56,
57, 58 — al. 2, 62, 67 — al. 3, 68 — al. 2, 69 — lit. «c» şi 70, pe care
le-a înaintat examinării Sfântului Sinod.
în urma lămuririlor date în plen în legătură cu amendamentele
propuse, a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei cano
nică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Aprobă amendamentele aduse de către Comisia canonicăjuridică şi pentru disciplină la următoarele articole din proiectul
Legii Cultelor : 1, 14, 15, 20 — al. 2, 22 — pt. 1, 22 — pt. 2, 25,
29, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 58 — al. 2, 62, 67 — al. 3, 68
al. 2, 69 — Ut. «c» şi 70, care au fost prezentate în plen şi care,
vor fi trimise cu scrisoare specială Secretariatului de Stat pentru
Culte, potrivit celor stabilite în cadrul consfătuirii din 27 mai 1998.
'S

Temei nr. 2764/1998 — Adresa Episcopiei Buzăului nr. 1.100/1998
prin care, P. S. Episcop Epifanie al Buzăului înaintează textul definitiv
al Regulamentului pentru organizarea vieţii monahale şi pentru func
ţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor.
în referatul de prezentare a problemei se arată că, în şedinţa sa
din 23— 24 octombrie 1996, Sfântul Sinod a hotărât instituirea unei Co
misii prezidată de P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, în vederea elabo
rării unui proiect de Regulament al vieţii monahale pe baza celui apro
bat la 25 februarie 1950 şi care să cuprindă şi propunerile centrelor
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eparhiale. Pe temeiul acestei hotărâri şi a celor ulterioare, luate în şe
dinţele Sfântului Sinod din 27— 29 mai şi 30 septembrie — 1 octom
brie 1997, proiectul Regulamentului vieţii monahale elaborat de Comisie
a fost îmbunătăţit cu propunerile centrelor eparhiale şi cu cele 28 de
amendamente aduse de Sfântul Sinod.
Ca urmare a acestei ample lucrări a Comisiei, P. S. Episcop Epifanie
al Buzăului a prezentat la Cancelaria Sf. Sinod noul proiect de Regu
lament pentru organizarea vieţii monahale şi pentru funcţionarea ad
ministrativă şi disciplinară a mănăstirilor în varianta definitivată care,
în prealabil a fost examinat şi diortosit de către Comisia canonică-juridîcă şi pentru disciplină în şedinţa specială de lucru din 3 iunie 1998,
convocată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
In urma lămuririlor date în plen în legătură cu proiectul de Regu
lament, a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Aprobă Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale
şi pentru funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstiri
lor care va fi trimis tuturor eparhiilor pentru punere în aplicare.
— Regulamentul se va publica în presa bisericească şi în
extras pentru uzul mănăstirilor, al elevilor seminarişti şi al stu
denţilor teologi.
^Temei nr. 3024/1998 — Procesul-verbal al Sinodului mitropolitan
al Mitropoliei Ardealului cu propunerea de ridicare a Episcopiei Alba
luliei la rangul de Arhiepiscopie cu titulatura «Arhiepiscopia Alba
luliei».
în referatul de prezentare se aminteşte că la Comisia canonicăjuridică şi pentru disciplină s-a primit procesul-verbal al şedinţei Sino
dului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului din 4 iunie 1998 reunit în
şedinţă de lucru, din încredinţarea Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardea
lului, sub preşedinţia Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului care,
luând în examinare solicitările Episcopiei Alba luliei de ridicare la
rangul de Arhiepiscopie a consemnat următoarea hotărâre înaintată
Sfântului Sinod :
—
Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului aprobă, în una
nimitate, ridicarea Episcopiei Alba luliei -la rangul de Arhiepiscopie şi
propune Sfântului Sinod plenar o hotărâre în acest sens.
Solicitarea Episcopiei Alba luliei a fost însoţită de documente prin
care au fost aduse argumente de ordin istoric, naţional, cultural, spi
ritual şi, nu în ultimul rând, de ordin religios-duhovnicesc, misionar
pastoral, potrivit cărora, într-un spaţiu cu o mare diversitate confe
sională este necesar un nivel de reprezentare a Bisericii noastre similar
cu al celorlalte culte din zonă.
•
Examinarea acestei probleme în cadrul Sinodului mitropolitan al
Mitropoliei Ardealului s-a făcut pe temeiul hotărârilor Sfântului Sinod
nr. 8754 din 6 februarie 1994 şi 713 din 19— 20 februarie 1998.
i
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în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei ca' nonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărât :
— Ia act de procesul-verbal al şedinţei Sinodului mitropolitan
al Mitropoliei Ardealului din data de 4 iunie' 1998 şi aprobă pro
punerea de ridicare a Episcopiei Alba luliei la rangul de Arhi
episcopie, cu titulatura de «Arhiepiscopia Alba luliei» ;
— Aprobă modificarea corespunzătoare a art. 5 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne;
— Aprobă ca ridicarea Episcopiei Alba luliei la rangul de
Arhiepiscopie şi modificarea art. 5 din Statut să fie supuse exa
minării şi hotărârii Adunării Naţionale Bisericeşti la proxima şe
dinţă de lucru.
/

9

Temei nr. 2950/1998 — Procesul-verbal al Sinodului Permanent din
4 iunie 1998 în legătură cu propunerea Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului pentru alegerea P. Cuv. Arhim. Vasile Fluieraş ca episcopvicar al Arhiepiscopiei Clujului.
în cuprinsul referatului se arată că, din studierea propunerii
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului în corelare cu planul de mă
suri misionare aprobat de Sfântul Sinod în anul 1987, reiese necesi
tatea intensificării activităţii misionare care, în Arhiepiscopia Clujului,
depăşeşte posibilităţile unui singur episco-vicar.
De asemenea, referatul prezintă contextul general al prozelitismu
lui sectelor de tot felul şi activitatea lor tot mai evidentă şi mai intensă
care obligă Biserica Ortodoxă Română să adopte, să creeze şi să aplice
noi măsuri pastorale •şi să stimuleze prezenţa mai directă şi mai largă
a clerului în viaţa păstoriţilor ;
în continuare, se aminteşte că, înfiinţarea la Centrul eparhial â
sectorului «Misionar-social» şi necesitatea coordonării activităţii şi aşe
zămintelor d.iaconale şi de asistenţă socială ale Bisericii, a activităţii
echipelor misionare desfăşurate de seminarişti şi studenţi teologi care
activează în parohiile din mediul rural, a activităţii preoţilor de slujire
caritativă din spitale, orfelinate, azile, penitenciare, armată, a activităţii
asociaţiei «Christiana», a organizaţiilor ortodoxe de tineret şi adulţi,
precum şi colaborarea Centrului eparhial cu diferite organizaţii şi aso
ciaţii filantropice, impun prezenţa celui de al doilea episcop-vicar în
cuprinsul eparhiei ;
Toate aceste aspecte au condus Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei
Clujului, în şedinţa sa din 26 mai 1998, să solicite Sfântului Sinod apro
barea înfiinţării unui al doilea post de episcop-vicar, a cărui activitate
să se desfăşoare exclusiv pe teren, de-a lungul întregului an, asistat
de preoţii şi diaconii misionari de la Centrul eparhial şi din proto
popiate ;
în examinarea propunerii Arhiepiscopiei Clujului, plenul Sfântului
Sinod a reţinut că funcţia de episcop-vicar la Arhiepiscopii, care este
înscrisă în Statut, nu este limitată ca număr.
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Sfântul Sinod a luat în examinare propurîerea Sinodului Perma
nent cu privire la recomandarea Î.P.S. Arhiepsicop Bartolomeu al Clu
jului ca în acest nou post de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului
să fie ales P. Cuv. Arhim. Vasile Fluieraş, licenţiat în teologie, eclesiarh
al catedralei arhiepiscopale, exarh al mănăstirilor, călugăr şi duhovnic
de mare tinută morală si duhovnicească si cu o deosebită vocaţie misionară, constatând că acesta întruneşte condiţiile pentru ridicarea la
treapta arhieriei.
Pe temeiul prevederilor art. 104 coroborate cu prevederile art. 129
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române şi ca urmare a propunerii Sinodului Permanent făcută în şe
dinţa de lucru din 4 iunie 1998 ;
Având în vedere rezultatul votării, făcută la propunerea Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist, în urma căreia P. Cuv. Arhim. Vasile
Fluieraş a întrunit unanimitatea de voturi din partea membrilor pre
zenţi şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină,
plenul Sfântul Sinod hotărăşte :
9

»

9

/

Aprobă alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Vasile Flu
ieraş, exarh al mănăstirilor, în cel de al doilea post de episcopvicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, urmând ca
la proxima şedinţă sinodală să i se facă examinarea canonică, ridi
carea la rangul de arhiereu şi acordarea titulaturii.
Temei nr. 2565/1998 — Informare privind stadiul alegerilor orga
nelor deliberative şi executive bisericeşti, în vederea constituirii Adu
nării Naţionale Bisericeşti, programată a avea loc în prima jumătate a
lunii iulie 1998.
în referatul Cancelariei Sf. Sinod se precizează că, Sfântul Sinod
în şedinţa sa de lucru din 19— 20 februarie 1998, a luat act de hotă
rârea Consiliului Naţional Bisericesc din 18 decembrie 1997 privind
calendarul alegerilor pentru organele deliberative 'Şi executive la
parohiile, protoieriile şi eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române pen
tru perioada 1998— 2002 şi a recomandat membrilor Sfântului Sinod ca
în procesul de organizare şi desfăşurare a acestora.să se respecte întru
totul prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti specifice.
Ca urmare a hotărârilor acestor două foruri centrale bisericeşti şi
în aplicarea prevederilor art. 70 din Regulamentul -pentru alegerea,
funcţionarea şi dizolvarea orcanelor deliberative şi executive la paro
hiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a emis Decizia patriarhaJă nr. 3/1998, prin
care a stabilit data alegerilor preoţeşti şi *mireneşti, în toate eparhiile
din cuprinsul Patriarhiei Române, pentru ziua de joi, 7 mai (sau joi,
14 mai) 1998. Această Decizie patriarhală a fost comunicată tuturor
eparhiilor cu adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 1670 din 23 martie 1998;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc, în cadrul cărora s-a subli
niat că Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ca preşedinte -ii
Adunării Naţionale Bisericeşti, are competenţe în ce priveşte convocarea
m

\
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acestui organ central bisericesc, în scopul constituirii şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Lasă la latitudinea Prea Fericitului
Părinte Patriarh
Teoctist fixarea datei convocării Adunării Naţionale Bisericeşti în
şedinţă de constituire, în funcţie de agenda Patriarhiei Române
din lunile iilie —august 1998.
în continuarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P.S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, raportorul Co
misiei relaţiilor externe bisericeşti, să prezinte referate asupra proble
melor date spre studiere, după cum urmează :
^

Temei nr. 2285/1998 — Referat în legătură cu participarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la funeraliile Prea Fericitului Sera
fim al Atenei şi al întregii Elade (13 aprilie 1998) şi la ceremonia
întronizării noului întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei, Prea
Fericitul Christodoulos (9 mai 1998).
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericesti, Sfântul Sinod hotărăşte :
1

7

1

- «

— Ia act cu întristare de trecerea la cele veşnice a Arhiepisco
pului Serafim al Atenei şi a toată Elada;
—
Exprimă bucuria membrilor Sfântului Sinod, a clerului şi
credincioşilor Bisericii noastre, pentru alegerea noului Intâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei, Prea Fericitul Părinte Hristodoulos, Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade.
Temei nr. 2294/1998 — Participarea reprezentantului Bisericii
Ortodoxe Române, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, la întronizarea
Prea Fericitului Sava ca mitroplit al Varşoviei şi a toată Polonia (Var
şovia, Polonia, 31 mai 1998).
Slujba şi ceremonia instalării Prea Fericitului Sava ca Mitropolit
. al Varşoviei şi a toată Polonia, au avut loc, potrivit tradiţiei ortodoxe,
în catedrala mitropolitană
din Varşovia în ziua de duminică, 31 mai
1998, în prezenţa reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe surori, a repre
zentanţilor Bisericii Catolice şi ai unor Biserici Protestante din Polonia,
a organismelor ecumenice din Polonia, precum şi a autorităţilor de stat
centrale şi locale din Polonia.
La sfârşitul Sfintei Liturghii şi a ceremoniei de întronizare, au luat
cuvântul reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Poloneze, delegaţii Biseri
cilor Ortodoxe surori, precum şi ai .autorităţilor de stat locale, delegatul
Bisericii Ortodoxe Române, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, prezen
tând mesajul şi darurile Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist oca
zionate de acest înălţător moment duhovnicesc şi de istorie din viaţa
Bisericii Ortodoxe Poloneze.
în dimineaţa zilei de 1 iunie 1998, delegaţii Bisericilor Ortodoxe
surori, însoţiţi de noul întăistătător al Bisericii Ortodoxe din Polonia,
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Prea Fericitul Sava, au fost primiţi de Preşedintele Poloniei, domnul
Alexandru Kvasnievski.
Ca urmare a discuţiilor; purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericesti, Sfântul Sinod hotărăşte :
t

t

/

t

— la act cu bucurie de întronizarea Prea Fericitului Părinte
Sava ca mitropolit al Varşoviei şi Primat al Bisericii Ortodoxe din
Polonia.
r

\

Temei nr. 1200/1998 — Participarea P.S. Episcop Nifon al Slobo- V
z ie i' şi Călăraşilor la întrunirea interortodoxă cu tema «Evaluări ale
datelor mai noi în relaţiile Ortodoxiei cu mişcarea ecumenică».
întrunirea a avut loc în perioada 29 aprilie — 2 mai 1998, la Tesalonic, la invitatia Sanctitătii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu si ca
răspuns la iniţiativa Bisericilor Ortodoxe Rusă şi Sârbă, dată fiind retra
gerea Bisericii Georgiei din Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Biserica
Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întrunire de către P.S.
Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, însoţit de P.C. Arhid. Lector
Ioan Ică jr, de la Facultatea de teologie ortodoxă din Cluj-Napoca.
în urma amplelor discuţii care au avut loc în plen pe -marginea
eelor exprimate în cadrul întrunirii reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe
de la Tesalonic, şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
*

>

i

•

— la act de problemele dezbătute şi de concluziile întrunirii
interortodoxe «Evaluări ale datelor mai noi în relaţiile Ortodoxiei
cu mişcarea ecumenică» de la Tesalonic (29 aprilie — 2 mai 1998).
— în discuţiile ce vor avea loc cu prilejul celei de a V lll-a
Adunări generale a C.E.B. de la Harare, Zimbabwe, 1998, delega
ţii Bisericii Ortodoxe Române vor sublinia următoarele aspecte :
a) Ar fi de dorit ca, în măsura posibilului, Bisericile Orto
doxe locale să prezinte o poziţie unitară;
b) Biserica Ortodoxă Română rămâne deschisă participării şi
implicării ei în mişcarea ecumenică, în general şi în C.E.B., în
special;
c) Având în vedere faptul că întrunirile de la Tesalonic şi
Damasc — care au abordat problema implicării Bisericii Ortodoxe
în mişcarea ecumenică — vor fi urmate de întrunirea Comisiei
teologice mixte la Geneva, în zilele de 22—24 iunie 1998, se
amână luarea unei decizii definitive până în momentul analizării
concluziilor acestei ultime întruniri.
f

Temei nr. 827/1-998 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al •V
Moldovei şi Bucovinei la întrunirea delegaţilor ortodocşi şi ortodocşi
orientali pentru pregătirea celei de a VUI-a Adunări Generale ar Consi
liului Ecumenic al Bisericilor.
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Consiliul Ecumenic al Bisericilor a organizat, în perioada 7— 13 mai
1998, la Damasc, în Siria, o întâlnire ortodoxă cu scopul pregătirii
următoarei Andunări Generale a C.E.B., care va avea loc între 3— 14
decembrie 1998 la Harare, în Zimbabwe.
La întâlnirea de la Damasc au participat reprezentanţi ai Biserisericilor Ortodoxe Răsăritene (calcedoniene) şi ai Bisericilor Ortodoxe
Orientale (precalcedoniene) membre ale C.E.B., care urmează a face
parte din delegaţiile Bisericilor lor la viitoarea Adunare de la Harare,
Biserica Ortodoxă Română fiind reprezentată de I.P.S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei însoţit de P.C. Pr. Dr. Aurel Jivi de la Facul
tatea de teologie ortodoxă din Sibiu.
In u) ma discuţiilor purtate pe marginea întrunirii de la Damasc,
corelată cu rezultatele întrunirii de la Tesalonic şi, la propunerea Comi
siei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei ‘Za întrunirea delegaţilor ortodocşi şi ortodocşi orientali
pentru pregătirea celei de a VllI-a Adunări generale a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Damasc, Siria, 7— 13 mai 1998).
— Concluziile acestei întruniri, împreună cu deciziile ce vor fi
luate în cadrul Comisiei teologice mixte cu participarea membrilor
ortodocşi răsăriteni şi orientali vor fi avute în vedere la stabilirea
poziţiei Bisericii noastre la cea de-a VlII-a Adunare generală a
C.E.B. (Harare, Zimbabwe, 3— 14 decembrie 1998).
*

Temei nr. 2292/1998 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la Simpozionul ecumenic organizat de fundaţia
«Pro Oriente» în legătură cu «Purcederea Sfântului Duh» (Viena,
15— 17 mai 1998).
. Simpozionul, organizat de fundaţia catolică «Pro Oriente» din
Viena, cu .binecuvântarea cardinalului Cristoph Schonbom de Viena, a
avut ca temă centrală studiul documentului Consiliului pontifical pen
tru promovarea unităţii creştine, intitulat : «Tradiţiile greacă şi latină
privind purcederea Sfântidui Duh» (Vatican, 1996) şi a fost dezbătut
cu participarea unor teologi romano-catolici, luterani, vechi-catolici,
ortodocşi orientali şi ortodocşi răsăriteni, care au încercat o clarificare
ecumenică a acestui document.
în continuarea şederii la Viena, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
si
Pro Oriente, unde a
• Bucovinei a fost invitatul de onoare al fundaţiei
f
conferenţiat despre «Evaluarea ecumenismului din punct de vedere
ortodox», prezentând atât aspecte pozitive, cât şi lipsuri ale mişcării
ecumenice de azi, fiind prezentată situaţia ecumenismului în România.
Duminică, 17 mai 1998, I.P.S. Mitropolit Daniel a participat la
Sfânta Liturghie săvârşită în biserica
parohiei ortodoxe române din
Viena, în cadrul căreia a transmis celor prezenţi binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a ţinut cuvânt de învăţătură pe
marginea Evangheliei Duminicii Samarinencei.
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In urma discuţiilor purtate şi la propunerea
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :

Comisiei

relaţiilor

— la act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei la Simpozionul ecumenic organizat de fundaţia «Pro
Oriente» în legătură cu « Purcederea Sfântului Duh» şi de deschi
derea încurajatoare a Bisericii Romano-Catolice prin unele atitu
dini de recunoaştere a valabilităţii Tradiţiei Bisericii primare în
legătură cu doctrina despre Filioque.
*
Temei nr. 2897/1998 — Participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la întrunirea Comitetului Comun al Conferinţei
Bisericilor Europene (C.B.E.) şi Consiliului Conferinţelor Episcopale
Europene (C.C.E.E.) Roma, Italia, 19— 22 februarie 1998).
In urma discuţiilor purtate, a precizărilor aduse în plen de către
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi la propunerea Comi
siei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de participarea I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei la întrunirea Comitetului comun al Conferinţei Bise
ricilor Europene (C.B.E.) şi Consiliului Conferinţelor Episcopale
Europene (C.C.E.E.) — Roma, Italiaf 19— 22 februarie 1998.
Temei nr. 2287/1998 — Referat asupra lucrărilor seminarului
«Mişcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în concepţia şi viaţa
ecumenică din România» (Iaşi, 27— 30 aprilie 1998).
Seminarul, ocazionat de împlinirea a 50 de ani de când mişcarea
ecumenică mondială a luat o formă instituţionalizată —> prin crearea
Consiliului Ecumenic al Bisericilor — a iniţiat şi un proces de evaluare
critică, .cu perspective spre viitor, a dinamicii relaţiilor ecumenice de
până acum. S-au evidenţiat, cu acest prilej, atât progresele cât şi nerealizările înregistrate în dialogul ecumenic.
Tema aleasă a cuprins ambele aspecte, abordate în cinci subteme,
astfel :
1. Evaluarea teologică a ecumenismului local din România (1948—
1998);
2. Locul teologiei ecumenice în contextul posz-m odem ităţii; tema
tică, metodologie, formare ecumenică, modele de ciltură şi societate;
3. Noi orientări şi practici ecumenice în serviciul reconcilierii
naţionale, mărturiei creştine comune, integrării europene, participării la
mişcarea ecum enică;
4. Mărturia creştină comună în societatea contemporană; .identi
tatea eclesială ortodoxă în perspectivă ecum enică;
*
5. Analiza Documentului «Common Understanding and Vision» —
«Înţelegere şi viziune comună».
Seminarul a fost organizat de către Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor — Sectorul «Unitate şi înnoire» şi Mitropolia Moldovei şi Buco
vinei, prin Institutul Ecumenic «Sf. Nicolae».
i
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Lucrările care a 1 avut loc în aula Facultăţii de teologie ortodoxă
din Iaşi, au fost deschise cu mesajul de binecuvântare al Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, şi au beneficiat de participarea repre
zentanţilor Consiliului Ecumenic al Bisericilor, ai Conferinţei Bisericilor
Europene, AIDRom, Bisericilor Ortodoxe, Bisericii Romano-Catolice,
Bisericii Reformate, Bisericii Luterane, ierarhi şi profesori ai Facultăţilor
de teologie din ţară, studenţi ai Facultăţii de teologie ortodoxă din Iaşi.
în privinţa cooperării ecumenice în România cu perspectiva de
.viitor, s-a făcut propunerea de a se înfiinţa un Consiliu ecumenic al
Bisericilor din România, cu participarea Bisericii Catolice, ca membru
deplin, cu următoarele obiective principale : reluarea Conferinţelor teo
logice inter confesionale, care să se ţină ?;? mod regulat (o dată sau de
două ori pe a n ); elaborarea unei teologii ecumenice româneşti cu res
pectarea problematicii teologice internaţionale şi specificul local al Bise
ricilor, alcătuirea unui memorial ecumenic al martirilor şi mărturisito
rilor credinţei din perioada com unistă; pregătirea delegaţilor pentru
evenimentele ecumenice internaţionale; dezbaterea şi tratarea preala
bilă a temelor acestor întruniri ecumenice la nivel naţional în România;
rolul de mediator şi eforturi de reconciliere între Biserici din România
în situaţii conflictuale ; eforturi pentru sărbătorirea Paştilor la o dată
comună; extinderea exerciţiului «Săptămânii de rugăciune pentru uni
tatea creştinilor» şi la nivel de jiarohie ; îndrumarea pastorală în cazul
căsătoriilor mixte sau cu ocazia unor momente liturgice în familie şi
societate; organizarea de tabere ecumenice de tin eret; schimb de pro
fesori şi studenţi; manifestări interparohiale, coruri, expoziţii de
artă e tc .; dezbaterea unor probleme de interes comun între Biserici
(revendicări, relaţii în schimb etc.)Desfăşurat într-o atmosferă de pace şi bucurie, de respect reciproc
şi frăţietate, seminarul ecumenic de la Iaşi a fost un semn de speranţă
şi binecuvântare, într-o lume tensionată.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ia act de lucrările şi concluziile lucrărilor seminarului
«Mişcarea ecumenică în secolul X X . Rolul teologic în concepţia şi
viata ecumenică din România».
*

i

*

n/

Temei nr. 2288/1998 — Referat în legătură cu hirotonirea P. Cuv.
Arhim. Iosif Pop întru arhiereu şi întronizarea I.P.S. Sale ca arhiepiscop
al Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meri
dională (Paris, 15 martie 1998).
La ceremoniile prilejuite de acest moment important din viaţa
Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridio
nală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost reprezentat de P.S.
Teofan Sinaitul, episcop vicar patriarhal care a citit şi Grammata patriar
hală şi a înmânat noului Arhiepiscop însemnele chiriarhale şi l-a
instalat în tronul de arhiepiscop.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericesti, Sfântul Sinod hotărăşte :
I

/

*

N

\
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- la act cu bucurie de hirotonirea Prea Cuvios dui Arhim.
îosif Pop întru arhiereu şi întronizarea I.P.S. Sale ca Arhiepiscop
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române peniru Europa occidentală ş'
meridională, la data de 15 martie 1998.
Temei nr. 2931. 1360/1998 — Probleme privind Mitropolia Basarabiei : a) Referat asupra unei subvenţii lunare destinate sprijinirii
Mitropoliei Basarabiei ; b) Aspecte ale activitătii Mitropoliei Basarabiei
în anii 1996— 1997.
In referat se arată că date fiind dificultăţile financiare cu care se
confruntă Mitropolia Basarabiei, prin hotărârea Sfântului Sinod cu
nr. 805 din 19— 20 februarie 1998, s-a aprobat adresarea unui Apel
tuturor eparhiilor din cadrul Patriarhiei Române pentru a sprijini
lunar, cu o sumă de cel puţin un milion de lei, efortul misionar al
acestei eparhii. Ca urmare a acestui apel, diferite eparhii au virat până
în prezent, pentru lunile aprilie— mai a.c., suma de 23 milioane lei.
Referatul privind activitatea Mitropoliei arată că, în prezent,
aceasta cuprinde 34 parohii cu 46 preoţi, 2 ieromonahi şi 5 diaconi,
grupate în 7 protopopiate (Chişinău, Bălţi, Făleşti, Hânceşti, Ocniţa,
Donduşeni, Cahul), majoritatea bisericilor parohiale fiind în reparaţie
si în constructie.
In activitatea I.P.S. Mitropolit Petru sunt consemnate vizitele
misionare şi pastorale în parohii, slujbele arhiereşti săvârşite în parohiile
din cuprinsul Mitropoliei, vizitele şi discuţiile de la seminariile şi facul
tăţile de teologie din Patriarhia Română \\nde îşi fac studiile elevi şi
studenţi basarabeni.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
*

f

— Ia act de problemele financiare cu care se confruntă Mitro
polia Basarabiei şi fraţii români de peste P ru t;
— Reînnoieşte Apelul către eparhiile din cadrid Patriarhiei
^ Române la ajutorarea fraţilor noştri din RepuMica Moldova, inclusiv prin înfrăţirea între parohii din România cu cele din cuprinsid
Mitropoliei Basarabiei;
—■ Ia act de activitatea pastoral-misionară desfăşurătă în anii
1996— 1997 în cadrul Mitropoliei Basarabiei, cu bucurie pentru
jertfelnicia şi realizările din eparhie ;
— Reafirmă solidaritatea şi sprijinul moral şi material acordat
Mitropoliei Basarabiei, în vederea unei şi mai rodnice activităţi
viitoare.
»

*

Temei nr. 1958/1998 — Referat
privind corespondenta de la ^
Patriarhia Ecumenică în legătură cu canonizări şi caterisiri în cuprinsul
său.
Din referat rezultă că Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I al
Constantinopolului, cu scrisorile nr. 1081/5 ianuarie, 323/31 martie 1998,
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\ a comunicat că Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a hotărât trece
rea în rândul sfinţilor a Sfântului Xenofont. cu pomenire la 24 aprilie,
I precum şi a Sfântului Cyivios Ioachim din Ithaka, cu pomenirea la
\ 2 mai a fiecaxui an.
De asemenea, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului comunică cu scrisoarea cu nr. 323/2 aprilie 1998 hotărârea
Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice privind caterisirea şi trece
rea în rândul mirenilor a foştilor preoţi Spiridon Organtzidis şi Simeon
Manettas, Patriarhia Română fiind solicitată să nu intre în nici un
fel de comuniune cu aceştia.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
%

— Ia act cit duhovnicească bucurie de trecerea în rândul sfin
ţilor a Sfântului Xenofont si a. Sfântului . Cuvios Ioachim. numele
lor urmând a fi incluse în evidentele Cancelariei Sfântului Sinod şi
în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astfel ca &i să primească
cinstirea cuvenită
Ia act de caterisirea foştilor preoţi Spiridon Organtzidis şi
Simeon Manettas din cadrul Patriarhiei Ecumenice, urmând ca
numele lor să fie incluse în evidenţele Sfântului Sinodf spre cele
de urmare.
*

■■

.

■

■

_

Temei nr. 2741/1998 — Dare de seamă a P.S. Episcop Laurenţiu al
Caransebeşului privind situaţia Episcopiei Ortodoxe Române de Vârşeţ,
Iugoslavia.
Referatul arată că, P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului, în
calitatea încredinţată de Sfântul Sinod, de episcop-locţiitor al Episco
piei de Vârşeţ, a prezentat situaţia acestei eparhii, aşa cum a reieşit în
urma vizitei efectuate de Prea Sfinţia Sa în cuprinsul eparhiei, cu pri
lejul slujbei din parohia Toracul Mic.
Cu prilejul acestei vizite, P.S. Episcop Laurenţiu a convocat Con
siliul eparhial pentru a fi abordate probleme curente ce ţin de bunul
mers al Episcopiei.
Referatul arată că deşi actuala situaţie a Eparhiei Vârşeţului nu
să aducă, în cele din urmă, o rezolvare adecvată Episcopiei de Vârşeţ,
este prea încurajatoare, se speră totuşi că dialogul la nivel înalt între
cele două Biserici Ortodoxe surori, împreună cu efortul la nivel local
care, la timpul cuvenit, să-şi dobândească un păstor.
în această perspectivă se înscrie coliturghisirea P.S. Episcop Lau
renţiu cu P.S. Hrisostom, episcopul ortodox sârb de Vârşeţ, în ziua de
21 iunie 1998, la biserica românească din Vârşeţ, sub semnul dragostei
si al frătietătii creştine.
P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului consideră că situaţia poli
tică din Iugoslavia creează probleme indirect şi pentru preoţii epar
hiei noastre de la Vârşeţ, între care şi "aceea a interdicţiei de a' se mai
numi preoţi români din Ţară, ci doar din Serbia.
»

f

9

»
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în urma discuţiilor purtate şi la propunerea
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :

Comisiei

relaţiilor

— la act de situaţia actuală a Episcopiei Ortodoxe Române de
Vârşeţ.
—■ Să se studieze formula adecvată pentru ca, împreună cu
Secretariatul de Stat pentru Culte, Ambasada R. F. Iugoslaviei la
Bucureşti, autorităţile civile şi bisericeşti din Serbiaf să se ajungă
la o înţelegere privind statutid Episcopiei ortodoxe române de Vârşet
şi al Episcopiei ortodoxe sârbe din Timişoara, care să stipuleze
drepturi şi îndatoriri similare pentru acestea.
— P.S. Episcop ' Laurenţiu al Caransebeşului, episcop-locţiitor
al Episcopiei Ortodoxe Române de Vârşeţ, este rugat să iniţieze
demersurile ce se impun pentru redactarea Statutului Episcopiei
ortodoxe române de Vârşeţ, urmând ca — după ce va fi prezentat
spre confirmare Sfântului Sinod — să se purceadă la alegerea
chiriarhului locului.
*

După epuizarea examinării problemelor înscrise pe ordinea de zi,
potrivit prevederilor statutare, Prea Fericit’ *1 Părinte Patriarh Teoctist
prorogă şedinţa de lucru a Sfântului Sinod şi aduce prinos de mulţu
mire Atotputernicului Dumnezeu pentru lucrarea săvârşită împreună cu
toţi ierarhii acestui for bisericesc în folosul Bisericii străbune, a cle
rului şi poporului dreptcredincios.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită apoi pe membrii
Sfântului Sinod să participe, în după amiaza acestei zile, la ora 17,00,
în rotonda Palatului Patriarhiei, la şedinţa comemorativă ocazionată de
împlinirea a 50 de ani de la alegerea şi intronizarea Patriarhului Justinian Marina.
Şedinţa Sfântului Sinod se încheie cu rostirea rugăciunii «Cuvine-se cu adevărat».
Preşedintele Sfântului Sinod

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII

ORTODOXE

ROMÂNE

SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD
f EPISCOP TEOFAN SINAITUL
Vicar patriarhal

NOTĂ : Prezentul sumar a fost redactat de Pr. Augustin Rusu, secretarul
Cancelariei Sf. Sinod, pe baza procesului-verbal al şedinţei de lucru a Sfântului
Sinod din 4— 5 iunie 1998.

♦ r e c e n z 11 ♦
ÎNSEMNĂRI BISERICEŞTI ŞI LITERARE

Cântarea Cântărilor şi Poeme alese sunt două ofrande literare pe care ni le
oferă în dubla sa ipostază de Mare Ierarh şi Poet, înalt Prea Sfinţitul Părinte
Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscop al Clujului, Vadului şi Feleacului. Amân
două ilustrează la modul liric poezia biblică şi poezia religioasă românească, într-un
moment de surprinzătoare actualitate şi nu numai literară.
Cântarea Cântărilor (Bucureşti, Editura Anastasia, 1998), versiune revizuită
după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit
pe numeroase alte osteneli, constituie, dacă e să folosim titlul unei recente cărţi
a Părintelui Theodor Damian din New York, Roua Cărţilor Sfintei Scripturi, preînchipuind nunta de taină a Mirelui Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos, cu Biserica
pe care a întemeiat-o să-I fie Mireasă eternă şi fără prihană. Nu e de mirare că
versurile sublime din «Imnul Mirilor», cântat de cor la intrarea mirilor în biserică
pentru Sfânta Taină a Cununiei, sunt luate din Cântarea Cântărilor şi trans
figurate prosodic în admirabilele creaţii corale ale marilor noştri compozitori
Gavriil Musicescu şi Nicolae Lungu. Şi în contrast cu tradiţia noastră ortodoxă,
cât de streine şi de palide răsun în bisericile noastre ortodoxe româneşti cadenţele
prozaice ale corului «Duşi de noroc» din opera «Lohengrin» de Richard Wagner,
care gâdilă snobismul unor superficialităţi jenante ale celor care le pretind şi ale
celor care nu au curajul să le respingă din locaşurile noastre sfin te! Tipărită
şi reactualizată mai ales cititorilor tineri, într-o vreme când desacralizarea şi înti
narea iubirii curate în ticăloşia unei revoluţii sexuale care promovează cu neruşi
nare minciuna, pornografia, adulterul, avorturile şi depravarea morală totală, Cân
tarea Cântărilor, această rouă sfântă a cărţilor biblice, poate fi salvatoare şi puri
ficatoare de patimile sexuale murdare şi înjositoare, mai ales în lumea apuseană
şi care încep să pătrundă, necenzurate, şi în lumea noastră românească. Cele opt
poeme care formează Cântarea Cântărilor în tălmăcirea şi tâlcuirea poetică a
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania* devin o adevărată comoară nu numai a
Sfintei Scripturi, dar şi a poeziei româneşti contemporane, căreia îi adaugă un
blazon de nobleţe spirituală -şi biblică. Merită să fie subliniate Introducerea,
Notele şi Anexele editoriale, care însoţesc, exegetic, această operă biblică ne
muritoare.
Cea de a doua ofrandă literară «Poeme alese» (Cluj, Editura Dacia, 1998,
164 pag.), cu o prefaţă de Liviu Petrescu, este cea mai substanţială culegere anto
logică de până acum din opera poetului Valeriu Anania. Accentul cade cu pre
cădere pe creaţia poetică religioasă, de nuanţă gândiristă şi autohtonistă, nuanţată
uneori cu subtile adieri argheziene, pe care Valeriu Anania o ilustrează cu propria
sa ipostază creatoare, într-o autentică sinteză lirică ortodoxă, a cărei încununare
supremă, dincolo de imnografie şi bizantinism, străluceşte în originalitatea şi pro
4
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funzimea spirituală a Creştinismului românesc. Evident creaţia poetică a Părintelui
Anania este mult mai largă şi ea cuprinde şi alte aspecte, destul de ispititoare
pentru eventualele antologii care ar reîntregi astfel opera celui mai «tânăr» gândirist în viaţă, care a fost descoperit de Nichifor Crainic, lansat de revista «Gân
direa» şi consacrat de Tudor Arghezi.
GEORGE ALEXE

PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, Editura Institutului Biblic şi de Mi
siune al B.O.R., 390 p.
Iconomia dumnezeiască nu ne lasă niciodată pe noi şi creaţia noastră la
voia întâmplării, în sărăcia şi slăbiciunile aparente ale manifestărilor ei. Se
colul XX, cu tragediile lui, născute din secularizarea şi desacralizarea culturii,
proces instaurat barbar, o dată cu Comuna din Paris, încheagă acum, din rănile
adânci ale istoriei, în acelaşi oraş, devenit capitală a lumii, o şcoală a renaşterii
vieţii spirituale, şcoala teologică a imigraţiei ruse. Paul Evdochimov, ca şi îna
intaşii săi, Serghie Bulgakov, G. Florovschi, Lossky şi alţii, devin vase deschise
în care se primeşte viaţa în, şi prin harul duhului, instalat ca să mângâie sufe
rinţa, să o transforme în lumină şi bucurie. După traducerea şi publicarea, la noi,
a cărţilor lui P. Evdokimov «Arta icoanei, o teologie a frumuseţii», Ed. Meridiane
(1993), «Femeia şi mântuirea lumii», Ed. Cristiana (1995), acest mare ^trăitor în
Hristos şi prin aceasta şi mare teolog, ne dezvăluie, prin traducerea şi publicarea
pe deplin avizată, a Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., una dintre cele
mai complexe şi minunate lucrări despre dreapta credinţă şi mărire a lui Iisus
Hristos, Ortodoxia. într-o desfăşurare amplă, cca 400 de pagini, cu un bogat aparat
critic ce însumează referinţe teologice alo părinţilor celor două Biserici, apuseană
şi răsăriteană, autorul punând în balanţa cântărilor valorice tot ceea ce a în
semnat câştig sau regres pentru biserica mântuitoare. Conţinutul ideatic, dens,
este sistematizat- în cuprinsul a cinci părţi, ce vor fi dezvoltate în prdinea dictată
de imperativul sfinţeniei, al îndumnezeirii : 1 . Antropologia ; 2. E cleziologia;
3. Credinţa bisericii j 4. Rugăciunea bisericii ; 5. Eshatonul sau lucrurile de pe
urmă. După simpla enumerare a părţilor şi după sublinierea făcută de Prea Feri
citul Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R., în Cuvântul înainte, miezul întregului con
ţinut se află în ecleziologie, în descoperirea puterii nevăzute a Bisericii, căci
numai prin ea Ortodoxia poate lucra schimbarea naturii omului, îndumnezeindu-1
prin intermediul energiilor divine necreate. Importanţa bisericii în lume rezidă în
această mare taină a ridicării omului prin sfinţejiie, fapt subliniat şi de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, printr-o remarcă amară care priveşte lucrarea
cărturarilor, a intelectualilor autonomi şi orgolioşi, pierduţi în tunelele propriei
creaţii. «Doar aici (în biserică) acesta (omul) încetează s-o mai strâmbe şi s-o
împuţineze, înfrânându-se şi de la primejdioasa teoretizare fără contemplaţie
(theoria)», p. 5, etimologic, theoria însemnând «vederea lui Dumnezeu», un cuvânt
care închide în el teoria reflectării. Pentru cei care nu au o formaţie teologică
dar îşi trăiesc viaţa în duhul Domnului, adică în Sf. Biserică, în legătură per
manentă cu «duhul Adevărului», cartea lui P. Evdochimov este cheia cu care se
deschid porţile înţelegerii a ceea ce se află în spatele cuvintelor şi a simbolurilor.
Cititorul neteolog este receptorul interesat îndeosebi de partea I, Antropologia,
ştiinţa omului şi a destinului său, axa, punctul central al căutărilor în găsirea
a ceea ce Iisus Hristos numeşte autodefinindu-se, «Calea, Adevărul şi Viaţa». Im
presionant în demersul analitic, încadrat în rigorile sintezei, este tehnica com 
paraţiei, a paralelismului permanent între diversele unghiuri, de -abordare şi re
zolvare, ale problemelor, fie în cadrul celor două biserici, orient / occident, fie în
cadrul general al culturii, mistică / secularizată. Filonul de aur al ortodoxiei, esenţa
şi puterea mereu înnoitoare a ei, este patristica. Acesta e temeiul pus la baza
Antropologiei lui P. Evdokimov, având ca prim capitol chiar «Premisele răsăritene
ale teologiei patristice». Aici, se definesc conceptele şi termenii, prin învăţăturile
Sf. Părinţi, a căror cunoaştere se situează dincolo de «nous» (minte). In experienţa
mistică, de conlucrare cu Dumnezeu, numită de Sf. Grigore de Nisa «theologia»
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sau «theognosia», adică «cunoaşterea lui Dumnezeu», iar «a teologhisi» înseamnă
a reproduco ceea ce vezi cu ajutorul luminii dumnezeieşti, după Sf. Simeon Noul
Teolog (p. 53). Esenţa acestei cunoaşteri a fost concentrată într-o frază scurtă,
silogistică de Sf. Evagrie, diacon din Pont (sec. IV), zis P on ticu l: «Dacă eşti
teolog te rogi cu adevărat, iar dacă te rogi cu adevărat eşti teolog», iar după
Sf. Dionisie «teologia nu este speculaţie asupra textelor mistice, ci chiar calea
mistică, cea care dă naştere unităţii», adică trăirii în Dumnezeu prin purificare şi
sfinţenie, două coordonate existenţiale prin care se restabileşte unitatea, adică
«a fi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu». In centrul teologiei patristice a
stat chipul, nu imaginea, ci modul de existenţă, fel de a fi, de unde îndemnul lor :
«grăbeşte-te să schimbi chipul în asemănarea cu Arhetipul» (p. 55), Iisus Hristos.
Demnă de reţinut este metodologia, cele două metode, catafaticâ sau pozitivă, ce
operează cu afirmaţii, dar insuficientă prin limitarea impusă de limitele noastre
şi cea apoiatică ce operează cu negaţii şi contrarii, numită de P. Evdokimov teo
logia negativă, cea care ne obişnuieşte cu distanţa mântuitoare pe care nu o
putem trece. Ea formează teologia mistică, izvorâtă din vieţile Sf. Părinţi, Dionisie
Areopagitul, Grigore de Nisa, Grigore Palama, o teologie ce se defineşte în splen
doarea contrariilor. «Obscuritatea inerentă credinţei apără taina prezenţei lui
Dumnezeu. Este o taină căci în mod paradoxal, cu cât Dumnezeu este mai prezent,
cu atâta este mai ascuns, mai adânc, adâncit în «întunericul strălucitor» al Sf. Gri
gore de Nisa. Expresia vechi testamentară care defineşte omul, o creatură a lui
Dumnezeu «după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu», «kat'oikona kai kat'omoiwsin
tou Theou» este esenţa creaţiei şi a relaţiei dintre Creator şi creat. Chipul este
definit, fie «avântul dinamic al întregii noastre fiinţe către Arhetipul divin» (Origen), fie «aspiraţia spiritului nostru către Dumnezeu» (Sf. Vasile cel Mare), fie
dragostea «agapi-ul uman îndreptat spre cel divin» (Sf. Grigore Palama), «cu aju
torul chipului, Adevărul îl determină pe om să-l caute» (Sf. Macarie Egipteanul),
«ca să-L găsim pe Dumnezeu trebuie să-L căutăm mereu», (Sf. Grigore de Nisa),
în privinţa asemănării, ea este «asemănare în virtute» (Sf. Ioan Damaschin), sau
«după chip, omul este superior îngerilor, dar prin asemănare le este inferior, fiind
nestatornic, ... după cădere am pierdut asemănarea, dar nu şi fiinţarea după chip»
(Sf. Grigorie Palama). Asemănarea se poate
restabili prin desăvârşire.
«Fiţi de
săvârşiţi precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit», (gr. katartisis) «cu
răţire». Omul ajunge prin har ceea ce Dumnezeu este prin fire, căci prin primirea
împărtăşirii, omul se «hristifică», «lutul primeşte demnitatea împărătească» (Nicolae
Cabassila, «La vie en Christ»), temă - tratată în Antropologia îndumnezeirii. Orto
doxia lui Paul Evdokimov este de fapt o sinteză magnifică a tot ceea ce a d o
bândit, prin lumina învăţăturii dumnezeieşti, biserica primară a lui Iisus Hristos,
aflată mereu în lumina Taborului, ilustrată cu definirea conceptelor prin ter
menul grecesc, gradul de accesibilitate al acestora creşte prin esenţa formală a
cuvântului. Este o carte de căpătâi pentru
teologi, o carte cu o admirabilă des
chidere întru sfinţenie şi adevăr pentru intelectuali, căci «viaţa este Adevărul şi
ca atare nu poate niciodată să fie formulată ca ştiinţă» (Sf. Grigore de Nisa), p. 123.
30 ianuarie, 1997

AURELIA

BĂLAN-MIHAILOVICI

MIHAIL DIACONESCU, Prelegeri de estetica Ortodoxiei 1. Teologie şi
estetică, Galaţi,- Editura Porto-Franco, 1996, X + 450 p. ; II. Ipos
tazele artei, Galaţi, 1996, 419 p.
Aşa cum se precizează în Prefaţă, acest tratat impunător are la origine pre
legerile de Estetică ţinute de domnul Mihail Diaconescu la Universităţile de la
Piteşti şi de la Bucureşti. După mai mulţi ani, ele au fost reluate şi completate
cu alte articole scurte sau cu unele comunicări de la diverse reuniuni ştiinţifice
din ţară sau din străinătate.
Reorganizarea învăţământului teologic universitar de după. schimbările din 1989
a dat autorului un bun prilej să propună un astfel de curs la Universitatea din
Piteşti. I-au stat în ajutor atunci continua lectură de carte bisericească (în mare
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parte patristică) d<« mai înainte şi chiar rezultatele ştiinţifice ale unor generaţii
întregi de teologi români, fidel consemnate în notele bibliografice.
Dintre aceştia (a căror enumerare se face pe paginile diferitelor capitole),
Mihail Diaconrscu a fost inspirat* îndeosebi de către Pr. Acad. Dumitru Stăniloae,
socotit pe bună dreptate «ce/ mai mare teolog ortodox al timpului nostru» (p. VI).
în aceeaşi prefaţă se mai precizează că opera pe care o avem sub priviri
este doar o schiţă. Noutatea abordării esteticului ortodox se dovedeşte reală şi
îndrăzneaţă în comparaţie cu puţinele contribuţii* în domeniu pe care le-au adus,
confruntaţi cu condiţionările specifice epocii lor, Nichifor Crainic şi apoi M i
tropolitul Nicolae Corneanu. Dar, poate, tocmai calitatea aceasta de înaintaş în
studierea problemei trebuia să-l determine pe domnul Mihail Diaconescu să ana
lizeze aici opera celui dintâi amintit, iar nu în partea a treia a cărţii sale.
Pentru că «prelegerile de estetica Ortodoxiei din această carte îşi au sursa
într-o dorinţă de comuniune şi comunicare trăită de autor» (p. X), ele se înca
drează în cel de al treilea tip de doctrine estetice, acelea întemeiate pe principii
religioase. ' Doctrina pe care o mărturiseşte Biserica Ortodoxă i se pare autorului
ca deosebit de aptă să fundamenteze o disciplină a Esteticii, pentru că ea «se
înfăţişează ca un ansamblu coerent şi revelator despre variate categorii specifice,
despre un mare număr de principii, demonstraţii şi concluzii legate de vasta pro
blematică a Frumosului» (p. 4). Ortodoxia îşi dovedeşte vocaţia aceasta, pentru
revelarea Divinului pe pământ, de unde posibilitatea îndumnezeirii omului şi
destinul liturgic al întregii creaţii. Cuprinsul Descoperirii biblice şi al Tradiţiei
apostolice poate fi cunoscut nu atât printr-o prioritate raţională cât
mai ales
printr-un act de trăire a credinţei. Această precizare metodologică este într-adevăr
necesară de la în ce p u t: «Altfel spus — înainte de a fi discurs, exprimare, sistem,
Estetica Ortodoxiei este un mod de viaţă» (p. 5). Se explică astfel de ce unul
dintre felurile de înţelegere a crezului ei îl constituie doxologia.
După ce se amintesc principalele elemente de doctrină dreptslăvitoare, se
urmăresc începuturile Esteticii şi se arată^în continuare constituirea ei ca disciplină
autonomă. Cum Estetica Ortodoxiei este* în concepţia autorului o disciplină teo
logică, se pune problema structurii ei h'ristologice şi destinaţia liturgică a fru
museţii creaţiei. Precizarea de mai sus aduce aceste preocupări ştiinţifice în apro
pierea Patrologiei. în felul acesta, anumite exemple, dezbateri şi concluzii ale
Sfinţilor Părinţi pot fi fructificate cu folos şi de către esteticienii veacului nostru.
Parcurgând primul capitol al cărţii nu poţi să nu admiri efortul ştiinţific al
autorului pentru o riguroasă, dreaptă şi cât mai puprinzătoare fundamentare teo
logică a demersului său. Totuşi formularea : «Mo/se L-a văzut pe Dumnezeu» (p. 61)
trebuie precizată. De altfel, chiar dacă unele arătări s-au descoperit prin îngeri, slava
lui Dumnezeu şi taina mântuirii oamenilor nu s-au transmis prin ei (vezi Filocalia,
voi. VII, p. 299).
Dintre problemele istorico-teologice dezbătute până în aspectele lor estetice
din capitolul Ipostazele frumosului, prima priveşte chipul istoric al Mântuitorului,
în această discuţie, părerile mai vechi ale cercetătorilor se bifurcau. Faţă de cei
care socoteau că Domnul a fost frumos ca om, o parte dintre învăţaţi erau de
părere că El S-a arătat în lume urât la înfăţişare. Fundamentarea doctrinară a
ipotezei din urmă o constituia descrierea lui Mesia de către profeţii Vechiului
Testament. De aceeaşi părere au fost şi unii dintre Sfinţii Părinţi şi scriitori biseri
ceşti ; Lactanţiu, de pildă, se gândea la smerenia şi lipsa de frumuseţe a Domnului.
La
fel şi Tertulian. Mihail Diaconescu îmbogăţeşte aceste concluzii, afirmând că
este cazul să ne gândim mai întâi la frumuseţea spirituală a Lui. Psalmul 45, 3
vorbeşte clar în acest sens : «Tu eşti frumos ca nimeni altul între oameni». Dar
lisus este şi Cuvântul întrupat şi arhetipul existenţei lipsite de păcat şi desăvârşite.
De aceea frumuseţea şi înfăţişarea lui Dumnezeu s-au păstrat în chipul Lui. Desigur
că
farmecul fizic al Domnului este în primul rând de ordin spiritual. Totuşi «în
numeroase scrieri ale Sfinţilor Părinţi găsim însă evocări în care frumuseţea Mân
tuitorului lisus Hristos apare la fel de clar sub ambele aspecte. Fiul Omului este
frumos ca Dumnezeu şi ca om» (p. 86).
Cea de a doua problemă care trebuie să fie evidenţiată în celelalte aspecte
abordate de autor aici este frumuseţea şi demnitatea trupului uman. Credem că
el ar fi fost şi mai edificator în concluziile sale, dacă ar fi citat şi paginile res-
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pective din Ierarhia cerească areopagitică. Tot aşa, când se vorbeşte despre reali
zarea supremă a frumosului uman pe care o privim în sfinţi, trebuie neapărat
să-l exemplificăm noi, românii,
şi prin lirismul senin şi pur al Sfântului Ioan
Iacob Hozevitul.
Cu caracterul ei de model
alviziunii creştine asupra
lumii, opera Sfântului
Dionisie Smeritul şi Areopagitul nu poate scăpa atenţiei unor astfel de preocupări.
De aceea în mai multe locuri ale tratatului (în chip special* la pagina 161) i se
face un elogiu magnific. Având o astfel de deschidere teologico-filosofică, autorul
reţine că — în acest context — frumosul este un atribut al divinităţii. Abordat
în atmosfera apofatică şi iubitoare, el apare ca supraraţional, iar contemplarea
lui va duce sigur la descoperirea unor aspecte tainice ale întregii făpturi.
Cum .viaţa creştină este obalansare între
virtute şi păcat, se poate vorbi
şi de o estetică a urâtului. Autorul o analizează pe larg, exemplificând deformarea
păcatului cu denunţarea ei în opera lui Dostoevski şi în aceea a lui Tudor Arghezi,
iar nu prin poezia lui Charles Baudelaire, cum se face de obicei. în prelungirea
dezaprobării elogiului urâtului făcut în creaţiile avangardiste şi realist-socialiste,
autorul critică «urâţenia diabolică» a multor filme şi opere artistice de astăzi.
Se exemplifică în continuare cu mutilarea omului din alte decenii : « Ce/e mai
mari crime organizate din istoria lumii au fost concepute şi înfăptuite sub egida
Kominternului (...). Cine citeşte azi
maculatura cacofilă semnată după cel de al
doilea război mondial de autori realist-socialişti din România, preocupaţi să cre
diteze, sub impulsul unor opinii incoerente, afirmate iniţial de V. I. Lenin, A. Lunacearski, I. V. Stalin, A. A. Jdanov sau G. M. Malenkov, imperativul realismului
socialist, trăieşte experienţa unei repulsii totale şi permanente» (p. 225).
Neglijăm să mai transcriem numele imitatorilor lor în România prin holo
caustul cultural pe care l-au săvârşit şi ei. Remarcăm numai faptul groaznic al
obsesiilor acestora de ură permanentă împotriva Ortodoxiei, greu de imaginat în
alte veacuri şi locuri.
Virulenţa acestor exemple este bine venită cu contrastul lor faţă de fru
museţea virtuţii.
încă de mai înainte, autorul a precizat că valorile ascetico-mistice ale Orto
doxiei sunt mai presus decât cele sociale. De aceea în ultimul capitol al volu 
mului I, el expune urmările estetice ale învăţăturii despre chenoză. Asemenea
Mântuitorului care S-a smeritprin întruparea pentru mântuirea oamenilor
şi a
întregii făpturi, asemenea autorilor capodoperelor atonite care nu-şi semnau crea
ţiile, artistul ortodox urmăreşte în general un ideal chenotic. Smerenia, rugăciunea
şi alte elemente de comuniune cu semenii îl îmbunătăţesc sufleteşte şi îi măresc
posibilităţile elaborării estetice. Despre dragostea lucrătoare ortodoxă vorbesc
atâtea mănăstiri, ansambluri picturale
şi opere teologice şi de pareneză creştină
prezente în peisajul istoric românesc. Bineînţeles că ele vin în contrast evident
cu poziţia individualismului artistic. Prin nihilismul, exagerările şi crimele pe care
le-a generat în veacul nostru, acesta demonstrează că nu se întemeiază pe sme
renia şi pe înălţătoarea chenoză de tradiţie creştină.
După alte judecăţi principiale ale tratatului despre creaţia artistică la Sfinţii
Părinţi şi despre credinţa artistului, se analizează pertinent poziţiile teologice ale
inspiraţiei, conchizându-se asupra prezentării ei ca stare de graţie.
Volumul al II-lea al Prelegerilor de Estetică a Ortodoxiei este dedicat ipos
tazelor artei. Din primele lui pagini, închinate rolului rugăciunii în viaţa crea
torului, merită să fie reţinută observaţia că există o rugăciune a mâinilor plăsmuitoare. Chiar dacă un obiect nu este menit cultului, el are o valoare de
spiritualizare, când este dăruit omului şi contribuie la purificarea şi înălţarea lui.
Prin elanul rugăciunii, artistul ajunge la frumuseţea cea netrecătoare. Se exem
plifică aici cu geniala *transfigurare lirică pe care a atins-o întotdeauna versul
eminescian. Până să se ajungă la capodopera sa, Rugăciune, precizăm noi, poetul
a pornit de la imnul pe care vechii egipteni îl închina\i zeiţei Isis (vezi Gh. Drăgulin, Istorie şi religie, Bucureşti, 1996, p. 367).
Ca urmare a valorificării estetice aDoxologiei, a Acatistului, a Tedeumului,
a pietrelor preţioase cu dedicaţie cultică, Mihail Diaconescu poate co n ch id e :
e/n Ortodoxie întreaga artă este doxologie, pentru că orice autor care II glorifică
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pe Arhetipul Vrumuseţii şi orice contemplator al creaţiilor umane ajunse la dem
nitatea estetică, trăieşte, înainte de toate, starea sa de persoană unică şi inconfundabilă, ca şi Persoanele Sfintei Treimi, de credincios şi de mărturisitor al lui
Hristos, altfel spus — de fiu al Bisericii, însetat de bunătatea Divină, de propria
sa epcctază şi de îndumnezeire» (p. 80).
Pentru a putea arăta feluritele moduri de catehizare prin arta cuvântului şi
a gândului înalt, autorul se referă la cazanii, la didahii, la paterice ş. a. Credem
că aici trebuia să fie inclusă şi subspecia actului martiric, Pătimirea, în care s-au
distins şi unii autori străromâni. «Cântarea în stil irmologic şi stihiraric», de la
pagina 75, trebuie ferm deosebită ca durată : un tact se cântă mai repede, iar
celălalt, rar.
Din consideraţiile făcute artei ca diaconie, reţinem caracterizarea : «numeroşi
artişti ortodocşi s-au simţit şi s-au proclamat profeţi ai neamului lor» (p. 169).
în cazul lui Mihai Eminescu, se amintesc nu numai lecturile sale biblice şi întreaga
sa formaţie istorico-teologică, ci şi rudele pe care le-a avut în mănăstire.
în celelalte capitole ale cărţii, în năzuinţa caracterizării artei ortodoxe ca
diaconie, ca bucurie, ca spiritualizare, autorul lămureşte în prealabil marea im
portanţă a monahismului dac (a dacismului în cultura română), a rolului Ortodoxiei
pentru redeşteptarea altor popoare de azi la adevărul lui Hristos. Se pare însă că,
în cazul arhitecturii de cult, autorul exagerează când se referă la temeiul Sfintei
Tradiţii. Problema aceasta este numai de domeniul predaniei bisericeşti.
După câte se pot vedea, chiar dacă cercetătorul îşi intitulează contribuţiile
sale cu modestie «prelegeri», avem înaintea spiritului un adevărat sistem, ba chiar
două. înainte de a schiţa pe acela al Esteticii Ortodoxiei, a fost necesar să se
structureze cel teologic. încă de la început trebuie să admirăm formidabila docu
mentare teologică a autorului. Practic el a citit tot scrisul bisericesc, inclusiv pe
Sfinţii Părinţi traduşi în rpmâneşte, din ultimele câteva decenii. Cercetătorul a
grupat concluziile de până azi în unitatea unor aplicaţii estetice, năzuind după
noi perspective. Esteticianul nostru nu a avut complexele obişnuite ale unui teolog.
De aceea el abordează cu curaj şi competenţă problema hristologică, a îngerilor,
a inspiraţiei ş. a. îmbrăţişează hotărât şi creator noile achiziţii ale cercetărilor
istorico-teologice de azi. Este cazul cu problema originii daco-romane a Sfântului
Dionisie Smeritul şi Areopagitul.
Grija lui Mihail Diaconescu pentru corecta şi multilaterala întemeiere teo-logică a elaborărilor sale a fost atât de extinsă, încât — la prima vedere — unele
capitole ar putea să lipsească din carte, ca fiind de pură doctrină bisericească.
, Cine are însă dragoste să parcurgă paginile următoare poate să întâlnească sub
teran necesitatea lor pentru caracterizările estetice respective.
Cele două volume pe care le avem sub priviri sunt o mărturie şi o măsură
a devotamentului neabătut al autorului lor faţă de Ortodoxie. Totuşi generalizările
făcute nu derivă din exemple luate din toate Bisericile ei : Greacă, Slavă, Siriană.
O astfel de documentare contemporană mai largă, alături de mărturiile unor autori
răsăriteni medievali şi renascentişti, ar arăta mai clar cum s-a trecut de la
N. Hartmann la estetica de orientare pur creştină. Pe de altă parte, ea ar scoate
şi mai mult în relief lucrarea de înfrumuseţare sufletească a Duhului Sfânt.
Admiraţia lui Mihail Diaconescu faţă de tradiţiile şi frumuseţile Ortodoxiei
echivalează cu un elevat elogiu adus Bisericii noastre. Aceasta a ştiut, se deduce
de aici, să pună la îndemâna reflecţiei zilelor noastre, fără complexe, pe Sfinţii
Părinţi recunoscuţi în toate timpurile.
Tot la acest capitol recuperator trebuie să socotim reabilitarea curentului
cultural şi literar al «Gândirii» pe care o citim aproape pe fiecare pagină. Men
torul ei, Nichifor Crainic, atât de insistent ponosit cu decenii în urmă, este acum
socotit «genial». Aceeaşi reparaţie morală se observă şi în cazul lui Mircea Vulcănescu, al lui V. Voiculescu ş. a.
Cunoscând structura sistemului său, credem că autorul ar putea formula şi
alte aspecte estetice din autori ca aceştia : G. Mathews, Bizantine Aesthetics,
r.nndon, 1963; N. Arseniev, Biserica răsăriteană, Bucureşti, 1929; S. Chilea, Etica
şi Estetica, Craiova,- 1948 ; Pr. V. N. Popescu, Sufletul preotului în luptă cu isptele,
Piteşti, 1994; Diac. Prof. N. Balca, Despre unele trăsături esenţiale ale sufletului
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Irumos, în «Studii teologice», nr. 3— 4, 1966 ; Pr. I. Zugrav, Cultul nostru văzut
de cunoscătorii străini, în «Candela», nr. 1, 1938.
Desigur că, la o nouă ediţie, va trebui să fie înlăturate şi unele repetiţii
care apar în mai multe părţi ale lucrării.
Micile notaţii de ordin istorico-teologic de mai sus nu pot în nici un fel
să umbrească marea realizare a Esteticii Ortodoxiei pe care o analizăm. De la
Nichifor Crainic până astăzi, nimeni nu a îndrăznit să năzuiască la constituirea
unei doctrine estetice religioase aşa cum o face acum domnul Mihail Diaconescu.
Nu un profesor de Teologie, nu o figură de ierarh sau de preot cărturar, nu un
arhimandrit îmbunătăţit a elaborat această lucrare deosebită, ci un laic, inte
lectual universitar de tradiţie. Cu o migală şi cu o dragoste pilduitoare greu de
aflat astăzi, autorul nostru a contemplat îndelung crezul, cultul şi evlavia stră
moşească, străduindu-se să le afle rostul şi frumuseţea lor în eon şi dincolo de el.
Mihail Diaconescu şi-a asigurat de mult timp un loc de cinste în cultura
română prin statutul său de scriitor creştin militant.
Prin volumele de Prelegeri de Estetică a Ortodoxiei, o carte fundamentală
a deceniilor din urmă, el şi-a agonisit şi calitatea de diacon al frumuseţii, pe
care o constatăm la marii creatori români.
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ŞERBAN PAPACOSTEA, Românii în secolul al XlII-lea. Intre cruciată
şi imperiul mongol, Bucureşti, 1993, 188 p.
Autorul, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutului
de istorie «Nicolae Iorga», este unul din principalii noştri istorici de astăzi. A cti
vitatea sa prodigiqasă de istorie îmbrăţişează reformete fanariote, regimul domi
naţiei austriece în " Oltenia, întemeierea statelor române, cruciata târzie şi lumea
românească, istoria Mării Negre în evul mediu, cu specială privire asupra rolului
veneţienilor şi genoveziior în bazinul pontic.
în lucrarea de faţă, se aduc contribuţii istorice legate de secolul al XlII-lea
al Europei Răsăritene, care a fost scena uneia din cele mai mari încleştări de
forţe politice şi de civilizaţii ale istoriei universale. în acest secol, lumea latină,
în numele credinţei romano-catolice, porneşte ofensiva armată sub formă de cru
ciată împotriva Răsăritului ortodox. Forţa care a dirijat şi coordonat expansiunea
a fost Biserica romano-catolică, puterea ,cu tradiţii şi veleităţi de hegemonie uni
versală a papalităţii, ajunsă acum la ^ajjjpgeul prestigiului şi al mijloacelor ei de
acţiune. Ţelul suprem al papalităţii teocratice în această vreme a fost restaurarea
unităţii creştine prin integrarea sub propria ei îndrumare atât a Bisericii răsăritene
şi a aderenţilor ei cât şi a popoarelor încă păgâne de pe continentul european.
Instrumentele de căpetenie ale acestui vast efort de integrare, urmărit deopotrivă
cu mijloacele militare şi cu cele ale misiunilor şi persuasiunii, au fost ordinele
călugărilor cavaleri şi ordinele călugărilor misionari.
Valul acesta uriaş dezlănţuit -de expansiunea Apusului în Europa Răsăriteană
nu a ocolit nici lumea românească. Aici, principala forţă de percuţie a fost
Regatul ungar a cărui înaintare spre Răsărit, începută cu cel puţin două secole
în urmă, capătă acum o dimensiune nouă, cea a confesiunii asimilatoare. După 1204,
anul cuceririi Constantinopolului de cavalerii cruciatei a patra, cucerirea teri
torială ungară a fost îndeaproape însoţită de un masiv efort de asimilare con
fesională, care a ameninţat însăşi existenţa structurilor arhaice româneşti, «ţările»
autonome în care vieţuiseră până atunci românii şi se dezvoltaseră instituţiile lor
politice şi bisericeşti. Din acest răstimp de maximă intensitate a ofensivei politice
şi confesionale ungare, care a pătruns adânc în teritoriile româneşti şi în substanţa
spirituală a societăţii româneşti, confesiunea răsăriteană încorporată cu secole în
urmă în fiinţa ei colectivă, a răzbătut şi cel dintâi semnal al rezistenţei faţă de
noul expansionism al Regatului arpadian, care a atins limitele sale maxime în
primele decenii ale secolului XIII.
Înaintarea spre Răsărit a forţelor cruciatei, pe un întins front ale cărui limite
extreme erau Marea Baltică şi Marea Neagră şi al cărui punct ceti mai avansat
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s-a aflat pe cursul superior al fluviului Volga, a fost întâmpinată în deceniul al
patrulea al secolului al XlII-lea de o mişcare pendulară în sens invers : invazia
ultimei incarnatiuni a Imperiului stepelor, puterea cu aspiraţii universale a mon
golilor. Timp de un secol, forţa universală ţâşnită din adâncurile stepei asiatice
şi cea a cruciatei inspirată de valorile lumii apusene s-au înfruntat şi s-au echi
librat dând naştere unui nou cadru politic general în Europa Răsăriteană.
în 1241 oştile mongole au ajuns în centrul Ungariei şi au zdrobit forţa mili
tară a regatului. Cruciata a suferit acum o grea înfrângere. Regatul ungar îşi
pierde vigoarea ofensivă şi cunoaşte o fază de accentuată involuţie. în acest timp,
forţele vitale ale societăţii româneşti se înarmează cu o formă superioară de
organizare politică, aptă să facă faţă unui nou şi previzibil asalt al Regatului ungar,
în aceste împrejurări se formează cele două state româneşti în sudul şi răsăritul
Carpaţilor, Ţara Românească şi Moldova.
Materialul lucrării este cuprins în următoarele ca p ito le :înfruntări. politice
şi spirituale în sud-estul Europei (1204— 1213) ; Românii nord-dunăreni faţă cu
expansiunea Regatului ungar şi cu ofensiva catolicismului până în vremea marii
invazii tătare (1204— 1241)} Europa Răsăriteană între cruciată şi invazia mongolă ;
Românii după marea invazie
mongolă : între Regatul ungar şi Hoarda de Aur ;
Românii în conştiinţa contem poranilor; problema românească în secolul XIII.
Căderea Constantinopolului în 1204 sub loviturile cruciatei a patra în colabo
rare cu veneţienii a desăvârşit procesul de dezagregare a puterii bizantine. Avansul
considerabil realizat de exponenţii Apusului catolic avea să fie blocat şi în mare
parte anihilat ca urmare a marii invazii mongole şi a stabilizării puterii tătare în
Europa de Răsărit.
O dată cu dispariţia împăratului Manuel Comnen (1180), vastul său imperiu
se fărâmiţează, datorită acţiunilor forţelor externe ostile. Unităţii imperiale bi
zantine i-a succedat acum pluralismul statelor create de popoarele balcanice :
bulgari, vlahi, sârbi şi greci. Nici latinii nu au fost capabili să restaureze, în
folosul lor, unitatea sfărâmată. Regatul ungar a intrat în stăpânirea unor teritorii
de mult râvnite: Croaţia, Dalmaţia şi Sirmium (1181); apoi, în cooperare cu sârbii
lui Ştefan Nemania, care îşi proclamă independenţa faţă de Bizanţ, pustiiesc Bel. gradul, Branicevo, Niş şi Sofia (1183). Sârbii anexează o parte din ele, normanzii
cuceresc Durazzo, Cefalonia, Corfu şi ocupă Tesalonicul (1185). Vlahii şi bulgarii
din nordul Peninsulei Balcanice se răscoală, înlătură dominaţia bizantină şi îşi
constituiesc un stat propriu. De la sfârşitul secolului al Xl-lea, îndeosebi după
declanşarea cruciatelor, presiunea Apusului catolic asupra Europei sud-estice, a
Bizanţului în primul rând, s-a manifestat puternic până la substituirea politică finală.
Programul papalităţii de cucerire ecleziastică şi spirituală în răsăritul Europei
s-a împletit cu politica de cucerire teritorială a regilor Arpadieni şi în secolul
al X lV -lea a succesorilor lor Angevini. Expansionismul Regatului- ungar a luat
haina cruciatei. Paralel cu actul de cucerire s-a desfăşurat acţiunea ordinelor călu
găreşti misionare, dominicani (sau predicatori) şi franciscani (sau minoriţi), devenite
instrumente ale politicii misionare a papalităţii în evul mediu târziu.
Imperiul latin de Constantmopol este ameninţat cu dispariţia încă de la
înfiinţare de statul vlaho-bulgar.
împăratul Balduin I e înfrânt
la
Adrianopol
(aprilie 1265) şi este luat în captivitate de Ioniţă, conducătorul statului vlahobulgar. Succesul mişcării de emancipare de sub tutela bizantină a vlaho-bulgarilor
a fost posibil datorită intervenţiei masive şi permanente a populaţiei vlaho-cumane
nord-dunărenej.
Pentru a contracara forţele din Peninsula Balcanică oştile Imperiului latin,
papalitatea a apelat la Regatul ungar şi a instalat aici detaşamente ale «cruciatei
permanente», ordinele călugărilor cavaleri, al teutonilor, în 1211, şi al ioaniţilor,
în 1247. în 1211, regele Ungariei Andrei II i-a instalat în Ţara Bârsei pe cavalerii
teutoni, «ultra silvas versus Cumanos», cu scopul extinderii regatului ungar. înaintarea
cavalerilor teutoni peste Carpaţi a pus capăt dominaţiei cumane în teritoriile
învecinate cu Transilvania la miazăzi şi răsărit, deschizând astfel drumul spre
Dunărea inferioară şi Marea Neagră, legătură care avea să rămână timp de mai
bine de două secole unul din obiectivele principale ale politicii externe a Rega
tului ungar. Cumania neagră înceta să mai existe. Sub efectul loviturilor cavalerilor
•
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teutoni, cumanii din aria Regatului ungar încep să se convertească. încercarea
Ordinului teutonic de a-şi crea un stat propriu în spaţiul carpato-dunărean, sub
emblemă papală, a provocat conflictul dintre regele Andrei II şi papa Honoriu III,
soldat cu înfrângerea papală. Un alt aliat permanent al statului Asăneştilor a fost
astfel înlocuit în Câmpia munteană şi în sud-vestul M oldovei printr-o forţă care
îi era ostilă. Concomitent cu începuturile activităţii Ordinului teutonic împotriva
cumanilor e înregistrată şi prima operaţie militară a Regatului ungar în direcţia
Vidinului prin Oltenia. între 1211 şi 1213 o oaste transilvană din saşi, români,
secui şi pecenegi a înaintat sub conducerea comitelui Ioachim, în direcţia Vidinului,
în sprijinul ţarului Boris, convertit la alianţa cu puterile catolice. Lupta de la Vidin
a fost în
politica Regatului ungar manifestarea tendinţei sale de expansiune în
sud-estul European în direcţia Constantinopolului.
, Lupta împotriva latinilor din Constantinopol şi alianţele pe care le-a pri
lejuit, realizate sub semnul reacţiei anticatolice şi al unităţii ortodoxe, au inten
sificat coloratura ideologic-confesională a confruntărilor din Peninsula Balcanică
în sec. al XlII-lea. Cucerirea Tesalonicului de către succesorul lui Mihai Angelos,
proclamat împărat în 1224, părea să deschidă calea restauraţiei greceşti la Con
stantinopol de către noua putere
în ascensiune.
La Klokotnitza
oastea lui
Teodor a
fost zdrobită de cea a lui Asan II, la 9 martie 1230, şi împăratul
Teodor a fost luat prizonier. Preluând cea mai mare parte a teritoriilor lui Teodor,
ţarul Asan II controla acum un teritoriu vast de la Adriatica, la Egee şi Marea
Neagră. Statul Asăneştilor a devenit acum cea mai mare putere din sud-estul
european şi ameninţa existenţa Imperiului latin.
în primăvara anului 1231, Grigore IX a luat hotărârea de a îndruma spre
Imperiul latin, acum ameninţat de adversarii săi, pe cruciaţii din Ungaria, care se
angajaseră să lupte în Ţara Sfântă. Regatul ungar întreprinde acum acţiuni împo
triva statului Asăneştilor. Un atac împotriva Vidinului eşuează. în schimb Regatul
ungar îşi consolidează pozi+;:LJ' hord-dunărene. în 1233, apare menţionat un ban
de Severin. Un şir de acte papale relevă intensa activitate misionară a călugărilor
dominicani în Oltenia,
«Ţara Severinului». In 1231— 1234, Ordinul teutonic î^i
revendica din nou drepturile în Ţara Bârsei şi Cumania, iar papalitatea contesta
legitimitatea episcopilor români ortodocşi dinlăuntrul Cumaniei.
Cucerirea Constantinopolului a oferit Romei papale un cadru prielnic pentru
împlinirea obiectivelor sale principale ale programului ei universal, reunirea celor
două Biserici sub egida sa. Efortul de lichidare a schismei răsăritene şi de res
taurare a primatului Romei asupra Bisericii bizantine şi a celor derivate din ea
a fost una din manifestările de căpetenie ale papalităţii reformatoare şi unul din
obiectivele esenţiale ale programului ei unitar de guvernare a Bisericii şi societăţii.
Cruciata şi unirea cu Biserica Apusului latin au fost manifestări «covârşitoare şi
îngemănate ale politicii
orientale a Apusului latin inspirate şi controlate de
papalitate».
Confiscarea bunurilor sau darea lor «în pradă» era una din pedepsele care
îi loveau pe consideraţii
«eretici». Pe măsură ce încercarea de unire a eşuat la
• Bizanţ şi în restul lumii
ortodoxe, papalitatea a tins să amalgameze schisma cu
erezia şi să-i aplice această regulă. Deţinătorii «schismatici» de stăpâniri erau
consideraţi şi declaraţi «injusti possesores» şi expuşi deposedării, la nevoie cu
mijloacele cruciatei, după formula elaborată post factum de Inocenţiu III şi apli
cată Imperiului de Răsărit. Apartenenţa la confesiunea ortodoxă şi menţinerea în
această confesiune devenea în aria de putere a catolicismului o inaptitudine pentru
stăpânirea pământului şi a privilegiilor care decurgeau din ea. Această manifestare
a politicii papalităţii în Europa Răsăriteană a avut consecinţe profunde şi dra
matice în istoria românească în secolele XIII— XIV,. în special în Transilvania şi
Banat, care avea să ducă la catolicizarea şi apoi la maghiarizarea păturii con 
ducătoare cneziale şi voievodale româneşti.
Importante precizări se aduc în capitolul următor al lucrării: Românii nord.dunăreni faţă cu expansiunea Regatului ungar şi cu ofensiva^
până
In vremea marii invazii tătare (1204— 1241).
In istoria românilor secolul XIII a fost vremea tranziţiei de la formele tra
diţionale de organizare politică, acelea în care vieţuiseră în îndelungatul răstimp
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de hegemonie a popoarelor stepei asupra Europei Răsăritene, la statul de sine
stătător, care a constituit cadrul general al vieţii politice româneşti în secolele
XIV— XIX.
în secolul XIII, societatea românească s-a văzut confruntată cu o situaţie
inedită, aceea creată de noul val de expansiune a Regatului ungar, care a îmbinat
tendinţa de cucerire şi stăpânire efectivă, de subordonare directă a vechilor auto
nomii româneşti, cu efortul de asimilare confesională a masei populaţiei ortodoxe,
ca şi a popoarelor de alte religii, curs determinat de evoluţia politicii papalităţii
faţă de lumea răsăriteană în urma evenimentelor din 1204. Efortul regalităţii ungare
la sfârşitul sec. XII şi în primele decenii ale sec. XIII a fost de a cuprinde an
samblul lumii româneşti nord-dunărene sub stăpânirea sa şi de a o catoliciza.
Ţările cneziale şi voievodale româneşti erau înzestrate cu organizare politică mi
litară şi ecleziastică. în această triplă ipostază le surprinde izvoarele vremii seco
lelor XII— XIII. Situaţia din «Ţara Severinului», ilustrează formele de organizare
politică a românilor în prima jumătate a sec. XIII, aceea a cnezatelor «ţări» sub
ordonate unui voievod care le grupa sub autoritatea sa, fără a le fi încorporat
încă într-un organism politic unitar. Aceeaşi situaţie domnea şi în stânga Oltului,
unde Diploma ioaniţilor, privilegiul acordat de Bela IV la 2 iunie 1247 cavalerilor
ioaniţi aduşi la Dunărea de Jos pentru a suplini puterea militară a regatului greu
încercată de invazia tătară, aminteşte de «ţara» lui Seneslau, voievodul românilor».
Scrisoarea din 14 noiembrie 1234 a papei Grigore IX către viitorul rege Bela IV,
prin care se tinde a se statua regimul bisericesc al românilor din episcopia cumană,
cuprinde informaţii referitoare la pluralismul structurilor politice româneşti la
lăsărit de Olt, în Câmpia munteană şi în sudul Moldovei. Textul constată existenţa
în cuprinsul episcopiei cumane a mai multor episcopi numiţi «pseudoepiscopi» ai
românilor, care ţineau de ritul ortodox. Existenţa acestor episcopi presupune şi
o organizare politică corespunzătoare. Cât ne este cunoscut, cadrul teritoriilor
româneşti din afara Carpaţilor era» alcătuit în sec. XIII din patru mari unităţi
organizatorice laice şi ecleziastice: episcopia cumană, regatul cuman, Banatul Se
verinului şi Ţara Severinului. Suprimarea episcopiilor române din Cumania şi sub
ordonarea Ţării Severinului organismelor episcopale ale Regatului ungar au fost
premisa puternicului prozelitism confesional care s-a abătut asupra românilor din
aria extracarpatică în această vreme, dar au fost şi motivele de organizare ale
rezistenţei româneşti, care va culmina la sfârşitul sec. XIII cu alcătuirea Ţării
Româneşti. Marea invazie tătară desfăşurată în lunile februarie-aprilie 1241 asupra
Europei Răsăritene, ca şi convulsiunile care au subminat Regatul ungar în ultimele
decenii ale secolului XHI s-au răsfrânt puternic asupra românilor din nordul
Dunării aflaţi în ariile de hegemonie ale celor două puteri. In contextul înfruntării
dintre forţele hegemonice în spaţiul intra şi extracarpatic s-a constituit primul
stat românesc de sine stătător care avea să asigure fundamentul devenirii naţiunii
române. Revenirea în forţă a mongoglilor în deceniul 1280— 1290, extinderea con
siderabilă a hegemoniei lor în teritoriile extracarpatice, în nordul Pemnsulei Bal
canice şi pe linia Dunării, concomitentul reflux al Regatului arpadimi din acest
spaţiu au dat naşterile cadrului geopolitic în care s-a produs ape^Ierarea agregării
forţelor politice româneşti din afara arcului carpatic şi gşn^za statului românesc
în această arie (p. 167). Dispariţia timp de câteva .dec^H îiaupă 1291 a banilor de
Severin din ierarhia funcţiilor Regatului ungar a nsetmuit şi sfârşitul suveranităţii
ungare asupra Ţării Severinului, care prin unirea cu voievodatul din stânga Oltului
a dat naştere unui stat românesc de sine stătător şi a pus b a z e le naţiunii române
în devenire. Momentul decisiv al «întemeierii» Ţării Româneşti a fost unirea celor
două voievodate româneşti atestate documentar în sec. XIII, ţara lui Litovoi şi ţara
lui Seneslau. Această unire a fost manifestarea ■ hotărârii căpeteniilor din cele
două ţări de a pune capăt dominaţiei teritoriale ungare la sud de Carpaţi şi
de a recupera teritoriile acaparate de regat în această zoftă, reluarea în condi;ii
favorabile a încercării de emancipare a voievodatului oltean un sfert de secol mai
devreme. Contopirea s-a produs prin «închinarea» voievodului din dreapta Oltului
faţă de cel din stânga râului, adică prin recunoaşterea autorităţii sale superioare.
Cel dintâi a renunţat acum la titlul voievodal, adoptându-1 pe cel de ban, pre
luat odată cu centrul de guvernare
al Ţării Severin, cetatea Severinului, *de la
unguri (p. 168). Unificarea politică a teritoriului dintre Carpaţi şi Dunăre s-a
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manifestat instituţional prin recunoaşterea calităţii de «mare voievod » a condu
cătorului voievodatului unificator. Titlul se regăseşte în inscripţia de la biserica
Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, care a înregistrat încetarea din
viaţă a lui Basarab la 1352. Dispariţia tuturor celorlalţi voievozi din spaţiul Ţării
Româneşti, în vreme ce în Transilvania s-au păstrat numeroşi voievozi până târziu,
este un alt indiciu al eliminării funcţiei voievodale în sens arhaic din noua ţară
şi al evoluţiei acestei funcţii de la suzeranitate, întâietate în cadrul federativ, la
suveranitate, proces care avea să se închege definitiv la mijlocul secolului XIV.
Avântul statului românesc alcătuit în jurul nucleului ţării lui Seneslau a fost rapid
şi puternic. în linii generale, se afirm ă: «întemeierea» Ţării Româneşti a coincis
cronologic cu dispariţia ultimei autonomii româneşti din Transilvania, cea a Ţării
Oltului. Faptul s-a consumat la întrunirea congregaţiei stărilor privilegiate ale
voievodatului la Alba Iulia, la 11 martie 1291, în prezenţa regelui Andrei IU,
sosit în ţară pentru a «reforma» stările de lucruri de aici, pentru a adopta măsurile
de urgenţă impuse de evoluţiile negative pentru regat petrecute dincolo de Carpaţi
şi de tulburările primejdioase din Transilvania. întreaga evoluţie care s-a încheiat
cu întemeierea Ţării Româneşti la sud de Carpaţi şi cu suprimarea politică a Ţării
Româneşti, de la nord de Carpaţi a fost puternic marcată de antagonismul con
fesional între catolicism şi ortodoxie în Regatul ungar şi de efortul Bisericii catolice
de a instaura unitatea de* credinţă şi de a elimina «schisma» din Ungaria. Pentru
îndemnurile papale la atitudine intransigentă faţă de păgâni, eretici şi schismatici,
adică ortodocşi români, înUngaria în anii 1290 şi 1291, ca şi în
anii următori,
sunt elocvente textele din Hurmuzaki, I, p. 492— 510. Textul papal denunţă relele
comise de schismatici în Regat şi indică măsurile de reprimare împotriva lor, adică
împotriva românilor ortodocşi.
Ieşirea spaţiului românesc extracarpatic din sfera de hegemonie a Regatului
ungar şi teama de propagare a mişcării la românii din Transilvania au declanşat
reacţia conducerii regatului în 1291, care s-a concretizat prin eliminarea românilor
din corpul «naţiunilor» privilegiate ale ţării. Existenţa , unui conflict între aceste
stări şi românii din Ţara Făgăraşului şi-a găsit ecoul în tradiţia cu privirie la
trecerea munţilor de către «Negru Vodă» : Radul vodă Negrul.
După cum spunea N. Iorga : «Când părţile oltene şi argeşene se uniră, după
înfrângerea lui Litovoi de către unguri,pe la 1300, ţara cea nouă se formează
după o concepţie originală, avându-şi rădăcinile numai în tradiţia proprie. E un
caz de cristalizare politică spontanee. Domnia e «a toată Ţara Românească», şi
pentru întâia oară apare în Răsărit astfel o concepţie naţională echivalentă cu
concepţia teritorială, bază modernă pentru statele apusului Europei».
în istoria românilor, întemeierea Ţării Româneşti a asigurat tranziţia de la
etnie la naţiune şi a pus bazele, îndepărtate, dar absolut necesare, ale unităţii
româneşti (p. 188).
Pr. I. IONESCU
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