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IDENTITATE ŞI COMUNIUNE IN
UNIUNEA EUROPEANĂ*
1 ianuarie 2007 - aderarea României la Uniunea Europeană
1. Etapele constituirii Uniunii Ettiropene
Aspiraţia spre o Europă unită este veche. încă din 1849 scriitorul francez Vic
tor Hugo vorbea despre o zi în care toate naţiunile continentului se vor uni şi vor
forma o frăţie a Europei: "Va veni o zi în care voi, francezi, ruşi, italieni, englezi,
germani, voi, toate naţiunile continentului, jară să vă pierdeţi calităţile distincte
şi glorioasa voastră individualitate, veţi fonda împreună o unitate superioară şi
veţi constitui fraternitatea europeană
în prima jumătate a secolului al XX-lea, Europa a rămas profund divizată şi
afectată de cele două războaie mondiale. După primul război mondial, ideile şi
preocupările pentru o Europă unită au fost frecvent evocate. Adunarea Societăţii
Naţiunilor a adoptat, de exemplu, la 17 septembrie 1930, o rezoluţie care hotăra
crearea comisiei de studiu pentru Uniunea Europeană. Iniţiativa a aparţinut minis
trului de externe al Franţei, Aristide Briant, care a fost desemnat şi preşedinte al
Comisiei. Obiectivul prevăzut era crearea unei organizaţii europene cu caracter
politic şi economic. Din cauza crizei internaţionale şi evoluţiei evenimentelor pe
continent, ideea creării Uniunii Europene a intrat în impas. Totuşi, chiar în timpul
războiului, în octombrie 1942, Winston Churchill a rostit celebrul său discurs:
"Oricât de departe poate părea azi acest obiectiv, eu am speranţa fermă că fami
lia europeană va acţiona într-o uniune strânsă în cadrul Consiliului Europei. Aş
tept şi doresc crearea Statelor Unite ale Europei unde va fi posibilă orice călă
torie fară obstacole. Sper să văd economia Europei studiată într-un tot unitar.
Sper să văd un consiliu care să regrupeze poate 10 naţiuni, printre care fostele
Mari Puteri...".
După cel de-al doilea război mondial, o mare parte a economiei europene era
distrusă. Pe plan internaţional, la numai şapte săptămâni de la capitularea Germa
niei naziste şi cu numai 6 săptămâni înainte de lansarea bombei de la Hiroşima,
* Material editorial preluat din revista "Candela Moldovei", an XVI, nr. 1, ianuarie 2007.
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reprezentanţii a 50 de naţiuni au semnat "Carta Naţiunilor Unite" la San Francisco.
In anul 1949, şase ţări din estul Europei (Uniunea Sovietică, Bulgaria, Unga
ria, Polonia, România, Cehoslovacia) şi Republica Democrată Germania au sem
nat acorduri de ajutor reciproc COMECON (C.A.E.R.). Cu timpul, aceste acorduri
s-au extins şi în afara graniţelor Europei, ajungând până la Cuba. Crearea Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc la 8 ianuarie 1949 urmărea - oficial - flui
dizarea relaţiilor comerciale şi colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică dintre
ţările fondatoare.
Contradicţiile dintre Europa de Est şi cea de Vest s-au adâncit prin crearea
celor două blocuri militare - NATO (1949) şi Tratatul de la Varşovia (1955). A
urmat o perioadă care a intrat în istorie sub denumirea de "Războiul rece",
încheiată abia la începutul anilor ’90, Cele două părţi ale Europei divizate - Vestul
şi Estul - au urmat şi în domeniul economic cursuri diferite.
In acest context politic, ideile despre unitatea ţărilor europene democratice au
fost reluate. Pe 19 septembrie 1946, într-un discurs istoric ţinut la Zurich, Winston
Churchill a invitat duşmanii din ajun, îndeosebi Franţa şi Germania, să se recon
cilieze în scopul de a crea progresiv ceea ce el a numit din nou un "Consiliu al
Europei". Aceasta îi apărea drept "un remediu care, ca prin miracol, va transfor
ma în întregime situaţia şi, pe parcursul câtorva ani, va conferi Europei aceeaşi
libertate şi fericire precum cea de astăzi din Elveţia... Noi va trebui să edificăm
Statele Unite ale Europei”.
Apariţia Comunităţii Europene are la bază declaraţia ministrului francez de
externe Robert Schuman, care, la data de 9 mai 1950, a prezentat un plan, pus la
punct împreună cu Jean Monnet, comisar al planului de modernizare a Franţei de
după război.
Planul "Schuman" a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin semnarea la
Paris, de către şase ţări (Belgia, Olanda, Luxemburg, R. F. Germania, Franţa,
Italia), a Tratatului care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului (C.E.C.O.), care a intrat în vigoare la 23 iulie 1952.
Primele succese înregistrate de C.E.C.O. i-au determiant pe miniştrii de ex
terne ai celor şase ţări fondatoare să încerce continuarea procesului în domeniul
economic, astfel că, la 25 martie 1957, au fost semnate Tratatul Comunităţii Eu
ropene a Energiei Atomice (C.E.E.A.) şi Tratatul Comunităţii Economice Eu
ropene (C.E.E.), care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.
Astăzi, Uniunea Europeană este rezultatul unei munci de peste 50 de ani,
timp în care a fost creată o piaţă unică, dinamică, în care oamenii, bunurile, ser
viciile şi capitalurile au libertate de mişcare şi în care s-a încercat ca, prin pro
gresul social creat, cât mai mulţi cetăţeni ai Uniunii Europene să se bucure de
beneficiile pieţei unice.
In cei aproape 50 de ani de existenţă au fost şase valuri de aderare: 1973 A

A
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Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie; 1981 - Grecia; 1986 - Spania şi Portuga
lia; 1995 - Austria, Finlanda şi Suedia; 1 mai 2004: zece ţari aderă la Uniunea Eu
ropeană (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slo
venia şi Ungaria); 1 ianuarie 2007 - România şi Bulgaria.
Primul pas spre integrarea europeană a fost făcut de cele şase ţări europene
(Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda) care au realizat o piaţă
comună a cărbunelui şi oţelului. Scopul acestei uniuni era să asigure pacea între
popoarele victorioase şi cele înfrânte după cel de-al doilea război mondial şi să îi
facă să coopereze ca parteneri egali în aceleaşi instituţii. Aceste şase state mem
bre au decis înfiinţarea Comunităţii Economice Europene - C.E.E., comunitate ce
se bazează pe o piaţă unică a produselor şi serviciilor.
Progresul economic evident al Comunităţii Economice Europene a determi
nat Marea Britanie să solicite, în mai 1967, aderarea sa la Comunitate. Cererea
Marii Britanii a fost urmată de cele ale Danemarcei, Irlandei şi Norvegiei. Această
procedură de aderare, începută în anul 1970, s-a finalizat prin semnarea Tratatului
de aderare la Comunitatea Europeană a trei dintre cele patru state care au depus
cerere, şi anume: Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda. Norvegia a refuzat, prin
referendum, să devină stat membru al Comunităţii. Tratatul a fost semnat la Bru
xelles, la 22 ianuarie 1972, şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973.
La începutul anilor 1970, liderii Comunităţii au înţeles dificultatea procesu
lui de omogenizare a economiilor statelor membre şi au conştientizat necesitatea
unei uniuni monetare. Acest lucru s-a concretizat la 13 martie 1979 când C.E.E.
(cu excepţia Marii Britanii) a creat un spaţiu monetar denumit Sistemul Monetar
European bazat pe o unitate de cont numită ECU. Sistemul a ajutat Comunitatea
să stabilizeze rata de schimb valutar şi a încurajat ţările membre să introducă poli
tici stricte care să permită un sprijin mutual şi solidar între ţările membre.
Grecia, stat asociat încă din anul 1961 la C.E.E., a solicitat, la rândul său, să
devină stat membru al Comunităţii. In ciuda diferenţelor existente la nivel eco
nomic ale acestei Republici, Tratatul de aderare a fost semnat la Atena, la 28 mai
1979, şi a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 1981. Această extindere, nu mai mare de
cât precedenta, nu modifică structurile C.E.E.
Extinderea a continuat cu Spania şi Portugalia în 1986. In acelaşi timp, Co
munitatea Economică Europeană a început să joace un rol mult mai important pe
plan internaţional, semnându-se o serie de tratate şi convenţii.
După căderea zidului Berlinului în 1989, situaţia politică la nivelul Europei
s-a schimbat din temelii, ducând la reunificarea Germaniei în 1990 şi la instalarea
regimurilor democratice în ţările din centrul şi estul Europei.
în acelaşi timp, la nivelul Comunităţii Europene, au avut loc noi schimbări,
astfel, statele membre au adoptat un nou tratat în decembrie 1991 - cunoscut sub
denumirea de Tratatul de la Maastricht. Acest Tratat a intrat în vigoare la 1 no
A

A

6

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

iembrie 1993 şi a oficializat pentru comunitate denumirea de Uniunea Euro
peană, stabilind şi un nou set de obiective pentru statele membre, cum ar fi:
crearea uniunii economice şi monetare (U.E.M.) între 1 ianuarie 1997 şi 1 ianua
rie 1999, cetăţenia europeană, stabilirea de noi politici comune, cum ar fi politica
de securitate comună.
La 1 ianuarie 1995 are loc cea de-a patra lărgire a Uniunii Europene prin
aderarea a trei noi state: Austria, Finlanda, Suedia. Uniunea Europeană avea 15
state membre şi se pregătea pentru realizarea unuia dintre cele mai importante
obiective ale sale, şi anume înlocuirea monedelor naţionale cu moneda unică eu
ropeană EURO.
La 1 ianuarie 2002, bacnotele şi monedele EURO au intrat în circulaţie în 12
state membre, acestea formând aşa-numita Zonă Euro (Germania, Franţa, Luxem
burg, Olanda, Belgia, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Finlanda, Austria, Irlanda).
In prezent, EURO este o monedă importantă la nivel internaţional, având un statut
similar cu cel al dolarului.
La 13 decembrie 2002, la Copenhaga, Consiliul European a făcut unul din cei
mai importanţi paşi spre o unificare europeană aprobând aderarea la Uniunea Eu
ropeană a zece state, pentru data de 1 mai 2004. Prin această decizie Uniunea Eu
ropeană nu numai că şi-a mărit suprafaţa şi populaţia, dar a pus capăt unei sepa
raţii la nivel continental, decizia având o dimensiune politică şi morală.
Noile ţări intrate în Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sunt: Cipru, Cehia, Es
tonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia, care s-au
alăturat astfel familiei democratice europene.
Mai mult de jumătate de secol de integrare europeană a avut un impact enorm
în istoria Europei şi în mentalitatea europenilor. Guvernele statelor membre, şi nu
numai, indiferent de culoarea lor politică, ştiu că timpul unui naţionalism suveran
absolut a trecut şi numai printr-o comuniune pot lăsa la o parte problemele istorice
şi pot realiza împreună un progres economic şi social.
Uniunea Europeană oferă astfel un răspuns provocării date de fenomenul
globalizării, un răspuns exprimat în valorile europene, dar mai presus de orice
oferă cea mai bună "asigurare politică" pentru un viitor liber şi paşnic.
In prezent, în urma aderării la data de 1 ianuarie 2007 a României şi Bulga
riei, Uniunea Europeană numără 27 de state membre şi o populaţie de aproxima
tiv cinci sute de milioane de cetăţeni europeni.
Procesul de extindere va continua şi după această dată, deoarece încă două
ţări, Turcia şi Croaţia, şi-au exprimat dorinţa politică de a adera la Uniunea Europeană. In viitor, orice ţară europeană care doreşte să adere la Uniunea Euro
peană îşi poate exprima interesul în acest sens.
Pentru a putea adera la Uniunea Europeană, Consiliul European a stipulat
pentru ţările candidate trei criterii majore. Ele sunt cunsocute sub denumirea de
A
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Criteriile de la Copenhaga (1993) şi se regăsesc sub următorul conţinut:
1. stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de drept, drep
turile omului şi protecţia minorităţilor;
2. existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a face faţă
presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană;
3. capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, inclusiv cele privind
aderarea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare.
Uniunea Europeană acţionează în limitele competenţelor şi obiectivelor care
îi sunt conferite prin Tratat. în domeniile care nu ţin de competenţa sa exclusivă,
Comunitatea nu intervine decât dacă, şi în măsura în care, obiectivele acţiunii vi
zate nu pot fi realizate într-o manieră satisfăcătoare pentru statele membre şi pot
fi mai bine realizate la nivel comunitar. Acesta este principiul subsidiarităţii, care
urmăreşte sporirea eficienţei decizionale prin acceptarea de către statele membre
a transferului unei părţi din atribuţiile suverane unor instituţii independente care
reprezintă, în acelaşi timp, interesele naţionale şi cele comunitare. Principiul sub
sidiarităţii are drept scop prevenirea "achiziţionării" de către Comunitate a unei
influenţe prea mari, astfel încât Comunitatea să acţioneze numai dacă obiectivul
propus nu poate fi atins în mod eficient de către statele membre.
Uniunea respectă identitatea naţională a statelor membre, în care sistemele de
guvernare sunt fondate pe principii democratice, precum şi drepturile garantate
prin Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
semnată la Roma în 1950.

2. Valorile, simbolurile şi instituţiile Uniunii Europene
La începutul anilor ’50, Jean Monnet spunea: "Noi nu formăm o coaliţie de
state, noi unim popoare" . în prezent însă Uniunea Europeană are la bază mai
degrabă cooperarea economică, ceea ce face ca Uniunii să îi fie atribuită imaginea
unei pieţe de desfacere pentru consumatori şi producători, arenă unde se ciocnesc şi
se dezbat diverse interese economice. în acelaşi timp însă, liderii europeni sunt con
ştienţi că nu poate exista o economie de piaţă liberă fără existenţa unui fundament
moral, fară existenţa unor valori universal acceptate de către toţi cetăţenii europeni şi
care să prezinte garanţia acceptării şi respectării demnităţii umane şi egalităţii. "Uniu
nea Europeană este o comunitate a valorilor. Societatea noastră este produsul unor
mari religii şi tradiţii sociale. Ideile grecilor şi romanilor, creştinismul, iudaismul,
umanismul şi iluminismul ne-au făcut ceea ce suntem astăzi"- spunea primul-ministru Jan Peter Balkenende - "suntem în acelaşi timp Europa lui Michelangelo şi Montesquieu, dar şi Europa ghilotinei şi a camerelor de gazare".
Drepturile fundametnale şi valorile democratice, impuse de experienţele dra
matice ale Europei, sunt respectate în statele membre ale Uniunii Europene, aces
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tea fiind semnatare ale unor texte precum: Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (1950), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Carta So
cială Europeană (1962), Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale
lucrătorilor (1996) sau Carta drepturilorfundamentale a Uniunii Europene (2002).
Tratatul de instituire a unei constituţii pentru Europa, semnat la 29 octombrie
2004, este un pas important sub acest aspect întrucât creează o Europă mult mai
democratică şi mai transparentă. Tratatul prevede valorile Uniunii Europene, va
lori caracteristice unei societăţi bazate pe "pluralism, toleranţă, justiţie, solidari
tate şi nediscriminare". Acestea sunt comune tuturor statelor membre şi se bazează
pe respectarea demnităţii umane, a libertăţii, a democraţiei, a egalităţii, a statului
de drept şi a drepturilor omului.
De-a lungul timpului, Uniunea Europeană şi-a construit propriile simboluri
care o fac recunoscută astăzi atât la nivelul Uniunii, cât şi în afara ei. Acestea sunt:
Ziua Europei —9 mai; Drapelul european; Imnul european, Moneda unică euro
peană - EURO.
Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas către crearea a ceea ce este astăzi Uniunea Europeană. In acea zi, la Paris, ministrul de externe al Franţei, Robert
Schuman, a citit presei intemaţioanle o declaraţie prin care chema Franţa, Germania
şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi cărbune, într-o
"primă fundaţie concretă a unei federaţii europene". In 1985, când proiectul con
strucţiei europene era deja clar conturat, cele zece state care formau la acea dată
Comunitatea Europeană au hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei.
Drapelul european este albastru, cu 12 stele, aşezate în cerc. Drapelul a fost
adoptat iniţial de Consiliul Europei, în 1955, şi a devenit drapelul oficial al Comu
nităţii Europene în mai 1986. Drapelul nu este numai simbolul Uniunii Europene,
este şi simbolul unităţii europene şi a identităţii sale internaţionale. Numărul
stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre; ele formează un cerc de stele
galbene şi sunt dispuse precum orele pe cadranul unui ceas, simbolizând pleni
tudinea şi perfecţiunea. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia. Numărul stelelor
nu se va schimba, indiferent de numărul statelor membre ale Uniunii Europene.
Imnul european. Consiliul Europei a fost cel care a decis, în 1972, ca ,fOda
bucuriei", preludiul celei de-a patra părţi a Simfoniei a IX-a a compozitorului
Ludwig van Beethoven, să devină imnul Consiliului. în 1985, în urma Consiliului
European de la Milano, statele membre UE l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii
Europene.
Moneda unică europeană. La originea conceptului de monedă unică se află
tratatele care stau la baza Uniunii Europene. Tratatul de la Roma (1957) declară
că piaţa comună este unul dintre obiectivele prioritare ale Comunităţii Europene
ce va contribui la o "uniune mai strânsă între popoarele Europei". Tratatul Uni
unii Europene (1992, Maastricht) introduce Uniunea Economică şi Monetară şi
pune bazele monedei unice. Iar în decembrie 1995, Consiliul European de la Ma
drid decide ca moneda unică să poarte numele de EURO. Euro a intrat în vigoare
A
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la 1 ianuarie 1999 şi a început să fie utilizată, în bacnote şi monede, în 12 din
statele membre ale Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2002, celelalte state
membre utilizând-o în paralel cu modenele naţionale. Sigla monedei este inspirată
din litera grecească epsilon care reprezintă prima literă a cuvântului Europa, iar
cele două linii paralele simbolizează stabilitatea economică.
Principalele obiective ale Uniunii Europene sunt:
- promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în
1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);
- afirmarea identităţii Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor
umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, im
plicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organiza
ţiilor internaţionale);
- instituirea cetăţeniei europene (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, dar
o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor eu
ropeni);
- dezvoltarea unei zone de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţio
narea pieţei interne şi, în particular, de libera circulaţie a persoanelor);
- consolidarea identităţii Uniunii Europene în baza dreptului comunitar
(corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele
fondatoare).
Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura insti
tuţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor suverane unor instituţii
comune create prin tratatele fondatoare, cu modificările succesive, instituţii al căror
scop este să asigure o participare democratică a statelor membre la luarea de decizii.
în momentul actual, funcţionarea Uniunii se bazează pe şase instituţii:
- Consiliul European. Rolul principal al acestuia este definit de Articolul 4 al
dispoziţiilor comune din Tratatul Uniunii Europene: "Consiliul European dă
Uniunii impulsurile necesare dezvoltării sale şi îi defineşte orientările politice
generale". El este format din şefii de stat şi prim-miniştrii statelor membre;
- Parlamentul European (ales de popoarele statelor membre). Sediul Parla
mentului European este la Strasbourg, unde se ţin şedinţele, câte o săptămână în
fiecare lună. Unele şedinţe se ţin la Bruxelles, iar Secretariatul General se află la
Luxemburg;
- Consiliul de Miniştri sau Consiliul Uniunii Europene, numit pe scurt Con
siliu (reprezentând guvernele statelor membre);
- Comisia Europeană (executivul şi organismul cu drept de a iniţia legislaţie);
- Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (prescurtat C.J.C.E.). Ca orice
sistem de drept veritabil, şi cel al Comunităţii presupune existenţa unor garanţii
jurisdicţionale ce trebuie să intre în funcţiune în situaţia contestării sau punerii în
aplicare a legislaţiei Comunitare;
- Curtea de Conturi (responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare).
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Pe lângă aceste instituţii, UE include o serie de alte organisme specializate,
care contribuie decisiv la buna organizare şi funcţionare a activităţii în cadrul UE.

3. Biserica Ortodoxă şi imaginea României în contextul
integrării europene
A

____

In general, Uniunea Europeană este privită într-o lumină favorabilă, ca un
spaţiu stabil din punct de vedere economic, în care drepturile omului sunt respec
tate, iar libertatea omului este garantată.
In contextul integrării în Uniunea Europeană, într-o lume globalizată şi secu
larizată, România încearcă să îşi contureze identitatea şi să îşi promoveze pro
priile simboluri. în acest sens, este esenţial să recunoaştem cât mai exact ele
mentele de identitate care să transmită lumii un mesaj pozitiv despre ţara noastră
şi despre spiritul românesc. Mai mult decât atât, imaginea negativă pe care mulţi
români o au despre România poate fi sursa unor atitudini neconstructive pentru
societatea noastră. Neîncrederea în potenţialul societăţii româneşti de a evolua
duce la resemnare şi neimplicare şi îi determină pe mulţi români să îşi dorească
să trăiască în altă parte a lumii.
In acest sens, Biserica Ortodoxă Română poate juca un rol important în edifi
carea şi afirmarea imaginii României în Europa. Trebuie subliniat faptul că în ţara
noastră Biserica Ortodoxă reprezintă un factor important de stabilitate socială.
Dintotdeauna Biserica a fost instituţia cu cea mai mare credibilitate şi speranţă
pentru poporul român şi istoria confirmă acest adevăr, pentru că Ortodoxia a con
stituit şi constituie un element de continuitate şi coeziune a naţiunii române.
In cuvântul rostit cu prilejul vizitei sale în România, din data de 27 octombrie
1999, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a
arătat care ar putea fi rolul şi locul Bisericii Ortodoxe în Europa: "Uniunea
Europeană a instituit, iar acum finanţează, după cum se ştie, printre altele, un
program special intitulat «Un suflet pentru Europa». Ce semnifică acest lucru?
Nimic altceva decât că Europa Occidentală îşi caută propriul suflet. Noi afirmăm
următoarele: Europa Occidentală nu este lipsită nici de viaţă, nici de suflet, în
ciuda dorinţelor unora. Totuşi, ea are nevoie în primul rând de următoarele:
analiză, aprofundare şi conştientizare a propriei sale istorii şi a moştenirii religios-culturale a Bisericii nedespărţite, unde va redescoperi mult din ceea ce a
pierdut, adică darurile cele mai preţioase. Fără a ne lăuda în mod superficial,
putem spune că Ortodoxia poate să ajute în mod hotărât la o astfel de intro
specţie, atât de necesară şi de profundă
Aşadar, în contextul integrării României în Uniunea Europeană, este impor
tant ca identitatea noastră religioasă să fie promovată, în armonie cu identitatea
naţională şi cu cea europeană. Poporul român s-a născut ca popor creştin şi din
totdeauna el s-a încadrat în spaţiile geografice ale Europei.
A

A

A
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f TEOCTIST
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATĂL, IAR DE LA NOI,
ARHIEREASCĂ BINECUVÂNTARE

Iubiţi Părinţi slujitori ai sfintelor altare,
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
HRISTOS A ÎNVIA TI
e drept cuvânt ziua aceasta, a învierii Domnului, atât de dorită
de creştinătate, este numită de preaînţelepţii alcătuitori de cân
tări bisericeşti: "aleasă şi sfântă zi, împărăteasă şi doamnă, al praz
nicelor praznic şi sărbătoare a sărbătorilor". Ea întrece în strălucire
dumnezeiască orice altă sărbătoare, prin frumuseţea prăznuirii şi prin
bogăţia adevărurilor mântuitoare pe care ni le revarsă în suflete. Ce
rul şi pământul împreună se bucură astăzi, îngerii şi oamenii se vese
lesc pentru că, sfărâmând porţile iadului, din mormânt a înviat Hristos, şi duşmanul cel mai mare al omului, moartea, a fost biruit. înviind
Iisus, "pârgă celor adormiţi" (I Corinteni 15, 20), am primit încre
dinţarea că şi noi, împreună cu El, vom birui moartea şi vom deveni

P
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A

de astăzi, al învierii Domnului, ne revelează esenţa însăşi a credinţei
noastre: nădejdea de a fi împreună cu Dumnezeu, de a fi părtaşi vieţii
Lui celei veşnice. Aceasta ne-o arată însuşi Mântuitorul Hristos, Care
la Cina cea de Taină, din foişorul mare, aşternut de ucenici, după ce
i-a privit cu duioşie, le-a zis: "Cu dor am dorit să mănânc aceste
Paşti cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc" (Luca 22, 15).
Ce înseamnă, oare, acest dor al lui Hristos? Oamenii sunt cuprinşi
de dor atunci când simt absenţa persoanei dragi, când trăiesc golul
lăsat în suflet de absenţa acesteia, aducând-o însă prin iubire în me
morie, facând-o prezentă într-un anume fel. Dorul exprimă nevoia
după celălalt, dorinţa de a petrece timpul împreună cu cel îndrăgit.
Dorul este legat, aşadar, de iubirea profundă pentru cineva. Numai în
măsura în care iubim şi simţim lipsa celuilalt ne este dor de el. Cine
nu-1 doreşte pe celălalt este lipsit de iubirea izvorâtă din Dumnezeu
şi se înstrăinează. Aşadar, înălţimea iubirii şi, deci, a dorului ne-o
descoperă Dumnezeu, Care, lăsând cele nouăzeci şi nouă de oi în
munţi, a coborât după oaia cea pierdută, adică după firea noastră
omenească, pe care, aflând-o în starea de suferinţă şi durere, a luat-o
pe umerii Săi, a facut-o a Lui adică, şi a readus-o la frumuseţea cea
dintâi. Aceasta, pentru că "cine iubeşte nu sfătuieşte numai, nu în
dreaptă, nu pedepseşte, ci ia asupra sa greşelile celui iubit de el. Iu
birea e participare la viaţa celuilalt, ieşire din noi înşine, jertfa"1.
Aşadar, acel dor al Domnului Hristos înseamnă dorinţa de a fi şi a
rămâne împreună cu apostolii. Şi nu a spus simplu: "am dorit", ci "cu
dor am dorit", arătând prin aceasta dragostea neţărmurită faţă de
ucenici şi negrăita preţuire a celor cu care Se afla la Cina cea de Taină.

Dreptmăritori creştini,
Această dragoste şi preţuire nu s-au oprit însă numai la apostoli,
în noaptea Cinei celei de Taină, ci ne cuprinde şi pe noi, cei de astăzi,
care credem în cuvântul Evangheliei Sale. Acest adevăr îl întăreşte
Mântuitorul Hristos în rugăciunea Sa arhierească din grădina Ghet1.
Pannayotis Nellas, Omul - animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie orto
doxă, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 47.
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simani, înălţată către Tatăl ceresc: "Nu numai pentru ei Mă rog, ci şi
pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în Mine, pentru ca toţi să fie
una, aşa cum Tu, Părinte, eşti întru Mine şi Eu întru Tine" (Ioan 17,
20-21). înţelegem limpede că şi cu noi doreşte Hristos să mănânce
Paştile, adică să prăznuiască. Şi, mai mult, am putea spune: nu numai
cu noi, ci şi cu ceilalţi semeni ai noştri, întrucât toţi oamenii sunt che
maţi la mântuire şi la cunoştinţa adevărului şi, în măsura în care răs
pund chemării, sunt poftiţi la nunta Fiului de împărat. Tâlcuind aceste
cuvinte ale Domnului, dumnezeiescul Ioan Gură de Aur ne spune că
astfel ne-a arătat Hristos dragostea Sa cea negrăită, grăbindu-Se spre
Patimă pentru a ne aduce cât mai curând izbăvirea din moarte:
"Atunci avea să se facă mântuirea lumii, că aveau să fie date Sfintele
Taine, că prin moartea Sa avea să se pună capăt tuturor pricinilor
pline de tristeţe. Atât îi era la inimă lui Hristos răstignirea!"2. Hristos
a iubit răstignirea pentru că prin Patima Sa a realizat restaurarea
omului, înnoirea lui.
Iată, aşadar, o însuşire a lui Dumnezeu, pe care ziua învierii ne-o
pune la suflet: dorinţa Mântuitorului Hristos de a fi cu noi, dorinţa Sa
de a ne face părtaşi bogăţiei vieţii Sale. Iar dacă Dumnezeu doreşte
să fie cu noi, înseamnă că şi noi suntem chemaţi să-I răspundem cu
dorul nostru de a fi împreună cu El. Mântuitorul Hristos vorbeşte de
dorul de a fi împreună cu ucenicii Săi la o masă, mai bine spus la Cina
cea de Taină. Deseori, atunci când zugrăveşte împărăţia cerurilor,
Domnul nostru Iisus Hristos Se foloseşte în parabolele Sale de ima
ginea mesei, a cinei, a nunţii. Aceasta, întrucât masa este cel mai bun
prilej de a ne întâlni cu celălalt, de a ne bucura de prezenţa celui drag,
de chipul lui, de zâmbetul lui, de glasul lui, de a ne manifesta dra
gostea faţă de el. Nu mulţimea sau felurimea bucatelor dau bucuria
unei astfel de întâlniri, ci prezenţa nemijlocită a persoanei care ne
este dragă.
Spuneam că dorul exprimă mai ales lipsa celui drag, fiind simţit
când acesta nu este cu noi. Ce am putea spune însă despre întâlnirea
cu Hristos? Oare după înviere şi înălţare este absent? La această în
trebare ne-a răspuns însuşi Mântuitorul, când a grăit: "Iată, Eu cu
A

_
_
_
_
_

A

#

2. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 919.
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voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Matei 28, 20).
Hristos Domnul continuă să fie prezent în Biserica Sa, adică în mi
jlocul nostru, al celor adunaţi în numele Său, iar întâlnirea cu El o
trăim cel mai intens în Taina Sfintei Euharistii. La Cina cea de Taină,
Mântuitorul a încredinţat apostolilor şi, prin ei, nouă, celor ce am ur
mat mărturisirii lor, dumnezeiasca Taină a Euharistiei: împărtăşirea
cu Trupul şi Sângele Său. De atunci până astăzi, la fiecare Sfântă Li
turghie care se săvârşeşte de către Biserică, primind Trupul şi Sân
gele lui Hristos, ne împărtăşim de prezenţa Lui, suntem împreună cu
El. Nu ne mai aflăm singuri în călătoria zbuciumată a acestei vieţi, ci
îl avem pe Hristos împreună-călător. în Biserică, prin Sfânta Euha
ristie, învăţăm că ori de câte ori ne adunăm pentru a fi în comuniune
cu Hristos prin Trupul şi Sângele Lui ne întâlnim, de fapt, cu El. Ast
fel, sărbătorile la care participăm nu sunt simple comemorări, amintiri
ale unor fapte petrecute cândva în trecut, de care facem numai pome
nire, ci întâlnire reală cu Dumnezeu. Aceasta este, de altfel, şi meni
rea Bisericii: de a ni-L face prezent pe Dumnezeu, aici şi acum, de a
ne pune în legătură nemijlocită cu El.
Iubiţii mei,
A.

In Sfânta Liturghie ne dăruim lui Dumnezeu pe noi înşine, viaţa
noastră şi întreaga lume, răspunzând astfel dorinţei de comuniune, de
împărtăşire a lui Hristos cu noi. împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos este dătătoare de negrăită bucurie, aseme
nea bucuriei trăite de cei doi ucenici care, călătorind spre Emaus, după
ce L-au întâlnit şi L-au recunoscut "întru frângerea pâinii ", au rostit
acele cuvinte înălţătoare de împlinire a dorului după învăţătorul lor:
"Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale şi ne
tâlcuia Scripturile?" (Luca 24, 32).
Impărtăşindu-ne deci cu Trupul şi Sângele lui Hristos, deve
nim fii ai Tatălui Ceresc, martori ai Lui în faţa lumii în care trăim: în
familiile noastre, la locul nostru de muncă; şi oriunde am întâlni
vreun semen din orice colţ al pământului, să-l îmbrăţişăm cu dragostea şi cu dorul lui Hristos. In felul acesta dovedim că El este întru
noi, şi atunci "vedem lumea prin ochiul lui Dumnezeu", cum spune
A

______

9
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_____
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Sfântul Maxim Mărturisitorul. Comuniunea noastră cu Dumnezeu
înviorează întreaga noastră viaţă: lucrarea şi îndatoririle noastre faţă
de Biserică şi faţă de societate le vom împlini nu ca pentru oameni,
ci ca pentru Dumnezeu, şi în toate vom da mărturie că Paştile nu nu
mai ne-au trecut din moarte la viaţa cea veşnică, ci şi viaţa pămân
tească poate deveni un izvor de putere şi sălaş al Duhului Sfânt pen
tru înnoirea şi sfinţirea lumii. Stă în puterea voinţei noastre, iubiţi
fraţi şi surori în Domnul, ca orice clipă a vieţii noastre să o oferim
jertfa bineplăcută lui Dumnezeu şi semenilor.

Iubiţi Părinţi slujitori ai sfintelor altare,
Dragi fraţi şi surori în Domnul,
Ţara noastră, România, este acum membră cu drepturi depline în
marea familie europeană, deşi strămoşii noştri au trăit întotdeauna cu
conştiinţa că aparţin Europei şi s-au străduit să-i dea conţinut de ţară
europeană. Avem deci datoria ca şi noi - după pilda înaintaşilor - să-i
dăm valoare acestei şanse binecuvântate de Dumnezeu, de a face ro
ditoare darurile proprii poporului român în întâlnirea cu semenii
noştri din Europa. Chiar dacă am fi tentaţi să ne aşteptăm înainte de
toate la bunăstarea materială care, de altfel, este firească, să nu ne li
mităm la foloasele care ne-ar veni de la Uniunea Europeană, la ceea
ce am putea câştiga noi, ci să ne preocupe şi gândul de a dărui din spi
ritualitatea noastră fraţilor noştri europeni. Să dăruim din bogăţia dra
gostei şi credinţei, a bunei rânduieli şi a disciplinei de familie, a cin
stei, a demnităţii şi a omeniei, moştenite de la strămoşii noştri şi ex
primate în cultura noastră creştină. Să dăruim bucuria pe care o trăim
în zilele de sărbătoare ale Paştilor, bucuria şi strălucirea Sfintei în
vieri, prilej de sărbătoare a familiei, dar şi a sufletului, a vieţii de fa
milie. Să ne îmbogăţim sufleteşte reciproc cu fraţii şi surorile întru
Domnul, din Europa şi din lume. Vom putea împlini acest schimb de
valori, având noi mai întâi la inimă ceea ce dorim să dăruim, bine
ştiind că nu putem dărui ceea ce nu avem.
Privind acum în jurul nostru, adică la noi acasă, ne întristează du
reros ceea ce auzim şi vedem, nu numai suferinţa şi lipsurile celor
bolnavi, orfani, dar şi răceala şi indiferenţa faţă de valorile nemuri
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toare ale credinţei noastre: îndepărtarea de Dumnezeu, de luminile
vieţii de familie, de semeni, trataţi cu indiferenţă sau aflaţi în robia
păcatelor, căzuţi în consumul drogurilor, şi mai ales acele desfigurări
ale tinereţii, alunecând pe calea pierzaniei trupeşti şi sufleteşti, care
contribuie la scăderea naşterii de prunci, neîntâlnite în viaţa părinţi
lor şi înaintaşilor noştri. Pe ei ne cheamă să-i slujim Domnul Hristos
cel înviat,/\ pe aceşti "fraţi mai mici" ai Săi (Matei 25, 40), cum îi numeşte El însuşi. De aceea, adresăm părintesc îndemn către părinţii slu
jitori ai sfintelor altare, către bunii credincioşi şi credincioase, ca să
sporească în iubirea şi sprijinirea tuturor acestora care poartă chipul
lui Hristos în fiinţa lor, pentru a deveni fii ai Săi. De aceea, iubiţi fraţi
şi surori, apropiaţi-vă cu grijă şi cu dragoste de aceşti purtători ai chi
pului lui Hristos, indiferent de starea lor, şi ajutaţi-i, ca în felul aces
ta să împliniţi lucrare binecuvântată, "totdeauna sporind în lucrul
Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică" (I Corinteni 15, 58).
Nu pot trece cu vederea rolul şi pilda părinţilor de familie, de a
veghea cu grijă la creşterea copilaşilor spre a-i înscrie la şcoală, spre
a-i îngriji în familie pentru ca în societate să se comporte după tra
diţia noastră creştină şi românească. Iar către ei îndrept şi îndemnul
Sfântului Apostol Pavel, care scrie: "Părinţilor, nu-i întărâtaţi pe co
piii voştri spre mânie; dimpotrivă, creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului" (Efeseni 6, 4). In acelaşi duh şi cu acelaşi dor, expri
mat de Domnul nostru Hristos la Cina cea de Taină, mă adresez fra
ţilor slujitori şi creştini ai celorlalte Biserici din ţara noastră, ca să
folosim aceste sfinte zile pentru a ne apropia împreună de Hristos cel
înviat, spre a continua legătura frăţească de dialog şi dragoste, răs
punzând chemării Sfintelor Paşti, care ni se adresează: "Ziua învierii!
Şi să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm...".
Datori suntem să ne adâncim neîncetat în taina comuniunii noas
tre creştine, în taina împreună vieţuirii cu Mântuitorul Hristos, Cel
Care ne doreşte şi Se află între noi pururea, bine ştiind că de fiecare
dată apropierea de El ne îmbogăţeşte viaţa cu noi şi noi sensuri. Să
dorim cu mult dor împărtăşirea de Trupul şi Sângele lui Hristos Cel
înviat, împărtăşire care, începând de aici, din lumea aceasta vremel
nică, se va desăvârşi când vom păşi pragul veşniciei şi II vom vedea
/V
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pe Mântuitorul nostru faţă către faţă, aşa după cum ne rugăm la fie
care Sfântă Liturghie, dar mai ales în aceste zile de Paşti: "O, Paştile
cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, înţelepciunea şi Cuvântul lui
Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai
adevărat, în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale!".
Urmând Mântuitorului Hristos, Care Se adresează ucenicilor Săi
prin cuvintele: "Cu dor am dorit să mănânc aceste Paşti cu voi"
(Luca 22, 15), şi încredinţându-vă în această sfântă şi prealuminată
noapte a învierii Domnului de iubirea şi preţuirea mea, cu dor am
dorit să vă întâmpin cu acest cuvânt pastoral, cunoscându-vă bogăţia
sufletească cu care aţi îmbrăţişat zidirile de biserici, de sfinte locaşuri
monahale, ajutorarea copiilor orfani, implicarea în opera caritativă a
Sfintei noastre Biserici. în aceste sentimente de dragoste părintească,
vă ofer lumina Sfintelor Paşti din Lumina lui Hristos din candela
Paraclisului reşedinţei Sfintei Patriarhii spre a o avea totdeauna în
inimile dumneavoastră şi ale pruncilor dumneavoastră, adresându-vă
tuturor vestirea cea mântuitoare:
A

HRISTOS A ÎNVIAT!
Al vostru părinte duhovnicesc, pururea către Preasfânta Treime
rugător,

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PASTORALĂ LA DUMINICA ORTODOXIEI - 2007

SFÂNTUL SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER
ŞI DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU TATĂL,
IAR DE LA NOI, ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI!

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Viaţa noastră spirituală este o permanentă călătorie împreună cu
Hristos, având ca sprijin şi călăuză Rânduielile liturgice ale Sfintei
Biserici, săvârşite în Praznicele şi Sărbătorile anului bisericesc, ca
adevărate popasuri duhovniceşti. Ţinta acestei călătorii este învierea
Domnului, act unic şi mântuitor, la care ajungem retrăind întreaga
viaţă şi activitate a Mântuitorului Hristos şi urmându-L, prin nevoinţele noastre, pe drumul Golgotei, prin a Cărui Jertfa ne-a împăcat cu
Tatăl şi ne-a adus din moarte la viaţă.
Pregătirea credincioşilor pentru a putea urca împreună cu Dom
nul pe drumul cel greu al Crucii se face prin jertfa Postului Mare.
Timp de 47 de zile efortul ascetic personal al fiecăruia, prin postul
alimentar, prin curăţirea de păcate, prin milostenie, prin împlinirea
sfintelor porunci, se contopeşte în lucrarea sfinţitoare a Bisericii, care
transformă tristeţea pocăinţei în bucurie pascală. Bucuria învierii va
marca apoi tot restul anului liturgic, fiecare duminică devenind o zi
de Paşti.
In vederea acestui efort spiritual, cu şase duminici înainte de "ur
cuşul final" spre înviere, Sfânta Biserică ne oferă tot atâtea popasuri
duhovniceşti, în care vom afla, din cuvântul inspirat al Sfintei Evan
ghelii, care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru a ne
angaja în această "călătorie spre cerul biruinţei" şi a o putea finaliza
ca următori ai lui Hristos. Astfel, avem mai întâi nevoie de smerenie
în rugăciune precum Vameşul, de pocăinţa prin care ne întoarcem la
casa părintească din exilul păcatului precum Fiul Risipitor, de iubirea
A
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faţă de aproapele, criteriul Judecăţii Obşteşti şi de iertarea celor ce ne
greşesc, virtute fară de care niciun efort spiritual nu este deplin.
Duminicile Postului Mare ne călăuzesc şi ele spre înviere prin
accentuarea ortodoxiei şi ortopraxiei credinţei noastre. în prima du
minică, numită a Ortodoxiei, se comemorează biruinţa asupra icono
claştilor la Sinodul de la Constantinopol, din 843, iar duminicile ur
mătoare ne oferă modele de trăire a dreptei credinţe prin Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Ioan Scărarul şi Sfânta Maria Egipteanca.

Iubiţi credincioşi,
Astăzi, în Duminica Ortodoxiei, Sfânta Biserică ne oferă un ele
ment esenţial al identităţii noastre ortodoxe: cinstirea sfintelor icoane.
Timp de peste un secol, unii împăraţi bizantini au dus un aspru
război împotriva icoanelor lui Hristos, ale Maicii Sale şi ale Sfinţilor
Lui; au condus persecuţii împotriva credincioşilor, monahilor, teolo
gilor şi clericilor care le venerau şi le apărau, văzând în ele dovada
vizibilă a întrupării lui Dumnezeu şi a mântuirii oamenilor. Era ata
cată nu doar dogma centrală a Bisericii - întruparea - ci şi spirituali
tatea ortodoxă, efortul omului de asemănare cu Chipul luminos al^lui
Hristos, precum şi modul concret al prezenţei Bisericii în lume. îm
păraţii iconoclaşti doreau un creştinism secularizat, subordonat Sta
tului şi controlat direct de puterea imperială.
Represiunile lor s-au lovit însă de rezistenţa tenace, până la mar
tiriu, a credincioşilor, călugărilor, teologilor şi ierarhilor de seamă ai
vremii. Aceştia au ştiut să apere nu doar legitimitatea teologică şi
duhovnicească, ci şi sensul autentic creştin al prezenţei Bisericii în
societate. Apărând icoanele, chiar cu preţul vieţii, ei au arătat că, prin
Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, Biserica adevărată este cea care
comunică oamenilor "taina dreptei credinţe", şi anume: "Dumnezeu

S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a
propovăduit între oameni; a fost crezut în lume şi S-a înălţat întru
slavă" (I Tim. 3, 16).
Iubiţi fii duhovniceşti,
Bisericile noastre ortodoxe, pline de icoane, sunt cele care mijlo
cesc în chip concret lucrarea de apropiere a lui Dumnezeu de oameni
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şi a oamenilor de Dumnezeu, dându-ne putinţa de a simţi efectiv pre
zenţa mântuitoare şi sfinţitoare a lui Hristos şi a Sfinţilor Lui în viaţa
fiecăruia dintre noi. în biserici, creştinii ortodocşi primesc la Dum
nezeiasca Liturghie, atât Cuvântul scripturistic, cât şi Trupul şi Sân
gele euharistie ale lui Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat. Dar pe
lângă Cuvântul şi Trupul Domnului, noi primim şi Faţa blândă şi lu
minoasă, plină de har şi împăcare a Persoanei Lui divino-umane. Aşa
cum scria marele nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, Hristos
vrea să comunice permanent oamenilor nu doar cuvântul Său, ci şi

"Faţa Sa, în Care se cuprind concentrat toate cuvintele Sale" iar ele
"comunică nu numai înţelesuri, ci şi putere şi viaţă. Credincioşii vor
să aibă cu ei până la sfârşitul veacurilor nu numai cuvântul lui Hris
tos, ci şi Faţa Lui umană şi prin ea «Faţa» Dumnezeirii
Căci
fără Faţa Lui, în care e concentrată toată intimitatea şi căldura faţă
de oameni, cuvântul ar fi distant şi teoretic"1.
Icoana ni se descoperă printr-un limbaj spiritual propriu din două
domenii: istoric şi teologic, fiind lipsită de cea mai mică formă de
agresiune.
Limbajul istoric al icoanei ne aminteşte de evenimentele sfinte
din istoria mântuirii şi ne îndreaptă spre împărăţia cerurilor, oferindu-ne posibilitatea de a vedea spiritual cele ce nu se pot vedea şi per
cepe prin simţuri. Prin icoana sfântă se descoperă Dumnezeu în inima
noastră, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin: "Ceea ce este

cuvântul pentru auz, aceea este icoana pentru văz, căci cu ajutorul
minţii ne unim cu icoana" 2. Aşadar, Evanghelia şi icoana nu pot fi
despărţite una de cealaltă.
Icoana ne vorbeşte, de asemenea, tainic - teologic şi ne cheamă
la rugăciune, devenind, prin sfinţire, "locul unei prezenţe harice", fă
când legătura între noi şi persoana sfântă zugrăvită pe ea, după cu
vântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: "...noi privim ca într-o
oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului..." (II Cor. 3, 18).
între icoană şi cel zugrăvit pe ea există o legătură harică primită
prin sfinţirea ei, adică o apropiere nemijlocită de Hristos şi de Sfinţii
Lui, facând-o astfel vrednică de cinstire, după cum ne învaţă Sfinţii
1. Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1987, p. 59-60
2. Cultul Sfintelor icoane, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1937, p. 19.
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Părinţi ai Bisericii: "Dacă nu te închini icoanei —spune acelaşi Sf. Ioan
Damaschin - nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, Care este icoana

vie a nevăzutului Dumnezeu şi Chip cu totul asemenea. Mă închin
icoanei lui Hristos, ca unul ce este Dumnezeu întrupat, icoanei Năs
cătoarei de Dumnezeu, Stăpâna tuturor, ca una ce este Maica Fiului lui
Dumnezeu, icoanei sfinţilor, ca unii ce sunt prietenii lui Dumnezeu
(....); mă închin icoanei acelora care au trăit călcând pe urmele Lui,
zugrăvesc biruinţele şi pătimirile lor, pentru că prin ele mă sfinţesc şi
mă aprind de râvna de a le imita. Căci cinstea adusă icoanei se în
dreaptă către cel înfăţişat în icoană ", spune dumnezeiescul Vasile3.
Iubiţi fii duhovniceşti,
Lupta pentru icoană a fost lupta pentru Faţa luminoasă a lui Hris
tos, pe care este rezumată întreaga credinţă şi viaţă creştină, întreaga
Ortodoxie. Biruinţa smerită prin martiriu şi mărturie a sfintelor icoane
în Bizanţ a fost triumful Ortodoxiei asupra iconoclasmului secularizator al Imperiului bizantin. în epoca noastră, locul ideologiilor tota
litare a fost luat de alte forme subtile de rătăcire a persoanei umane,
de la adevărul credinţei. în numele unui respect pentru om, greşit în
ţeles, după 17 ani de la căderea comunismului, vedem cu durere că şi
la noi Ortodoxia şi icoanele ei redevin ţinta unor atacuri nedrepte. O
arată cele două campanii agresive din toamna anului 2006 pentru eli
minarea orei de religie din învăţământul public, precum şi a icoanelor
din şcoli. Un nou iconoclasm încearcă să-L alunge pe Hristos din
conştiinţa publică, să-i priveze pe copii de învăţarea dreptei credinţe
şi de contemplarea Feţei Lui divino-umane.
Prezenţa icoanelor în şcoli depăşeşte rolul de mijloc didactic
intuitiv pe care îl poate avea la ora de religie, ele fiind imagini sfinte
şi sfinţitoare, astfel oferind autoritate divină în formarea intelectuală
şi spirituală a tinerei generaţii.

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos Domnul,
Ortodoxia adevărată nu este o religie abstractă. Nu promovează
numai idei şi valori, ci realizează comuniunea între Dumnezeu şi oa
3. Cultul Sfintelor icoane, p. 23
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meni şi a persoanelor întreolaltă. A fi ortodox înseamnă a cinsti Chi
pul lui Dumnezeu atât în Hristos, cât şi în aproapele nostru, înseamnă
a împleti credinţa cu fapta bună, rugăciunea cu lucrarea, asceza cu
slujirea, căci "credinţa fără fapte este moartă" (Iacob 2, 17). Să ne
aducem aminte de inspiratele cuvinte ale Epistolei către Diognet (din
anul 190 d. Hr.): "Cum nu-L vei iubi pe Cel Care, mai înainte de a-L

iubi tu, te-a iubit atât? Dacă-L vei iubi, veifi imitator al bunătăţii Lui.
Să nu te minunezi dacă un om poate fi imitator al lui Dumnezeu!"4.
Iubirea aproapelui o învăţăm şi o trăim în cadrul Sfintei Liturghii,
împărtăşindu-ne din Filantropia divină, din iubirea lui Dumnezeu
faţă de om, pentru a bucura şi îmbogăţi pe alţii din prisosul bucuriei
noastre. însăşi câştigarea împărăţiei Cerurilor, pe care ne-o arată
Jertfa Euharistică, este a celor care au hrănit, îmbrăcat şi cercetat pe
cei sărmani şi în nevoi, conform sentinţei Judecăţii celei de obşte
(Matei 25, 34). Prin faptele noastre bune "ne îmbogăţim în Dum
nezeu" (Luca 12, 21), prin împreuna-lucrare cu harul lui Dumnezeu,
pentru mântuirea sufletului nostru.
Ca în fiecare an, pentru a ne dovedi prin fapte Ortodoxia con
cretă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cheamă şi acum pe
toţi slujitorii sfintelor altare şi pe toţi credincioşii să susţină cu
aceeaşi râvnă tradiţionala colectă pentru Fondul Central Misionar.
Din acest fond sunt ajutate şi împodobite biserici aflate în construcţie
şi reparaţie, sunt întreţinute parohii nevoiaşe şi aşezăminte sociale ale
Bisericii - cantine, orfelinate, cămine pentru bătrâni - şi e susţinut
programul filantropic al Bisericii noastre pentru cei aflaţi în lipsuri şi
pentru românii ortodocşi din afara ţării. Să nu rămânem, deci, nepă
sători faţă de această sporire în iubire şi solidaritate, aducându-ne
aminte de cuvintele Apostolului: "Facerea de bine şi dărnicia nu le

daţi uitării, căci cu jertfe ca acestea se mulţumeşte lui Dumnezeu"
(Evrei 13, 16), "Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu pă
rere de rău sau din silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu voie
bună" (II Cor. 9, 7); "Căci dacă e bunăvoinţă, bineprimit este darul,
după cât are cineva, nu după cât nu are" (II Cor. 8, 12).
Jertfind puţin din prisosul nostru pentru semenii noştri, vom câş
tiga pentru noi, la Dreapta Judecată, prisosul milei lui Dumnezeu,
4. Epistola către Diognet, trad. de Pr. D. Fecioru, PSB 1, Bucureşti, 1979, p. 344
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înaintea Căruia vom da socoteală pentru înmulţirea talantului Ortodoxiei noastre nepieritoare în împărăţia învierii. De aceea, întărim
chemarea noastră prin cunoscuta binecuvântare şi mij locire din Dum
nezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare: "Pomeneşte, Doamne,
A

A

#

pe cei ce aduc roade şi fac bine în sfintele Tale biserici şi îşi aduc
aminte de cei săraci. Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi cereştile Tale
daruri. Dăruieşte-le lor cele cereşti în locul celor pământeşti, cele
veşnice în locul celor vremelnice; cele nestricăcioase în locul celor
stricăcioase1,5.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

t TEOCTIST
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Cezareii Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

t DANIEL
Arhiepiscopul Iaşilor
şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

f LAURENŢIU
Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului

t BARTOLOMEU
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului

f TEOFAN
Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei

t NICOLAE
Arhiepiscopul Timişoarei
şi Mitropolitul Banatului

t PETRU
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei
şi Exarh al Plaiurilor

t SERAFIM
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe
Române a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord

5. Liturghiei Bucureşti, 2000, p. 236

f IOSIF
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale
şi Meridionale
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t TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului

t NIFON
Arhiepiscopul Târgoviştei

t PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei
şi Rădăuţilor

f ANDREI
Arhiepiscopul Alba Iuliei

t NICOLAE
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada
t GHERASIM
Episcopul Râmnicului

f EFTIMIE
Episcopul Romanului

t EPIFANIE
Episcopul Buzăului şi Vrancei

t CALINIC
Episcopul Argeşului şi Muscelului

t IOACHIM
Episcopul Huşilor

f CASIAN
Episcopul Dunării de Jos

t TIMOTEI
Episcopul Aradului, Ienopolei
şi Hălmagiului

t LUCIAN
Episcopul Caransebeşului

VACANT
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului

JUSTINIAN
Episcopul Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureşului
şi Sătmarului

t NICODIM
Episcopul Severinului şi Strehaiei

f DAMASCHIN
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

flO AN
Episcopul Covasnei şi Harghitei

t GALACTION
Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului

t AMBROZIE
Episcopul Giurgiului

t DANUL
Episcop-Locţiitor (Administrator)
al Episcopiei Dacia-Felix

f SOFRONIE
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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f VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

t CIPRIAN CÂMPINEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

f SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

t VARSANUFIE PRAHOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

t CALINIC BOTOŞĂNEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

t VISARION RÂŞINÂREANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

t GURIE GORJEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei

t PAISIE LUGOJANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei

t IRINEU BISTRIŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului

f VASILE SOMEŞANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului

t SOFIAN BRAŞOVEANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord

t SILUAN MARSILIANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi
Meridionale

| MARC NEMŢEANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi
Meridionale

t IOAN CASIAN DE VICINA
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America
şi Canada

t IRINEU SLĂTINEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Râmnicului

f IOACHIM BĂCĂUANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Romanului

t CORNELUI BÂRLĂDEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor

f PETRONIU SĂLĂJANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, Bihorului şi
Sălajului

t IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului
şi Sătmarului

♦ V I ?\T3\ - B i s e R i c e n s c ^ ♦
LUCRĂRILE CONSILIULUI NAŢIONAL BISERICESC
PE ANUL 2007
Sumarul şedinţelor de lucru din 8 - 9 februarie 2007*
Pe temeiul prevederilor art. 25-27 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 113 şi 117 din Regulamentul Organis
melor Centrale din Patriarhia Română, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
emis convocarea nr. 11 din 9 ianuarie 2007, în baza căreia, membrii Consiliului Na
ţional Bisericesc s-au reunit în zilele de joi, 8 şi vineri, 9 februarie 2007, la Reşe
dinţa Patriarhală din Bucureşti, pentru a examina şi întocmi Raportul general
anual asupra activităţii bisericeşti din 2006, cuprins în dările de seamă elaborate
de sectoarele de activitate ale Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Joi, 8 februarie 2007
1. Deschiderea lucrărilor şedinţei Consiliului National Bisericesc.
La orele 1000, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist intră în sala de şedinţe
pentru a prezida lucrările Consiliului Naţional Bisericesc.
La şedinţă sunt prezenţi: Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari Patriarhali Vincenţiu
Ploieşteanul şi Ciprian Câmpineanul.

2.Apelul nominal.
După rostirea rugăciunii "împărate Ceresc", Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist dispune citirea Apelului Nominal.
Sunt prezenţi: membri clerici: P.C. Pr. Academician Dumitru Popescu - Arhi
episcopia Bucureştilor, P.C. Protopop Ioan Dămbu - Arhiepiscopia Clujului, P.C.
Pr. Ion Răduţ - Arhiepiscopia Craiovei şi membri mireni: Dl.Academician Con
stantin Bălăceanu Stolnici - Arhiepiscopia Bucureştilor, Dl. Economist Viorel
*

Prezentul sumar a fost elaborat de Pr. Dr.Augustin Rusu, Consilier patriarhal, pe baza Procesului-Verbal al şedinţei de lucru existent la Cancelaria Sfântului Sinod
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Roman - Arhiepiscopia Iaşilor, Dl. Prof. Univ. Dr. Corneliu loan Bucur - Arhi
episcopia Sibiului, Dl. Prof. Dr. Tudor Nedelcea - Arhiepiscopia Craiovei şi Dl.
Ing. Nicolae Noica - Episcopia Alexandriei şi Teleormanului.
La apelul nominal se constată că un loc de membru mirean este vacant ca ur
mare a trecerii la cele veşnice a Prof. Nicolae Săcară, din partea Arhiepiscopiei
Timişoarei. La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte, cei pre
zenţi păstrează un moment de reculegere în memoria celui dispărut şi rostesc
“Veşnică pomenire”.
La lucrări au participat ca membrii permanenţi: Pr. Constantin Pârvu, vicar
administrativ patriarhal; Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal la Cancelaria
Sf. Sinod - secretar desemnat al şedinţelor Consiliului Naţional Bisericesc; Pr. Dr.
Michael Tiţa, consilier patriarhal la Sectorul Relaţii Externe Bisericeşti; Pr. Dr.
Mircea Alexa Uţă, consilier patriarhal la Sectorul Comunităţi Externe; Diac. Nicu
Octavian, consilier patriarhal la Sectorul învăţământ teologic şi educaţie reli
gioasă; Pr. Nicolae Dorel Moţoc, consilier patriarhal la Sectorul Biserica şi Socie
tatea; Pr. Dr. Florin Şerbănescu, consilier patriarhal la Sectorul Patrimoniu Cultu
ral; Pr. Costel Stoica, consilier patriarhal la Biroul de presă; Pr. Emilian Stănescu,
consilier patriarhal la Sectorul Economico-Financiar; Pr.Valer Ulican, consilier
patriarhal la Sectorul Tipografie al Institutului Biblic; precum şi membri invitaţi:
Dl. Aurelian Marinescu, Directorul Editurii Institutului Biblic; Dl. Dan Eftimescu,
consilier financiar, Pr. Cristian Popa, consilier patriarhal - Asociaţia Diaconia şi
Pr. Radu Boraciu, coordonator tehnic la Sectorul Ateliere al Institutului Biblic.
Constatând prezenta statutară a membrilor Consiliului Naţional Bisericesc, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară deschisă şedinţa de lucru, anunţând că
secretar de şedinţă va fi, ca şi în anii trecuţi, Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patri
arhal la Cancelaria Sfântului Sinod şi care va redacta Procesul Verbal al lucrărilor.
3. Cuvântul introductiv al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
în deschiderea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele
Consiliului Naţional Bisericesc se adresează celor prezenţi cu următorul cuvânt:
“După bucuria Sfintelor Sărbători de la sfârşitul anului 2006 şi începutul
anului 2007 ne reunim în această istorică sală în care ne veghează chipurile ma
rilor noştri înaintaşi care au păstorit ca mitropoliţi în Ţara Românească, pentru
a analiza, potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, lucrarea
Bisericii noastre şi, în mod special, a sectoarelor de activitate de la Centrul Pa
triarhal, desfăşurată în cursul anului 2006. Este o parte a rânduielii vieţii noas
tre bisericeşti de a alterna bucuriile cu ostenelile, iar acum suntem chemaţi să
împlinim partea noastră de osteneală cu care ne-a învrednicit Sfânta Biserică.
După alegerile preoţeşti şi mireneşti care au avut loc în cursul anului trecut,
sunteţi reuniţi aici în prima şedinţă a Consiliului Naţional Bisericesc pentru pe
rioada 2006-2010, ca expresie a votului şi dorinţei întregii noastre Biserici prin
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reprezentanţii săi aleşi în Adunarea Naţională Bisericească constituită în şedinţa
sa de lucru din 26 iunie 2006 pentru o nouă perioadă de patru ani.
Este un binevenit prilej să spun că în acest for bisericesc reprezentativ am
avut bucuria, de-a lungul anilor, să cunosc distinşi şi venerabili membri ai Consi
liului Naţional Bisericesc din diverse părţi ale ţării care au trăit această lucrare
la care au fost chemaţi cu noutatea şi prospeţimea primei zile identificându-se cu
marile probleme ale Bisericii noastre atât la nivelul parohiei cât şi al eparhiei din
care vin şi, aici, al întregii Patriarhii.
Ca un simbol al preţuirii noastre pentru slujirea pe care o veţi face aici îm
preună cu noi şi cu colaboratorii noşti de la Patriarhia Română înmânez fiecărui
membru al Consiliului Naţional Bisericesc Medalia Jubiliară a Patriarhiei Ro
mâne care a fost bătută cu prilejul aniversării Noastre la împlinirea a 20 de ani
de slujire în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru a introduce pe distinşii membri prezenţi în specificul activităţii Consi
liului Naţional Bisericesc, subliniez că ceea ce împlinim aici însumează lucrările
tuturor unităţilor de cult din ţară şi de peste hotare, de la parohie şi mănăstire
până la eparhie şi la sectoarele Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii noastre, chiar dacă uneori', ca situaţie de excepţie
şi doar în anumite locuri, mai există şi deficienţe de comunicare între eparhie şi
parohie. Subliniez însă că această deficienţă de comunicare vine din faptul că
amplele lucrări ale Sfântului Sinod, ale Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Con
siliului Naţional Bisericesc sunt puţin cunoscute şi promovate de eparhii până la
nivelul parohiei, fapt care se constată pe alocuri chiar şi în situaţia hotărârilor
organelor eparhiale. Am convingerea însă că această stare de lucruri se poate
remedia cu grijă şi străduinţă atât din partea factorilor de decizie eparhiali cât
şi a preoţilor care trebuie să-şi sporească preocuparea şi interesul de a cunoaşte
lucrarea Bisericii nu numai pe plan local ci şi general.
Sintezele care ni se vor prezenta în cadrul rapoartelor înscrise în Ordinea de
zi însumează diversitatea în unitatea profundă a Bisericii noastre cu păstrarea
autonomiei bisericeşti lafiecare nivel de organizare şi, în mod special al eparhiilor,
ca realităţi şi fapte concrete ale vieţii noastre bisericeşti în toată complexitatea lor.
Cu aceste cuvinte urez bun venit onoraţilor membri ai Consiliului Naţional
Bisericesc şi spor în lucrarea noastră rugând pe Bunul Dumnezeu să ne întă
rească şi să ne lumineze în hotărârile pe care le vom lua.”
4. Adoptarea Ordinii de Zi.
în continuare, la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Con
siliul Naţional Bisericesc adoptă Ordinea de Zi, defalcată pe cele două zile de
lucru, după cum urmează:
Joi, 8 februarie 2007, orele IO00 - 1400:
*

1. Darea de seamă a Cancelariei Sfântului Sinod;
2. Darea de seamă a Biroului de Presă şi Comunicaţii;
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3. Darea de seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti;
4. Darea de seamă a Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă;
5. Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea.
Joi, 8 februarie 2007, orele 1730 - 20°°:
6. Darea de seamă a Sectorului Comunităţi Ortodoxe Române de peste hotare;
7. Darea de seamă a Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional;
8. Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Diaconia cu Centrul de
Servicii şi a Aşezământului Social “Patriarhul Justinian.
Vineri, 9 februarie 2007, orele 930 - 1400 :

9. Darea de seamă a Sectorului Economico-Financiar;
10. Darea de seamă a sectoarelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române (Editură, Tipografie şi Ateliere);
11. Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 şi proiectul de buget al Admi
nistraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe 2007.
5.Expunerea Dărilor de seamă.
în deschiderea lucrărilor propriu-zise, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe părinţii consilieri patriarhali raportori să sintetizeze rapoartele pe care le
vor expune în faţa Consiliului Naţional Bisericesc pentru a oferi membrilor prezenţi
mai mult timp destinat analizării şi discuţiilor pe marginea celor ce se vor prezenta.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune trecerea la
examinarea problemelor înscrise pe Ordinea de Zi şi dispune ca PP.CC. Părinţi
consilieri patriarhali să prezinte Dările de seamă ale sectoarelor Administraţiei
Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
după cum urmează:
A

A.
Darea de seamă a Cancelariei Sfântului Sinod, prezentată de Pr. Con
stantin Pârvu, vicar administrativ patriarhal.
Darea de seamă expune într-un raport însumând 136 pagini dactilografiate şi
35 de tabele anexe, întreaga activitate a Cancelariei Sfântului Sinod desfăşurată
sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi coordonarea P.S. Epis
cop*Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul şi redă pe larg, în Partea I, aspecte
relevante ale vieţii interne bisericeşti derulate în cursul anul 2006 referitoare la:
Evenimente deosebite în viaţa Bisericii noastre: Proclamări şi canonizări de
sfinţi în Biserica Ortodoxă Română'. Proclamarea solemnă, la 21 mai 2006, a cano
nizării Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ungro-Vlahiei (22 ianua
rie), Aprobarea canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin (14
aprilie); 600 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Cuvios Nicodim de
la Tismana; Aniversarea a 20 de ani de la alegerea şi întronizarea Prea Ferici
tului Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române', Alegerea şi con
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stituirea organelor bisericeşti deliberative şi executive parohiale şi eparhiale,
precum şi a celor centrale din cuprinsul Patriarhiei Române pentru perioada
2006-2010; Evenimente deosebite în viaţa administrativă a Bisericii noastre:
înfiinţarea şi organizarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca; înălţarea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Vadului Feleacului şi Clujului la rangul de Mitropolit şi întronizarea ca Mitropo
lit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului; Alegerea P.S. Episcop-Vicar
Lucian Lugojanul în postul de Episcop al Episcopiei Caransebeşului; Alegerea
P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul în postul de Episcop al Episco
piei Giurgiului', Alegerea şi hirotonia noului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei în persoana Prea Cuviosului Arhimandrit Paisie Ioan Gheorghe; Ale
gerea şi hirotonia Prea Cuviosului Arhimandrit Ioan Casian în postul de EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada’, Schimbarea ti
tulaturii Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului în Episcopia Daciei Felix;
Activitatea organismelor centrale bisericeşti: Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, Adunarea Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc,
precum şi ale Colegiilor Electorale Bisericeşti, în cazul alegerii de Chiriarhi;
Organizarea administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române cu reda
rea unor date statistice semnificative pentru amploarea vieţii Bisericii Ortodoxe
Române de la parohie şi mănăstire până la nivelul eparhiilor şi al Centrului
Patriarhal; Activitatea misionară şi pastorală a Bisericii reflectată în
hotărârile Sfântului Sinod şi în Dările de seamă ale Centrelor Eparhiale ana
lizează: Itinerariile Pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi Dările de seamă
ale Centrelor Eparhiale privind activitatea misionar-pastorală; Măsurile pentru
limitarea navetismului preoţilor, Caracterul misionar-filantropic al măsurilor luate
de Sfântul Sinod şi de eparhiile Bisericii noastre în anul 2006 pentru ajutorarea
sinistraţilor, Pastorala la Duminica Ortodoxiei; Activitatea misionar-pastorală în
Biserica Ortodoxă Română la nivelul Centrelor Eparhiale, la nivelul protopopia
telor şi la nivelul parohiilor; Evaluarea fenomenului prozelitist şi adoptarea de
măsuri la nivel central şi local bisericesc pentru intensificarea lucrărilor misionare
specifice şi de apărare a dreptei credinţe. Un capitol aparte evaluează pe baza da
telor furnizate de eparhii relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte culte
religioase şi aspecte ale relaţiilor bilaterale dintre Biserica Ortodoxă Române şi
Biserica Catolică de rit bizantin (greco-catolică) din România. în continuarea este
redată preocuparea Sfântului Sinod şi a centrelor eparhiale pentru aprofun
darea vieţii liturgice şi a cultului ca mijloace ale slujirii misionare a clerului
şi a sporirii evlaviei credincioşilor prin aprobarea de noi texte liturgice în cin
stea unor sfinţi români canonizaţi, prin iniţierea măsurilor pentru elaborarea şi pu
blicarea unui Minei şi a unui Acatistier al Sfinţilor Români; prin aprobarea Calen
darul bisericesc ca expresie a unităţii de cult şi liturgice a Bisericii. Apoi, sunt pre
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zentate aspecte generale din activitatea editorială şi de mass-media a Bisericii
Ortodoxe Române, în sprijinul lucrării misionare, pastorale şi de educaţie
religioasă cu referiri la titluri de cărţi, reviste, publicaţii, periodice, la activitatea
posturilor de radio din Biserica Ortodoxă Română, colaborarea cu mass-media,
etc. Capitolul Viaţa monahală în Biserica Ortodoxă Română surprinde aspecte
generale privind organizarea vieţii monahale; educaţia şi pregătire teologică şi
profesională a personalului monahal; mijloace de aprofundare a prevederilor
statutare, regulamentare şi a hotărârilor Sfântului Sinod pentru consolidarea vieţii
monahale şi sporirea disciplinei în rândul personalului monahal. Activitatea ca
nonică, juridică şi disciplinară în Biserica Ortodoxă Română ocupă un loc
special în Darea de seamă şi redă lucrarea organismelor centrale bisericeşti în
legătură cu: votarea, promulgarea şi receptarea Legii nr. 489/2006 privind liber
tatea religioasă şi regimul general al cultelor, Activitatea de revizuire şi amen
dare a următoarelor articole din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române de către Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională Biseri
cească: art. 5 privind înscrierea în Statut a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului; art. 68-70 referitoare la componenţa şi atribuţiile Comitetelor
Parohiale; art. 72-73,104-105,109, 126 în legătură cu numirea personalului bise
ricesc de conducere de la eparhii şi a protopopilor; art. 129-132 cu privire la
alegerea clerului superior; Activitatea forurilor centrale ale Bisericii Ortodoxe
Române de revizuire şi amendare a unor articole din următoarele Regulamente
bisericeşti: art. 40-52 din Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Ro
mână, referitoare la Comisiile Sinodale şi atribuţiile lor; art. 55-57 din Regula
mentul Organelor Deliberative şi Executive din Patriarhia Română, privitoare la
numirea protopopilor; art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor cu privire la
acordarea rangului de protosinghel de către Sinodul Mitropolitan; Analizarea
unor aspecte referitoare la disciplina clerului şi adoptarea de hotărâri în scopul
preîntâmpinări unor fenomene negative. Un alt capitol subliniază preocupările
pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului clerical prin: titularizare,
obţinerea gradelor profesionale Definitiv, Gradul II, Gradul I şi prin Conferinţele
pastoral-misionare semestriale şi Conferinţele preoţeşti administrative, după care
este expus progresul în activitatea desfăşurată în cuprinsul Mitropoliei Basa
rabiei pe baza Itinerariului Pastoral al I.P.S. Mitropolit Petru. Relevant este capi
tolul care prezintă laborioasa activitate a Patriarhiei Române în probleme de
interes general bisericesc şi patrimonial cu referiri la: intervenţii ale Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist la autorităţile administraţiei de stat centrale şi
locale în probleme de interes general bisericesc; lucrările Comisiei Mixte Parteneriat Social şi Retrocedări dintre Patriarhia Română şi Guvernul României; pro
blema asigurării bunurilor bisericeşti; dezbaterile şi hotărârile Sfântului Sinod în
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privinţa situaţiei Fundaţiei "Emanuil Gojdu"; aspecte privind îmbunătăţirea
salarizării personalului bisericesc neclerical şi clerical; intervenţii pentru obţine
rea certificatului de transport în cont propriu pentru toate unităţile de cult care
deţin mijloace de transport de mărfuri; modalităţile de aplicare la nivelul unită
ţilor bisericeşti a modificărilor aduse Codului Fiscal astfel încât contribuabilii să
poată destina o sumă reprezentând 2% din impozitul stabilit pentru susţinerea
unităţilor de cult. Grija Bisericii pentru locaşurile de cult şi edificiile biseri
ceşti cuprinde date sintetice de la toate eparhiile Bisericii noastre despre: con
struirea şi pictarea de noi biserici', repararea, restaurarea, întreţinerea şi restau
rarea picturii locaşurilor de cult care nu sunt monumente istorice', construirea,
restaurarea, repararea şi întreţinerea altor edificii bisericeşti, la acest capitol
amintindu-se construirea, pictarea şi sfinţirea Bisericii Duminica Sfinţilor
Români de la Mănăstirea Popeşti din Bucureşti, ctitorie a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist. Partea a Il-a a Expunerii redă succint activitatea curentă a
Cabinetului Patriarhal, precum şi activitatea Cancelariei Sfântului Sinod şi a
celorlalte servicii de la Centrul Patriarhal înglobate acesteia.
Expunerea Cancelariei Sfântului Sinod se încheie cu precizarea că personalul
Cancelariei Sfântului Sinod, al serviciilor aferente şi al Cabinetului Patriarhal,
aflat sub directa şi părinteasca veghere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
secondat de P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, s-a străduit să
împlinească cu responsabilitate sarcinile încredinţate, contribuind atât individual
cât şi prin munca în echipă la buna desfăşurare a întregii activităţi care a fost re
dată în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti, pe baza
proceselor-verbale ale lucrărilor Sfântului Sinod, ale Adunării Naţionale Biseri
ceşti şi ale Consiliului Naţional Bisericesc, precum şi a sintezelor transmise de
centrele Eparhiale, constatările şi propunerile evidenţiate în cuprinsul expunerii la
încheierea fiecărui mare capitol exprimând o analiză atentă a problemelor ivite în
cursul anului 2006 dar şi a unora cuprinse în corespondenţa oficială transmisă de
Centrele Eparhiale la Cancelaria Sfântului Sinod.
Luând act de expunerea prezentată şi la propunerea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Preşedinte, Consiliului Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act şi aprobă activitatea expusă în Darea de seamă a Cancelaria Sfântu
lui Sinod pe anul 2006 desfăşurată sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, aceasta urmând a fi inclusă în Raportul General al Consiliului
Naţional Bisericesc pe anul 2006 ce va fi supus examinării Adunării Naţionale
Bisericeşti la proxima sa şedinţă de lucru.

B.
Darea de seamă a Biroului de Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei Ro
mâne, prezentată de Pr. Constantin Stoica, consilier patriarhal.
Expunerea redă, în 13 pagini dactilografiate, activitatea desfăşurată în anul
2006 de către Biroul de Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei Române sub condu
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cerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi îndrumarea P.S. Episcop-Vicar
Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul şi este sintetizată astfel: mediatizarea activităţii
Bisericii Ortodoxe Române la nivelul Sfântului Sinod, a Adunării Naţionale Bise
riceşti, a Consiliului Naţional Bisericesc şi a Colegiilor Electorale Bisericeşti la
alegerea de ierarhi eparhioţi, prezentarea celor mai însemnate activităţii ale Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în viaţa bisericească şi în viaţa publică, a
sectoarelor Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic, precum şi a unor
evenimente importante din cuprinsul eparhiilor ortodoxe din ţară şi străinătate în
domeniile: cultural, social-filantropic, de educaţie a tineretului, misionar şi pas
toral, ecumenic şi al relaţiilor cu celelalte culte din România, cu alte Biserici creş
tine şi organizaţii ecumenice de peste hotare, a participării Bisericii la viaţa Ce
tăţii; monitorizarea articolelor, comentariilor, ştirilor, informaţiilor şi emisiunilor
din presa scrisă, de la radio şi televiziune referitoare la Biserica Ortodoxă Ro
mână, instituţiile şi slujitorii ei şi la participarea acestora la viaţa publică în do
menii de interes bisericesc, social şi public, precum şi elaborarea zilnică a revis
tei presei pe baza acestora; stabilirea, menţinerea şi aprofundarea de relaţii pro
fesionale cu jurnaliştii acreditaţi pe lângă Patriarhia Română de către agenţiile de
presă, marile cotidiene şi posturile de radio şi televiziune publice, private româ
neşti şi străine; organizarea unor conferinţe de presă pentru prezentarea punctu
lui de vedere al Bisericii Ortodoxe Române în domenii de interes general bise
ricesc, social şi de altă natură sau pentru precizări care vizau clarificarea unor as
pecte în cazul unor erori de informare în presă; intermedierea unor declaraţii, in
terviuri, participări la emisiuni radio-TV, publicarea unor comunicate de presă,
apeluri şi mesaje ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ale membrilor
Sfântului Sinod, ale organismelor centrale bisericeşti; colaborarea cu birourile de
presă ale unor altor eparhii, ale altor culte şi ale unor instituţii reprezentative ale
administraţiei publice centrale şi locale, ale altor instituţii, organizaţii din viaţa
publică românească; redactarea, în colaborare cu Sectorul Relaţii Externe Bise
riceşti, a Buletinului Informativ în limba engleză "News Bulletin " şi întreţinerea
paginii de internet a Patriarhiei Române, organizarea expoziţiei de fotografie
intitulată i(Douăzeci de ani în secvenţe fotografice ”, cuprinzând momente din
slujirea şi lucrarea ca patriarh a Prea Fericitului Părinte Teoctist, precum şi din
viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.
Darea de seamă subliniază în încheiere că întregul personal al Biroul de Presă
s-a străduit să prezinte cât mai multe aspecte reprezentative pentru vitalitatea
Bisericii noastre şi responsabilitatea angajării slujitorilor Bisericii la nivel central
bisericesc, sub îndrumarea atentă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, cât
şi în cuprinsul unităţilor bisericeşti din Patriarhia Română, la conturarea unei
opinii corecte faţă de Biserica noastră în contextul unor tendinţe şi atitudini inex
acte la adresa ei.
3 - B.O.R. 1-6/2007
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Luând act de cele de mai sus şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea prezentată în Darea de Seamă a Biroului de
Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei Române pe anul 2006 şi recomandă include
rea acesteia în Raportul General al Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2006t
care va fi supus examinării Adunării Naţionale Bisericeşti.
C. Darea de seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti, prezentată de
Pr. Dr. Michael Tiţa, consilier patriarhal
Expunerea activităţii Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti, redactată în 65
pagini dactilografiate, relevă că întreaga lucrare cu caracter extern - desfăşurată
de Biserica noastră în cursul anului 2006 - a fost un răspuns faţă de cerinţele din
ce în ce mai variate şi complexe, existente atât pe plan bisericesc internaţional, cât
şi în cadrul european aflat într-o permanentă schimbare şi că aceasta s-a derulat
în baza hotărârilor Sfântului Sinod, al unor acorduri ecumenice, inter-bisericeşti
şi inter-religioase, fiind consemnată în documentele şi rapoartele de participare
ale reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române la diferite manifestări cu caracter
internaţional specifice şi redă principalele direcţii de activitate ale Bisericii noas
tre pe plan extern, după cum urmează: consolidarea şi diversificarea legăturilor
tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile Ortodoxe surori:
Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de către Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la întâlnirea Mondială a liderilor religioşi, or
ganizată de Consiliul Inter-religios al Federaţiei Ruse şi de Consiliul Religios al
C.S.I. (Moscova, 4-5 iulie 2006), în cadrul căreia a fost inclusă şi întâlnirea cu
Sanctitatea Sa, Patriarhul Alexei II al Moscovei şi a toată Rusia; Vizita pastorală
în Germania a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, cu prilejul sfinţirii Catedralei Mitropolitane din
Niimberg şi a punerii pietrei de temelie la locaşul de cult al Parohiei Ortodoxe Ro
mâne din Berlin ( 1 1 - 1 5 mai 2006); Schimbul de corespondenţă oficială dintre
Patriarhia Română şi Patriarhia Moscovei, cu privire la Mitropolia Basarabiei şi
analizarea de către Sfântul nostru Sinod a situaţiei actuale a dialogului dintre cele
două Biserici pe această problemă; Trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Mi
tropolit Nicolae al ţinuturilor Cehiei şi din Slovacia şi apoi, participarea I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei la întronizarea noului întâistătător al
Bisericii Ortodoxe surori din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, Prea Fericitul Christophor (Praga, 28 mai 2006); Participarea unei delegaţii a Bisericii noastre, con
dusă de I.P.S.Mitropolit Teofan al Olteniei la instalarea noului Arhiepiscop al Ci
prului - Noua Justiniana, Prea Fericitul Chrisostom II (Nikosia, 11-12 noiembrie
2006); Participări ale reprezentanţilor Bisericii noastre la manifestări vizând apro
fundarea sub diferite forme a relaţiilor panortodoxe şi bilaterale; aportul repre
zentanţilor Bisericii noastre la lărgirea şi consolidarea dialogului şi relaţiilor
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cu Bisericile Ortodoxe Orientale: Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a bine
cuvântat înfiinţarea Asociaţiei Ortodoxe Copte “Sfântul Mina ” din Bucureşti care
are ca scop catehizarea şi acordarea de asistenţă religioasă şi socială credincioşilor
copţi, cu posibilitatea de a sluji la Paraclisul Facultăţii de Teologie “Sfânta Ecaterina” din Bucureşti (6 şi 18 ianuarie) şi a primit vizita unor ierarhi din partea Bise
ricii Maronite din Liban (31 mai) şi din partea Bisericii Copte din Egipt (21 iu
nie); participări ale reprezentanţilor Bisericii noastre la manifestări vizând
diversificarea şi aprofundarea relaţiilor cu Biserica Romano-Catolică: Lucră
rile Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi
Biserica Catolică (Belgrad, 18-25 septembrie 2006); Participarea I.P.S. Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului, împreună cu I.P.S. Mitropolit Serafim al Europei Cen
trale şi P.S. Casian al Dunării de Jos, la diferite manifestări având ca temă “Pentru
o lume a Păcii - Religii şi Culturi în dialog” (Assisi, Italia, 3-6 septembrie 2006);
Participarea I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, la Simpozionul cu tema:
“San Nicandru: religie şi cultură în dialog” (Bari, Italia, 3-5 noiembrie); partici
parea unor cadre didactice la diferite manifestări ecumenice şi teologice interna
ţionale organizate de Biserica Romano-Catolică; continuarea relaţiilor cu Bise
rica Lutherană prin desfăşurarea lucrărilor celei de a Xl-a întâlniri de dialog teo
logic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Ger
mania (Eisenach, 1-7 aprilie 2006); participarea Bisericii noastre Ia activitatea
Organizaţiilor Creştine şi Inter-religioase Internaţionale şi regionale: desfă
şurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor (Bucureşti, 18-25
ianuarie 2006); la Consiliul Mondial al Bisericilor: participarea unei delegaţii a
Bisericii Ortodoxe Române la cea de a IX-a Adunare Generală a Consiliului Mon
dial al Bisericilor (Porto Alegre, 14-23 februarie 2006); la Conferinţa Bisericilor
Europene: participarea unor delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române la o întru
nire ecumenică, în perspectiva pregătirii celei de-a IlI-a Adunări Ecumenice Eu
ropene de la Sibiu (Roma, 23-27 ianuarie 2006); participarea I.P.S. Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului la întâlnirea anuală a Comitetului Central al Conferinţei
Bisericilor Europene (KEK), (London/Derry, Irlanda de Nord, 25- 31 mai 2006);
măsuri pentru sporirea prezenţei şi relaţiilor Bisericii noastre cu instituţiile euro
pene prin achiziţionarea unui ansamblu imobiliar care găzduieşte Reprezentanţa
Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene cu menirea de
a consolida prezenţa ortodoxă românească pe lângă acestea.
Darea de seamă se încheie cu sublinierea că întreaga activitate a Bisericii Or
todoxe Române în planul relaţiilor sale externe s-a desfăşurat sub îndrumarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, prin ostenelile P.S. Episcop-Vicar Patriarhal
Ciprian Câmpineanul şi cu aportul tuturor membrilor Sfântului Sinod şi a altor
delegaţi ai Bisericii noastre la activităţile externe amintite.
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In urma celor prezentate şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Preşedinte, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act şi aprobă Darea de Seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti şi
modul în care s-a desfăşurat în anul 2006 activitatea externă a Bisericii Ortodoxe
Române şi recomandă includerea acesteia în Raportul General al Consiliului
Naţional Bisericesc pe anul 2006, ce va f i supus examinării Adunării Naţionale
Bisericeşti.

D.
Darea de seamă a Sectorului învăţământ teologic şi Educaţie religioasă,
prezentată de Diac. Nicu Octavian, consilier patriarhal.
Grija faţă de modul de analizare şi soluţionare a problemelor învăţământului
teologic şi ale educaţiei religioase în rândul copiilor şi tineretului, atât în Biserică
cât şi în şcoală, a constituit o preocupare majoră a Sfântului Sinod, a organelor
eparhiale, a fiecărui ierarh şi preot în parte având ca scop sprijinirea activităţii
misionare a Bisericii Ortodoxe Române. Darea de seamă a Sectorului învăţământ
teologic şi Educaţie religioasă redă activitatea proprie desfăşurată în anul 2006 sub
îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a fost elaborată pe baza
datelor comunicate de Centrele Eparhiale şi de instituţiile de învăţământ teologic,
prezentând, în cuprinsul celor 35 pagini dactilografiate, ansamblul activităţilor
specifice, după cum urmează: îndrumarea şi coordonarea predării Religiei în
învăţământul public de stat: menţinerea şi aprofundarea sub diferite aspecte, a
legăturilor profesionale ale cadrelor didactice care predau Religia cu personalul
de specialitate de la Inspectoratele şcolare Judeţene şi de la Centrele Eparhiale;
continuarea lucrărilor Comisiei bisericeşti de evaluare a manualelor de Religie şi
pregătirea pentru tipar a manualelor pentru clasele VI şi XI; Hotărârea Sfântului
Sinod de aprobare a editării ghidului catehetic Hristos împărtăşit copiilor, consfă
tuirea Inspectorilor de specialitatea Religie (Bucureşti, 6 septembrie); activităţi
extra-curriculare: cercuri metodice, cabinete de Religie, edificarea de capele în
şcoli, organizarea de concursuri şi sărbători şcolare cu prilejul Crăciunului, con
certe de colinde, cercuri de creaţie, participarea profesorilor de Religie la organi
zarea unor tabere şcolare; contribuţia Patriarhiei Române alături de alţi factori din
societatea civilă, intelectuali sau reprezentanţi ai unor instituţii publice abilitate de
a analiza, a explica şi a justifica cu maximă responsabilitate necesitatea şi rolul
educativ şi moralizator al prezenţei icoanelor în instituţiile de învăţământ public;
organizarea învăţământul teologic ortodox preuniversitar prin: şcolile de
cântăreţi bisericeşti, în număr de 14, definite ca şcoli de Arte şi Meserii, cu 2 şi 3
ani de studii, după primii doi ani competenţa fiind de “cântăreţ bisericesc”, iar după
cel de-al treilea, cel de completare, de “catehet”; Seminariile Teologice Liceale
Ortodoxe, în număr de 31, cu două specializări: Teologie Pastorală şi Teologie Pa
trimoniu, din care 4 monahale, la care se adaugă 2 Licee cu clase de teologie (Târgu-Jiu şi Drobeta Tumu-Severin), pentru care, în cursul anului 2005, s-au adoptat
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o serie de măsuri cu caracter structural şi organizatoric menite bunei funcţionări
şi consolidări a legăturii acestor şcoli cu viaţa bisericească; şcoli Postliceale Teologico-Sanitare au mai funcţionat la Bucureşti şi Iaşi, în regim de autofinanţare,
integrate în sistemul învăţământului de stat; activitatea didactică şi de cercetare
ştiinţifică şi teologică în instituţiile de învăţământ teologic superior: organi
zarea acestuia în spiritul prevederilor Cartei de la Bolognia, la care este semna
tară şi România; cursurile de licenţă în teologie organizate în cele 11 facultăţi de
teologie ortodoxă şi în 4 departamente integrate în alte facultăţi, a specializărilor
(Pastorală, Didactică, Socială şi Artă Sacră), a populaţiei şcolare şi a numărului
cadrelor didactice care au asigurat desfăşurarea normală a procesului de învăţă
mânt (cu durata de 3 ani), cu menţionarea hotărârii Sfântului Sinod şi a interven
ţiilor la Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea menţinerii duratei de
4 ani la specializarea Teologie Pastorală; Cursurile de Maşter (cu durata de 2 ani),
organizate la 12 Facultăţi de Teologie Ortodoxă, cu specializări în diferite dome
nii ale teologiei; Doctoratul în teologie (cu durata de 3 ani), organizat în 5 centre
universitare (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Oradea şi Constanţa). Tot în legătură cu învă
ţământul superior teologic, expunerea mai aminteşte: organizarea periodică a
întrunirii decanilor Facultăţilor de Teologie; organizarea Cursurilor şi examenelor
pentru obţinerea gradelor profesionale de către profesorii de Religie şi de către
preoţi în cele 6 centre abilitate (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara şi ClujNapoca); organizarea consfătuirilor ale profesorilor de teologie, pe catedre, în ca
drul cărora au fost vizate restructurările planurilor de învăţământ şi a programelor
analitice, potrivit exigenţelor învăţământului european: Consfătuirea profesorilor
de Istorie bisericească, Bizantinologie şi Patrologie (Cluj-Napoca), Consfătuirea
profesorilor de Omiletică şi Catehetică (Arad), Consfătuirea profesorilor care
predau Misiologie şi Ecumenism (Târgovişte); regândirea planurilor de învăţă
mânt şi a programelor pentru specializarea Teologie Socială, în aşa fel încât, pon
derea disciplinelor de specialitate (asistenţă socială), să ajungă până la 70%, pre
cum şi intervenţiile la Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca pe baza modificărilor
respective, diploma absolvenţilor de Teologie Socială să fie asimilată cu cea a
absolvenţilor de la Asistenţă Socială; organizarea şi participarea cadrelor didac
tice din învăţământul superior teologic la Congrese, simpozioane, conferinţe şi
informări ştiinţifice organizate de Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia
Română; specializarea tinerilor teologi prin trimiterea la studii peste hotare,
în cadrul schimbului de burse şi de teologi cu Bisericile şi organizaţiile creştine
din străinătate; primirea de tineri teologi în instituţiile de învăţământ din
România, la studii universitare şi postuniversitare; preocuparea pentru pre
gătirea în instituţiile de învăţământ teologic din România a viitorilor candi
daţi la preoţie proveniţi din rândul românilor ortodocşi din jurul graniţelor
ţării.
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Expunând activitatea complexă desfăşurată în domeniul învăţământului teo
logic şi al educaţiei religioase în cursul anului 2006, este subliniată nemijlocita
îndrumare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi coordonarea activă a
Sectorului de către P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, precum şi
aportul membrilor Sfântului Sinod implicaţi în lucrarea din acest domeniu vital
pentru pregătirea viitorilor preoţi, profesori de religie, teologi-cercetători şi spe
cialişti în diferite domenii ale vieţii şi activităţii Bisericii Ortodoxe Române.
Ca urmare a celor prezentate şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Preşe
dinte, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea Sectorului învăţământ teologic şi Educaţie
religioasă al Patriarhiei Române desfăşurată în anul 2006, şi recomandă inclu
derea acestei Expuneri în Raportul General al Consiliului Naţional Bisericesc pe
anul 2006, care va fi supus examinării Adunării Naţionale Bisericeşti.
E.
Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea, prezentată de Pr. Ni
colae Dorel Moţoc, consilier patriarhal
Sectorul Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale, aflat sub îndru
marea directă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi coordonat de P.S.
Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul şi-a desfăşurat activitatea în anul
2006 pe domenii punctuale, urmând ca expunerea, redactată în 29 pagini şi 17
anexe, să reliefeze implicarea tot mai dinamică şi vizibilă a Bisericii în soluţio
narea numeroaselor probleme sociale ce afectează diverse categorii de persoane
defavorizate, extinderea colaborării sub diferite forme cu instituţii de stat şi pri
vate cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale şi medicale, intensificarea
contactelor şi a demersurilor la organismele abilitate pentru întărirea prezenţei
preoţilor în armată, poliţie, spitale, penitenciare, aşezăminte de ocrotire socială.
Activitatea de asistenţă social-filantropică şi religioasă a Bisericii noas
tre, în cuprinsul celor 27 de eparhii, este asigurată de personal de conducere, în
drumare şi execuţie format din: 24 consilieri sociali, 27 inspectori eparhiali, 207
asistenţi sociali-teologi sau cu studii de specialitate, 87 preoţi misionari şi 40 de
lucrători sociali, 57 voluntari şi 294 din alte categorii de personal care îşi desfă
şoară activitatea în cadrul a 50 Birouri de asistenţă socială, şi anume: 1 la nivelul
centrului Patriarhal, 24 la centrele eparhiale, 16 la protopopiate şi 9 la nivelul
parohiilor.
La nivelul Administraţiei Patriarhale, asistenţa socială este asigurată de
Biroul de asistenţă socială din cadrul sectorului Biserica şi Societatea care, în cur
sul anului 2006, pe lângă activităţile de coordonare-monitorizare a unor acţiuni
social-filantropice desfăşurate în cuprinsul eparhiilor (consiliere, informare, inter
venţii pe lângă instituţii de stat şi diverse organizaţii), a derulat, în mod concret,
11 programe sociale având ca obiective: acordarea de ajutoare financiare şi mate
riale (constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, medicamente, igienico-sani-
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tare) pentru copii orfani şi abandonaţi, bătrâni, familii sărace (programele de Sfin
tele Paşti şi Crăciun), familii afectate de inundaţii din anul 2006 (jud. Dolj, Bacău
şi Galaţi) şi diverse aşezăminte ( “Sf. Macrina”, "Sfânta Irina-Voluntari”, “S f
Sava-Buzău\ “Patriarhul Justinian Marina” şi aşezământul medico-social “Eliade”
de la Mănăstirea Pissiota). Sumele cheltuite în anul 2006 pentru activităţi social-filantropice derulate de Biroul de asistenţă socială al Patriarhiei Române
au fost: 504.619,12 lei, din care: 63.819 lei de la Fondul "Filantropia" (con
tribuţia eparhiilor) iar diferenţa de 440.800,12 lei din sponsorizări şi donaţii
primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
La nivelul eparhiilor, activitatea de asistenţa socială este reflectată în
cuprinsul expunerii prin următoarele componente care privesc: înfiinţarea în cursul
anului 2006 a 42 de noi instituţii de protecţie socială atât în Bucureşti cât şi în alte
diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, care s-au adăugat celor 237 existente,
încât numărul total al acestora a ajuns la 279, din care: 91 aşezăminte pentru
copii, 32 aşezăminte pentru vârstnici, 95 cantine şi brutării sociale, 37 cabinete
medicale şi farmacii sociale, 7 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane
cu nevoi speciale, 7 centre consiliere, 9 centre pentru asistenţă familii în dificul
tate şi 1 centru pentru victimele traficului de persoane. Prin acestea au fost oferite
programe social-filantropice care au constat în: îngrijirea şi asistarea copiilor
orfani sau abandonaţi şi a bătrânilor singuri, nedeplasabili, asistarea şi consilierea
persoanelor dependente de droguri, acordarea de ajutoare materiale şi financiare
pentru familiile sărace în vederea prevenirii evacuării sau debranşării de la uti
lităţi, îngrijirea la domiciliu a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal, asistarea şi în
grijirea copiilor seropozitivi, a celor cu grave dificultăţi de adaptare sau dizabilităţi, prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi a violenţei familiale,
pregătirea persoanelor fără ocupaţie în vederea integrării lor profesionale şi a
reinserţiei sociale, sprijin pentru copiii proveniţi din familii sărace în vederea pre
venirii abandonului şcolar şi instituţionalizării, consiliere spirituală, socială şi ju
ridică acordată familiilor şi persoanelor singure pentru obţinerea facilităţilor pre
văzute de lege, acordarea de asistenţă medicală şi îngrijire pentru copiii străzii,
oferirea de masă caldă, zilnic, prin cele 95 de cantine şi brutării sociale, pachete
cu alimente cu prilejul sărbătorilor de Sfintele Paşti şi Crăciun şi mai ales asis
tenţa victimelor inundaţiilor din primăvara şi vara anului 2006.
în cursul anului 2006, numărul beneficiarilor proiectelor sociale a fost de
peste 268.511 de persoane şi familii la nivelul celor 27 de eparhii, din care:
93.408 de copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales
din familii sărace şi fară posibilităţi de întreţinere sau victime ale inundaţiilor;
17.546 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consuma
tori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA,
victime ale traficului de persoane, delincvenţi etc; 84.288 persoane vârstnice din
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aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adă
posturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care pre
zentau grave probleme de sănătate; 73.269familii sărace, fară posibilităţi materiale
sau adăpost, tineri, studenţi, şomeri, deţinuţi eliberaţi sau victime ale inundaţiilor.
Sumele de bani cheltuite la nivelul Patriarhiei Române pentru susţinerea
activităţilor social-filantropice din toată ţara, în anul 2006, s-au ridicat la cifra
de 38.411.130,02 lei acestea prezentându-se analitic astfel: Fondul “Filantropia”
(colectă de la credincioşi) — 3.139.808,66 lei; Cheltuieli curente pentru
întreţinerea, administrarea şi funcţionarea aşezămintelor social-filantropice şi
sprijinirea celor asistaţi social - 22.524.809,53 lei; Ajutoare financiare acordate
sinistraţilor, prin intermediul colectelor efectuate în eparhii şi a Campaniei “Mai
puternică decât apele este credinţa” - 7.279555,52 lei; Ajutoare materiale acor
date sinistraţilor - 5.466.956,31 lei.
Un capitol aparte din expunere este destinat prezentării implicării Bisericii
Ortodoxe Române în lucrarea de înlăturare a efectelor inundaţiilor din anul
2006. Urmare “Apelului la rugăciune şi faptă bună” pe care Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist l-a adresat în luna aprilie 2006, ierarhilor, preoţilor şi tuturor
credincioşilor pentru organizarea de colecte în vederea sprijinirii sinistraţilor, vic
time ale inundaţiilor din Oltenia, Bucovina şi alte zone din ţară, s-a colectat suma
de 6.049.555,36 lei, la care s-au adăugat şi importante donaţii în materiale de con
strucţii, alimente, cereale, furaje, haine, încălţăminte, medicamente, detergenţi şi
bunuri de larg consum, în valoare estimativă de 5.466.956,31 lei. Concomitent cu
această acţiune, Patriarhia Română, împreună cu Societatea Română de Radio
difuziune şi Romtelecom, a declanşat o campanie publicitară intitulată “Mai
puternică decât apele este credinţa”, în scopul strângerii unor sume de bani nece
sare reconstrucţiei zonelor afectate, din banii colectaţi (372.821,54 lei, 3.864,48
Euro şi 1.829,51 USD), la care s-au adăugat şi sumele rămase din Campania
“învinge apele” din anul 2005 (360.823,41 lei, 85.978,47 Euro şi 99.499,62
USD), Patriarhia Română construind 18 case în localităţile Rast şi Câma din
jud. Dolj, în valoare totală de 1.230.000,16 lei, care au fost inaugurate şi predate
la data de 15 decembrie 2006. Pe lângă cele 18 case, Arhiepiscopia Craiovei a mai
ridicat cu sprijinul celorlalte eparhii un număr de 8 case, în localităţile Câma,
Bechet, Plosca şi Negoi. Expunerea mai menţionează: contribuţia Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor la ridicarea a 69 de case pentru familiile sinistrate din
Bucovina şi donarea lemnului pentru alte 200 de case în aceeaşi zonă, în valoare
de 920.000 lei; contribuţia Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului în
zonele afectate din eparhie în valoare de 422.040 lei; contribuţia Patriarhiei Române
la finalizarea caselor începute în anul 2005 în episcopiile Romanului (111.301,78
lei), Buzăului şi Vrancei (195.509,75 lei) şi Dunării de Jos (63.346,18 lei).
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Expunerea continuă cu prezentarea succintă a activităţii de asistenţă reli
gioasă şi spirituală desfăşurată în structurile militare (armată, poliţie), în peniten
ciare, în unităţile spitaliceşti şi aşezămintele de ocrotire socială care a fost asigu
rată în anul 2006 de un număr de 476 de preoţi, din care: 144 în unităţi militare şi
penitenciare, şi 332 în spitale şi aşezăminte de ocrotire socială. în toate unităţile
menţionate mai sus, există în prezent, un număr 378 de biserici şi capele, altele 34
aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.
Expunerea se încheie cu redarea amănunţită a contribuţiei la susţinerea lucră
rii pastoral-misionare, cultural-spirituale şi sociale a Bisericii prin activitatea
asociaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Si
nod {Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români —ASCOR, Societatea Na
ţională a Femeilor Ortodoxe din Românie - SNFOR, Frăţia Ortodoxă Română FOR, Oastea Domnului) şi a Centrelor Eparhiale, concretizate în: acţiuni uma
nitare şi vizite la centre de plasament, orfelinate şi azile; organizarea de tabere şi
pelerinaje pentru tineret la mănăstirile din ţară şi de peste hotare; organizarea de
centre misionare pentru tineret; activităţi de catehizare şi manifestări misionar-comemorative; editarea şi difuzarea unor publicaţii creştine; organizarea de con
ferinţe, simpozioane, întâlniri pentru tineret şi seri creştine cu participarea unor
ierarhi, mari duhovnici şi oameni de cultură; organizarea de concursuri pentru
promovarea tradiţiilor şi a valorilor ortodoxiei româneşti; acordarea de asistenţă
religioasă pentru hipoacuziei; acţiuni de promovare a relaţiilor de colaborare şi
parteneriat cu organizaţii interne şi internaţionale.
în urma expunerii de mai sus şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea expusă în Darea de Seamă a Sectorului
Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale pe anul 2006, exprimându-se
călduroase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru perma
nenta îndrumare părintească, urmând ca aceasta să se includă în Raportul Gene
ral al Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2006, ce va fi supus examinării
Adunării Naţionale Bisericeşti.
La orele 1400, potrivit agendei aprobate, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoc
tist dispune suspendarea şedinţei de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc.
6. Reluarea lucrărilor şi continuarea prezentării dărilor de seamă.
în după amiaza aceleiaşi, la orele 1730, în conformitate cu programul stabilit
în deschiderea şedinţei de dimineaţă, se reiau lucrările în plen ale şedinţei Consi
liului Naţional Bisericesc.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe PP.CC. Părinţi consilieri
patriarhali să prezinte, în continuare, expunerile privind activitatea sectoarelor Ad
ministraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, după cum urmează:

42

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

F.
Darea de seamă a Sectorului Comunităţi ortodoxe române de peste
hotare, prezentată de Pr. Dr. Mircea Alexă Uţă, consilier patriarhal
In introducere este prezentată situaţia generală a românilor din jurul gra
niţelor actuale ale României care, ca şi în anul 2006, s-au străduit să-şi menţină
propria identitate şi să păstreze legătura neîntreruptă cu Biserica Mamă, fiind
amintite pe rând: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, condusă de P.S. Epis
cop Sofronie şi care cuprinde 40 de parohii şi filii şi 3 aşezăminte monahale
(Gyula, Şacal şi Bichiş), grupate în 3 protopopiate (Gyula-Budapesta, ChitighazSeghedin şi Micherechi-Bihor), în cadrul cărora funcţionează 11 preoţi (6 locali
şi 5 misionari) şi 5 ieromonahi, care deservesc un număr de 3.642 de credincioşi
ortodocşi români înregistraţi; Episcopia Ortodoxă Română a Vârşeţului, păstorită
de P.S. Episcop-Locţiitor (administrator) Daniil, care cuprinde 39 de parohii orga
nizate în 6 protopopiate, în cadrul cărora slujesc 22 de preoţi. Este prezentată suc
cint activitatea Comisiei Mixte de Dialog dintre Patriarhia Română şi Patriarhia
Sârbă care s-a finalizat în toamna anului 2006, prin acceptarea unei noi denumiri
a eparhiei - Episcopia Daciei Felix, atât de către Sfântul nostru Sinod cât şi de
Patriarhia Sârbă, ca pas spre recunoaşterea ei oficială, fară a fi uitate preocupările
Bisericii noastre pentru garantarea drepturilor fireşti ale românilor din valea Timocului. Parohia Ortodoxă Română din Sofia, Bulgaria, cu bogate tradiţii în rân
dul românilor din Bulgaria care continuă să beneficieze de sprijin din partea
Patriarhiei Române.
Expunerea continuă cu prezentarea organizării românilor ortodocşi din
Diaspora, după cum urmează: Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Euro
pei Centrale şi de Nord, păstorită de I.P.S. Mitropolit Serafim, ajutat de P.S. Epis
cop-Vicar Sofian Braşoveanul care, sub raport administrativ cuprinde 52 de paro
hii organizate în Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Finlanda şi
Danemarca şi o mănăstire în Germania, deservite de 49 preoţi, 2 diaconi şi 1 ieromonah. In viaţa acestei Mitropolii se consemnează recunoaşterea acesteia în anul
2006 de către autorităţile bavareze drept Corporaţie de drept public şi mai ales
vizita pastorală efectuată în mai 2006 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în cuprinsul ei care au avut ca puncte centrale de reper punerea pietrei de
temelie a noii biserici din Berlin, sfinţirea Catedralei Mitropolitane şi a Centrului
Mitropolitan din Niimeberg; Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occiden
tale şi Meridionale, păstorită de I.P.S. Mitropolit Iosif, ajutat de P.S. EpiscopVicar Siluan Marsilianul (cu sediul în Italia) şi de P.S. Episcop-Vicar Marc Nemţeanul şi care cuprinde 130 parohii organizate, 23 filii, 2 misiuni, o reprezentanţă
şi 7 aşezăminte monahale, 18 parohii în formare, grupate în 8 protopopiate orga
nizate în 3 vicariate (1. Franţa, Elveţia, Spania şi Portugalia; 2. Italia şi 3. Regatul
Unit, Irlanda, Belgia şi Olanda), unităţi deservite de 152 preoţi, 16 diaconi, 3 arhi
mandriţi, 1 egumenă; Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada,
A
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păstorită de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae, ajutat de P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian
de Vicina (de la 2 iulie 2006), sub raport administrativ cuprinde 55 de parohii şi
misiuni, 3 mănăstiri, deservite de 45 preoţi, 2 diaconi, 3 arhimandriţi, 1 protosinghel, 3 ieromonahi şi 1 ierodiacon. în viaţa eparhiei un moment important l-a con
stituit adoptarea de către Congresul Arhiepiscopiei în anul 2006 a unui nou Statut
de organizare şi funcţionare al eparhiei, care urmează a fi examinat şi aprobat de
Sfântul Sinod.
Sunt prezentate apoi comunităţile ortodoxe române aflate sub jurisdicţia
directă a Patriarhiei Române, între care: Aşezămintele Româneşti de la Ieru
salim, Iordan şi Ierihon, conduse de Arhim Ieronim Creţu, în cuprinsul cărora se
derulează proiecte privind extinderea Aşezământului din Ierusalim, finalizarea
lucrărilor de la Aşezământul de la Ierihon, asigurarea asistenţei religioase a comu
nităţii românilor ortodocşi din Israel, Palestina şi Iordania; Parohiile Ortodoxe
Române din Australia (Melboume, Adelaide, Sydney, Brisbane şi Perth) şi din
Noua Zeelandă (Wellington, Christchurch, Auckland), organizate de Sfântul Sinod
în cursul anului 2006 într-un Vicariat cu 2 protopopiate, fiind în curs de examinare
şi adoptare Statutul de organizare şi funcţionare a acestui Vicariat.
în încheiere este prezentată situaţia comunităţilor ortodoxe române din
diaspora aflate în alte jurisdicţii canonice dar în comuniune spirituală cu
Biserica Ortodoxă Română: Episcopia Ortodoxă Română din America, păs
torită de I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel, Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru,
Aşezămintele Româneşti de la Sfântul Munte Athos (Schiturile Prodromu şi Lacu),
Parohia Ortodoxă Română din Johannesburg, Africa de Sud şi Parohia Ortodoxă
Română din Istanbul, Turcia, unde este în curs amenajarea noului locaş de cult şi
a complexului parohial.
în urma expunerii Dării de seamă a Sectorului Comunităţi Externe, Consiliul
Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act şi aprobă Darea de seamă a Sectorului Comunităţi Ortodoxe române
de peste hotare privind activitatea desfăşurată în anul 2006 sub atenta purtare de
grijă a Sfântului Sinod, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a ierarhilor
eparhioţi şi episcopilor-vicari din eparhiile ortodoxe române aflate în afara gra
niţelor ţării, urmând a f i integrată în Raportul general al Consiliului Naţional
Bisericesc pe anul 2006 care va fi supus Adunării Naţionale Bisericeşti.
G.
Darea de seamă a Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional Bisericesc,
prezentată de Pr. Dr. Florin Şerbănescu, consilier patriarhal
Expunerea prezintă, în 83 pagini dactilografiate, activitatea Bisericii Orto
doxe Române în cursul anului 2006 în problemele ocrotirii şi punerii în valoare a
patrimoniului cultural naţional bisericesc, desfăşurată sub îndrumarea Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist şi coordonată de P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul. în ce priveşte activitatea Sectorului Patrimoniul Cultural
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Naţional Bisericesc la nivelul Administraţiei Patriarhale, aceasta a constat în:
continuarea inventarierii fondului de bunuri culturale însumând peste 7000 de
obiecte din cele două colecţii muzeale şi depozitul de la Mănăstirea Antim şi de
la Palatul Patriarhiei; continuarea programului de evidenţă computerizată pentru
colecţiile aflate în gestiunea Sectorului Patrimoniu Cultural Naţional Bisericesc,
pe baza acordului încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor (beneficiar şi
finanţator) şi Institutul de Memorie Culturală (executant), fiind operate 1.100 uni
tăţi din 4.340 existente; amenajarea unui spaţiu destinat conservării şi restaurării
bunurilor bisericeşti mobile; în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română, a
continuat acţiunea de elaborarea a fişelor de evidenţă a bunurilor de patrimoniu
de la unităţile bisericeşti pe baza Protocolului încheiat între Patriarhiei Română şi
Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2000 şi reactualizat în 2005 cu
acordul ambelor părţi; la toate unităţile bisericeşti depozitare de bunuri patrimo
niale au continuat eforturile de dezvoltare a proiectelor de protecţie antiefracţie,
antiincendiu şi împotriva factorilor de mediu şi biologici de degradare a patrimo
niului bisericesc; continuarea activităţii unor ateliere şi laboratoare de conservare
şi restaurare a patrimoniului, în primul rând a icoanelor şi cărţilor vechi în Arhi
episcopia Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Covasnei şi Har
ghitei; în cadrul măsurilor de restaurare a monumentelor istorice bisericeşti,
în anul 2006, s-au înregistrat lucrări la 134 obiective aparţinând Bisericii Orto
doxe Române, în valoare totală de 32.993.343 lei şi 262.000 Euro, provenind din
contribuţia credincioşilor, de la eparhii, de la Ministerul Culturii şi Cultelor, de la
Consiliile Judeţene, de la primării, de la Oficiul Naţional al Monumentelor Isto
rice, de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, fonduri PHARE, fonduri de la
sponsori şi din alte surse; Pregătirea personalului de specialitate în domeniul
patrimoniului (619 ghizi, custozi, muzeografi) care activează la cele 317 unităţi
de profil, dintre care 275 muzee şi colecţii muzeale şi 42 centre zonale de ocrotire,
s-a realizat prin Cursurile de perfecţionare ale muzeografilor şi ghizilor organi
zate de eparhiile gazdă cu concursul Secretariatului de Stat pentru Culte şi Centrul
de Pregătire Profesională în Cultură, prima serie cu 29 cursanţi, în două convocări
la Iaşi (19 iunie-1 iulie 2006) şi la Mănăstirea Neamţ (2-7 octombrie 2006), a
doua serie cu 32 cursanţi, în prima convocare la Mănăstirea Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, în cadrul cărora s-a audiat o tematică adecvată; valorificarea patri
moniului cultural-naţional bisericesc prin: organizarea de expoziţii cu prilejul
unor evenimente bisericeşti importante (în Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia
Buzăului, la Muzeul Naţional Cotroceni, la Muzeul de Artă din Craiova), partici
parea la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, publicarea a numeroase monografii, al
bume, ghiduri, pliante, ilustrate şi alte materiale. Darea de seamă se încheie cu ex
punerea activităţilor de reprezentare a Patriarhiei Române în unele comisii
pe probleme de patrimoniu cultural-naţional (Comisia Naţională a Muzeelor
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şi Colecţiilor, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice) şi la alte manifestări
culturale pe problemele patrimoniului cultural naţional, cu contribuţii din partea
reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române.
Luând act de Darea de seamă ale Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional
Bisericesc, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
Ia act cu aprobare de Darea de seamă în care este prezentată activitatea
desfăşurată în cursul anului 2006 de Sectorul Patrimoniu Cultural-Naţional Bise
ricesc al Administraţiei Patriarhale, urmând ca expunerea să fie inclusă în Ra
portul General al Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2006 ce va fi supus
Adunării Naţionale Bisericeşti.

H.
Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Diaconia cu Centrul de
Servicii şi a Aşezământului Social “Patriarhul Justinian”, prezentată de Pr.
Cristian Popa, consilier patriarhal
Expunerea debutează cu precizarea că la Patriarhia Română, pe lângă Sec
torul Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale, funcţionează ca structură
necesară misiunii social-pastorale a Centrului Patriarhal, Asociaţia Diaconia cu
Centrul de Servicii, Aşezământul Social “Patriarhul Justinian ”, Biroul de Peleri
naje şi Magazinul Kreţulescu, coordonate, din încredinţarea Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, de P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, aju
tat de personalul de specialitate aferent.
Din expunerea prezentată reiese că în anul 2006, Asociaţia Diaconia a reali
zat şi utilizat venituri în sumă totală de aproape 1.000.000 lei, prin comparti
mentele sale astfel: Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu un rulaj
financiar de 370.546 lei şi un număr de 110 acţiuni constând în: Pelerinaje ex
terne la Ierusalim cu ocazia Sfintelor Paşti şi a Crăciunului, în Grecia, la Sfântul
Munte Athos, Egipt şi Turcia; Pelerinaje interne la mănăstiri, locuri sfinte sau la
mari sărbători religioase din ţară; Aşezământul social “Patriarhul Justinian
Marina” a avut un rulaj financiar total de 137.630 lei (produse şi bani) şi a des
făşurat activităţi prin cele trei servicii existente: Centrul de primire în regim de
urgenţă a victimelor violenţei în familie (capacitate 28 mame/an şi 28-84 copii)
care a acordat asistenţă unui număr de 21 femei şi 38 copii constând în protecţie,
adăpost, asistenţă social-medicală şi moral-religioasă, consiliere; Centrul de zi
pentru copiii proveniţi din familii monoparentale şi/sau sărace, cu risc crescut de
abandon şcolar şi familial (50 de copii în câte două serii zilnic) care a oferit asis
tenţă unui număr de 74 de copii la efectuarea temelor, precum şi programe educa
tive, cursuri de limbi străine, excursii etc; Centrul de consiliere şi sprijin familial
care oferă beneficiarilor din Sectorul 1 servicii de consiliere psihologică, juridică,
educativă, moral-religioasă; Expunerea aminteşte în continuare câteva acţiuni
din anul 2006 ale Asociaţiei Diaconia: Sfinţirea capelei Aşezământului Social
“Patriarhul Justinian ” la 28 februarie; Acreditarea serviciilor sociale de către
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Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a Mun. Bucureşti; Obţinerea avi
zului de funcţionare a Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor vio
lenţei în familie din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei; încheirea
de Protocoale de colaborare cu instituţii şi unităţi specializate în domeniul asis
tenţei sociale şi participarea la unele seminarii şi conferinţe de specialitate; Acti
vitatea productivă de autofinanţare a totalizat în anul 2006 suma de 484.944 lei,
pusă la dispoziţia serviciilor de asistenţă socială ale Asociaţiei “Diaconia” şi s-a
realizat prin Magazinul de cărţi şi obiecte bisericeşti amenajat în Calea Victoriei
nr. 45, Centrul de servicii care oferă: servicii de fotocopiere alb-negru, color, sca
nare, printare, laminare, legare termică sau cu spirale, tehnoredactare, obiecte de
birotică şi papetărie şi Agenţia de turism "Pelerinul”.
In urma examinării Dării de seamă prezentată, Consiliul Naţional Bisericesc
hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea expusă în Darea de seamă a Asociaţiei
“Diaconia” cu Centrul de Servicii şi a Aşezământul Social “Patriarhul Justinian,}pe anul 2006, aceasta urmând să fie inclusă în Raportul General al Consi
liului Naţional Bisericesc pe anul 2006, ce va fi supus examinării Adunării Naţio
nale Bisericeşti.
La orele 20°°, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune suspendarea
şedinţei Consiliului Naţional Bisericesc, anunţând continuarea lucrărilor în ziua
următoare.
Vineri, 9 februarie 2007
A

7. Reluarea lucrărilor şi continuarea prezentării dărilor de seamă.
La orele 930 se reiau, în plen, lucrările şedinţei Consiliului Naţional Biseri
cesc, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
După rostirea rugăciunii "împărate Ceresc", constatând prezenţa statutară,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe PP.CC. Părinţi consilieri patri
arhali să continue prezentarea expunerilor privind activitatea sectoarelor Admi
nistraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, astfel:
L Darea de seamă a Sectorului II Economico-Financiar al Administraţiei
Patriarhale, prezentată de Pr. Emilian Stănescu, consilier patriarhal.
Expunerea cuprinde într-o privire de ansamblu activităţile economico-financiare şi administrativ-gospodăreşti desfăşurate în anul 2006 de acest sector sub
îndrumarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi directa coordonare a P.S.
Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, pe baza îndrumărilor şi hotărâ
rilor Organismelor Centrale Bisericeşti, prin structurile proprii: Serviciul Bunuri,
Comisia de Pictură Bisericească, Serviciul Economic, Colecta Fondului Central
Misionar, Colecta Fondului Filantropia şi Colecta pentru Mitropolia Basarabiei.
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Necesitatea împlinirii unui vechi deziderat al Bisericii noastre, edificarea Cate
dralei Mântuirii Neamului, nu şi-a găsit împlinirea nici în anul 2006, neputându-se pune în practică Legea nr. 261/2005 datorită unui număr de 68 de cereri
de retrocedare se s-au făcut asupra terenului dat în proprietate care nu şi-au aflat
încă rezolvarea. în acest context, Primăria Generală al Capitalei, a propus un pro
iect de lege, care să asigure sumele necesare pentru despăgubirea celor 68 de
solicitanţi. Sub raport administraţiv-gospodăresc sunt prezentate succint inves
tiţiile pentru consolidări, reparaţii şi reamenajări care s-au făcut la următoa
rele obiective: Palatul Patriarhiei, Mănăstirea Antim şi curtea interioară, Blocu
lui P5B Unirii, Casele de Odihnă de la Olăneşti şi Cozia şi, nu în ultimul rând la
Aşezământul Ortodox de la Ierusalim-Ierihon, cumpărarea imobilului din Bruxelles
pentru Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene,
cumpărarea sediului Parohiei Ortodoxe Române din Barcelona (Spania), pentru
care s-au alocat sume provenite din fonduri proprii sau din sponsorizări şi sub
venţii de la bugetul de stat, întrucât aceste obiective fac parte din patrimoniul cul
tural bisericesc; prezentarea activităţii Comisiei de Pictură Bisericească, pri
vind verificarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice în ceea ce priveşte pictura
bisericească (130 devize, 87 adjudecări de lucrări, 39 devize ofertă, 17 promovări
de categorie, 11 scăderi de categorie a unor pictori ca urmare a solicitării Centrelor
Eparhiale, 14 cercetări, sesizări şi delegări la faţa locului cu acordul Centrelor
Eparhiale, 98 de înscrieri pe şantierele de pictură şi restaurare murală de epocă);
organizarea în luna septembrie 2006 a examenului pentru ucenicii de pe şantierele
de pictură bisericească la care, din 27 candidaţi au fost admişi 19; organizarea în
luna octombrie 2006 a unui nou examen de calificare pentru stagiarii care îndepli
nesc condiţiile în urma căruia au fost admişi toţi cei 10 candidaţi înscrişi; aprobarea
unei noi metodologii de autorizare a pictorilor bisericeşti prin care, între altele, se
acordă o atenţie sporită tinerilor absolvenţi ai specializării Restaurare-Conservare
Patrimoniu din cadrul Facultăţilor de Teologie prin repartizarea prioritară pe şan
tierele de pictură bisericească şi reducerea numărului de zile de practică; activi
tatea Serviciului Bunuri al Administraţiei Patriarhale care are în evidenţă 17 imo
bile, o suprafaţă de 30 ha teren forestier şi s-a ocupat şi de întreţinerea şi rularea
celor 24 autovehicule pe care le are în dotare, precum şi de aprovizionarea cu mate
riale a sectoarelor Administraţiei Patriarhale.
J. Contul de execuţie bugetară pe anul 2006, precum şi Proiectul bugetu
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Patriarhale şi Institu
ţiilor anexe, prezentate de DL Dan Eftimescu, consilier financiar.
In capitolul introductiv este prezentată gestionarea bugetului Administraţiei
Patriarhale pe anul 2006 aprobat de Consiliul Naţional Bisericesc în anul trecut,
după cum urmează: evidenţiarea ajutoarelor acordate prin Administraţia Pa
triarhală credincioşilor din ţară şi străinătate în sumă totală de 9.822.255 lei,
A
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provenind din subvenţii de la bugetul de stat, donaţii, sponsorizări din partea unor
persoane particulare sau a unor firme, care a fost cheltuită pentru sprijinirea asis
tenţei religioase a unităţilor bisericeşti din ţară şi de peste hotare, inclusiv a drep
turilor de salarizare a personalului clerical şi neclerical al acestora, după care sunt
prezentate reperele financiare vizând sprijinirea lucrării social-filantropice
şi caritative a Administraţiei Patriarhale constând în: alocarea de fonduri pen
tru asigurarea bazei de odihnă şi tratament a personalului clerical sau familiilor
acestora, prin cele 2 case de odihnă de la Cozia şi Olăneşti, alocarea de sume pen
tru asistenţă şi ajutoare materiale destinate caselor de bătrâni, de copii, pentru cei
aflaţi în penitenciare, în spitale, rromilor, altor persoane fizice sau preoţilor bătrâni şi în suferinţă. Intr-un alt capitol sunt prezentate cele mai importante co
lecte care s-au derulat în anul 2006 în Patriarhia Română şi care sunt admi
nistrate prin hotărâri ale organelor centrale bisericeşti de către Administraţia
Patriarhală, după cum urmează: Fondului Central Misionar, care în anul 2006 a
însumat 719.250 lei primiţi la Patriarhie, la care se adaugă procentul de 40%,
reţinut la Centrele Eparhiale pentru acoperirea cheltuielilor destinate sprijinirii
construirii sau reparării de biserici; Fondul "Filantropia" cu procentul de 30% din
încasările Centrelor Eparhiale virate Administraţiei Patriarhale şi care în anul
2006, la nivelul Administraţiei Patriarhale a însumat 63.819 lei primiţi de la 10
Centre Eparhiale, această sumă fiind cheltuită cu operele de caritate şi sociale ale
Patriarhiei Române, prin Sectorul Biserica şi Societatea; Colecta pentru Mitro
polia Basarabiei, care se realizează la Centrele Eparhiale şi care în anul 2006 a
avut încasări de 106.500 lei, destinate achiziţionării de cărţi de cult şi de teologie
în limba română. Este prezentată apoi Activitatea Corpului de Control (CFI),
care a efectuat controale şi verificări financiare la un număr de 17 gestiuni de la
Tipografia şi Atelierele Institutului Biblic, casieria şi magazia Administraţiei Pa
triarhale, de la magazia Mănăstirii Antim, de la casieria şi magazia Blocului P5
Unirii, de la Librăria “Ortodoxia”, precum şi participarea la comisia de inven
tariere a fondului de carte a Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim,
activitate începută în anul 2006. Expunerea redă apoi Contul de execuţie buge
tară al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2006, care
aminteşte că la venituri s-a realizat suma de 35.211.956 lei, la cheltuieli 32.698.912
lei, anul încheindu-se anul cu un excedent de 2.513.055 lei, înregistrat la fondul
de rezervă, în care în mod distinct este redat apoi contul de execuţie bugetară al
Tipografiei, din care reiese că faţă de bugetul aprobat, execuţia bugetară la 31
decembrie 2006 a însumat la venituri 7.457.913 lei, la cheltuieli 5.717.904 lei, re
zultând un excedent de 1.740.008 lei, precum şi contul de execuţie bugetară al
Atelierelor care faţă de bugetul aprobat, la 31 decembrie 2006 a însumat la veni
turi 4.513.551 lei, la cheltuieli 4.058.259 lei, rezultând un excedent de 455.292
lei. Darea de seamă se încheie cu prezentarea proiectului Bugetului de venituri
A
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şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2007
care, la venituri şi cheltuieli, este calculat la suma totală de 31.695.700 lei, menţionându-se că a fost elaborat ţinându-se seamă de: rezultatele financiare ale anu
lui 2006, identificarea de noi surse de venituri suplimentare, menţinerea cheltu
ielilor în anul 2007 la nivelul cerinţelor reale şi stricte, rata estimativă a inflaţiei
pe anul 2007 şi evoluţia cursului leu/euro/dolar, subliniindu-se preocuparea Cen
trului Patriarhal pentru asigurarea resurselor financiare destinate pentru realizarea
la nivelul Administraţiei Patriarhale a activităţile filantropice, socio-umanitare,
cultural-misionare propuse, de sprijinire a românilor ortodocşi din jurul graniţelor
ţării, precum şi a comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, pentru finaliza
rea unor investiţii începute în anii anteriori, cât şi sprijinirea activităţilor Sec
toarelor Administraţiei Patriarhale.
Faţă de cele prezentate mai sus şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
- I a act cu aprobare de Darea de seamă a Sectorului II Economico-Financiar
al Administraţiei Patriarhale privind activitatea desfăşurată în anul 2006.
- Ia act de Contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli şi de
rezultatele financiare la 31 decembrie 2006 ale Administraţiei Patriarhale, Tipo
grafiei şi Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne pe care îl înaintează examinării şi aprobării Adunării Naţionale Bisericeşti.
- Aprobă modul judicios de elaborare a Proiectului de buget al Adminis
traţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2007 şi îl înaintează examinării
şi aprobării Adunării Naţionale Bisericeşti.
- Exprimă mulţumiri înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor membri ai
Sfântului SinodPrea Cucernicilor Preoţi, Protopopi şi Centrelor Eparhiale pen
tru sprijinul acordat în realizarea colectelor pentru Fondului Central Misionar,
Fondul Filantropia şi a celorlalte colecte iniţiate de Patriarhia Română.
K. Darea de seamă privind Activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române prin Sectoarele : Editură (prezentată de Dl. Marinescu Aurelian, director), Tipografie (prezentată de Pr. Ulican Vaier, consilier pa
triarhal) şi Ateliere (prezentată de Pr. Radu Boraciu, coordonator tehnic).
în introducere se precizează că Sectoarele Editură şi Tipografie ale Institu
tului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române şi-au desfăşurat activi
tatea pe baza planului editorial, de producţie şi al bugetului, aprobate de Adunarea
Naţională Bisericească în şedinţa din 1 martie 2006, Editura beneficiind de spri
jinul şi îndrumarea competentă a Consiliului Editorial, constituit cu binecuvân
tarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi format din: Pr. Academician Du
mitru Popescu, Dl. Academician Virgil Cândea şi Pr. Prof. Univ. Nicolae Necula,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti. In
anul 2006, Editura Institutului Biblic a pregătit, iar Tipografia Institutului
_____
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Biblic a imprimat un număr de 1.397.726 tipărituri, între care sunt relevate scrie
rile biblice: Sfânta Scriptură - ediţia sinodală în diferite formate, Sfânta Scriptură
în versiunea diortosită şi comentată de I.P.S. Mitropolit Bartolomeu Anania, Noul
Testament cu Psalmi, Mica Biblie, Evangheliarul; publicarea în ediţii noi sau reti
părire a unor cărţi de cult şi de cântare bisericească: Acatistier, Penticostar, Triod,
Liturghier, Minei pe Decembrie, Minei pe Noiembrie, Antologie corală, Cărţi de
rugăciune în diferite formate; republicarea, în colecţiile iniţiate de Editura Insti
tutului Biblic, a unor lucrări de referinţă din literatura patristică aparţinând Sf.
Ioan Gură de Aur, Sf. Grigore de Nyssa, Sf. Chirii al Alexandriei, Sf. Maxim Măr
turisitorul, precum şi imprimarea unor cărţi de îndrumare pastorală şi omiletică
a clerului, de învăţătură de credinţă, de teologie şi spiritualitate ortodoxă, între
care la loc de cinste se situează volumele XVII şi XVIII din culegerea de scrieri
a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist intitulată “Pe treptele slujirii creştine”,
volume din opera Pr. Acad. Dumitru Stăniloae sau semnate de alţi prestigioşi teo
logi ortodocşi români şi străini etc.; retipărirea unor manuale pentru Seminariile
Teologice Liceale. Prestigiul Editurii şi Tipografiei Institutului Biblic au fost re
confirmate şi în anul 2006 prin invitarea şi participarea la Târgul Internaţional de
carte - Bookfest, Târgul de carte şi presă - Bucureşti, Târgul Naţional de Carte
şi Revistă Religioasă - Sibiu, Târgul Internaţional de carte - Gaudeamus. Un alt
capitol este dedicat prezentării succinte a planului Editurii şi al Tipografiei pe
anul 2007 prin care se are în vedere: intensificarea colaborării cu Centrele Epar
hiale în scopul executării numeroaselor lucrări cu caracter misionar, pastoral şi
de colportaj; măsuri pentru continuarea permanentă a fluxului de producţie; con
tinuarea reimprimării Sfintei Scripturi în ediţia Sinodală, a Noului Testament cu
Psalmi, a Psaltirii, reeditarea unor cărţi de cult: Mineiul pe Ianuarie, Mineiul pe
Februarie, Mineiul pe Martie, Acatistierul, care va include şi acatistele Sfinţilor
Români canonizaţi în anul 1992 şi 2003-2006; publicarea sau republicarea unor
texte patristice fundamentale aparţinând Sf. Ioan Gură de Aur - la împlinirea a
1600 de ani de la trecerea la Domnului, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Macarie Egiptea
nul, Asterie al Amasiei; publicarea sau republicarea unor volume de predici, edi
tarea sau reeditarea unor cursuri şi manuale pentru învăţământul teologic uni
versitar şi preuniversitar de teologie; publicarea de lucrări ale unor prestigioşi
teologi ortodocşi români şi străini. In capitolul privitor la activitatea Atelierelor
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, se subliniază
că aceasta s-a desfăşurat prin compartimentele sale specializate Secţiile Tâmplărie-Sculptură, Metale - confecţionare obiecte de cult, Pictură Bisericească, Tă
mâie, ţesătorie stofa bisericească, broderie şi tricotaje-confecţii de la Mănăstirea
Ţigăneşti şi Croitorie veşminte preoţeşti de la Mănăstirea Pasărea, executarea
unor lucrări de recondiţionare a unor obiecte de cult cu valoare artistică; un capi
tol distinct prezintă activitatea de producţie-desfacere şi aprovizionare cu materii
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prime a Atelierelor, iar în încheiere este prezentat planul de activitate pe anul
2007 al Atelierelor, care va cuprinde contractarea unor noi produse, diversifi
carea producţiei de obiecte de cult, de creştere a calităţii produselor finite, retehnologizarea cu utilaje performante.
Prezentarea Dării de seamă asupra activităţii desfăşurate în anul 2006 de
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române prin Sectoarele Edi
tură, Tipografie şi Ateliere, se încheie cu concluzia că, în întregul ei, aceasta re
prezintă rodul efortului conjugat al personalului de conducere, de specialitate şi
muncitor, îndrumat P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul sub pă
rinteasca conducere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Ca urmare a celor prezentate, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de activitatea editorială, productivă şi de distribuţie des
făşurată, în cursul anului 2006 de Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere ale
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, întreaga Dare de
seamă urmând a fi inclusă în Raportul General al Consiliului Naţional Bisericesc
care va fi supus Adunării Naţionale Bisericeşti.
- Aprobă planurile de activitate ale Editurii, Tipografiei şi Atelierelor Insti
tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2007 şi le înain
tează examinării şi aprobării Adunării Naţionale Bisericeşti.
8. Luări de cuvânt pe marginea dărilor de seamă prezentate.
încheindu-se expunerea Dărilor de seamă ale Sectoarelor Administraţiei Pa
triarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte invită pe membrii Consiliul Naţional
Bisericesc să ia cuvântul pe marginea acestora.
DL Prof. Univ. Dr. Corneliu Ioan Bucur de la Arhiepiscopia Sibiului, luând
cuvântul, precizează următoarele: “Mulţumesc, în primul rând, pentru onoarea ce
mi-aţi făcut Prea Fericirea Voastră de a mă propune Adunării Naţionale Bise
riceşti spre a fi ales, şi acum prezent în calitate de membru al acestui înalt for
central bisericesc în care, timp de două zile am avut ocazia de a asculta şi a în
ţelege bogăţia vieţii noastre bisericeşti care se desprinde din rapoartele expuse.
Doresc totuşi ca legat de specialitatea şi activitatea curentă pe care o desfăşor să
mă opresc asupra a trei probleme circumscrise conceptului de Patrimoniu. Mai
întâi, ceea ce am ascultat şi am văzut la Sectorul de Patrimoniu mă convinge că
Biserica este pe un drum bun în ce priveşte extinderea propriilor preocupări de
îngrijire şi restaurtare a patrimoniului. In acest sens cred că ar trebui să se re
flecteze la introducerea în Statutul şi regulamentele bisericeşti a unor prevederi
potrivit cărora Biserica, de la Centrul Patriarhal\ la Eparhie, parohie şi mănăs
tire să aibă o gândire şi o viziune unitară în privinţa, îngrijirii, restaurării şi va
lorificării patrimoniului său cultural-artistic şi arhitectonic. O altă problemă
este aceea a necesităţii unei bune conlucrări între instituţiile publice cu aplicaţii
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practice în domeniul protejării patrimoniului şi instituţiile sau departamentele
bisericeşti centrale şi locale cu preocupări similar, ca un ecou al preocupărilor
naţionale şi europene pe care le cunoaştem şi pe care, le-am trăit personal la
Sibiu în cadrul anului pregătitor al programului din acest an “Sibiu - Capitală
culturală europeană Acest program ar putea fi completat în modfericit, cu pri
lejul Marii Adunări Ecumenice de la Sibiu cu organizarea unei mari expoziţie
de carte religioasă veche şi nouă. O altă problemă pe care doresc să o expun este
aceea că mă număr printre fondatorii Academiei de Arte Tradiţionale menită
salvării şi prezervării bogăţiei mileniilor de cultură rurală românească, act apre
ciat şi de UNESCO. Consider că înfiinţarea acestei instituţii constituie un act de
slvare a identităţii şi etosului românesc în faţa galopantului proces de globalizare. Pentru a desăvăşi însă lucrarea acestei Academii, apelez la Prea Fericirea
Voastră de a fi de acord ca unii artişti manufacturieri din Atelierele Patriarhiei
să activeze din când în când şi la această Academie, tocmai pentru a pune în evi
denţă şi specificul artelor bisericeşti tradiţionale”.
DL Prof. Dr. Tudor Nedelcea de la Arhiepiscopia Craiovei, în intervenţia sa,
constată că “activitatea bisericească generală progresează de la an la an şi acest
fapt este un lucru bun pentru Biserica noastră şi pentru societatea românească.
In legătură cu acest fapt doresc să menţionez un lucru constatat peste hotare şi
anume, că Biserica Ortodoxă Română este privită de românii din afara graniţelor
ţării ca un factor de unitate şi comuniune etnică, spirituală şi de credinţă. în acest
cadru doresc să aduc trei precizări: Una se referă la Mitropolia Basarabiei a ro
mânilor de peste Prut şi anume că, în Pactul Ribbentrop-Molotov nu există nici
o menţiune cu privire la trecerea Mitropoliei noastre la Biserica Rusă şi acest lu
cru ar trebui avut în vedere de istorici dar şi în cadrul dialogului Bisericii noas
tre cu Biserica Rusă. O a doua se referă la faptul că în tot mai multe părţi ale
Serbiei, unde sunt comunităţi româneşti, s-a reluat slujirea în limba română şi
acesta este rodul tăriei şi înţelepciunii Bisericii noastre de a lucra şi de a aştepta
rezultatele înfiinţării Episcopiei de la Vârşeţ. O a treia se referă la faptul că Aca
demia Română are sub tipar un Atlas al prezenţei româneşti în lume pe care
Biserica ar putea să-l utilizeze ca un bun instrument de lucru. în continuare aş
dori să amintesc şi unele realizări în plan misionar-social şi cultural din Arhiepis
copia Craiovei din care vin, între care: acţiunile de ajutorare a sinistraţilor din
Dolj, în numele cărora adresez mulţumiri Prea Fericirii Voastre pentru sprijinul
acordat de Centrul Patriarhal în ajutorarea şi alinarea suferinţelor lor, inaugu
rarea unui nou sediu al Bibliotecii Centrului Eparhial, edificarea noului sediu al
Facultăţii de Teologie şi mai ales darea în funcţiune a unei Tipografii Mitropoli
tane moderne. Pentru a încheia intervenţia mea, vreau să supun atenţiei câteva
sugestii ce ar putea fi avute în vedere în activitatea viitoare a sectoarelor de la
Centrul Patriarhal: 1. Pregătirea şi editarea în anul 2008, după modelul Bibliei
de la Bucureşti, a Liturghierului lui Macarie, de la a cărui apariţie, în anul 1508,
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se vor împlinii 500 de ani; 2. Ar trebui să intre în preocuparea Editurii Institutului
Biblic publicarea unui Dicţionar de termeni religioşi pentru folosul unui larg
spectru de cititori care va avea cu siguranţă o mare căutare şi întrebuinţare în
educaţia religioasă a tineretului dar şi a populaţiei adulte; 3. Deşi cunoaştem că
există preocupări, ar trebui intensificată, atât la nivel central cât şi local bise
ricesc, grija pentru trimiterea de carte în Basarabia şi 4. posibilitatea găsirii unui
moment pentru comemorarea Răscoalei din 1907”.
Pr. Ioan Răduţ de la Arhiepiscopia Craiovei, solicitând cuvântul, arată că
“timp de două zile am fost invitat la un adevărat banchet al realizărilor Patriar
hiei Române din anul trecut, al instituţiilor sale centrale reprezentative dar şi al
eparhiilor şi cer îngăduinţa de a adresa felicitări părinţilor consilieri patriarhali
care, sub îndrumarea Prea Fericirii Voastre, au făcut posibilă această prezentare
în Dările de seamă expuse în faţa Consiliului Naţional Bisericesc. Din toate cele
prezentate reiese că în toate unităţile, indiferent de rangul lor, se lucrează pentru
slujirea lui Dumnezeu, a Sfintei Biserici şi a credincioşilor. Prezenţa mea în acest
for central bisericesc îmi oferă un bun prilej ca, mai întâi, în numele clerului şi
credincioşilor doljeni, să adresez mulţumiri respectuoase Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist pentru atenţia cu care a urmărit luarea de măsuri adecvate aici
la nivelul Patriarhiei pentru ajutorarea sinistraţilor în urma inundaţiilor de anul
trecut, iar mai apoi, să-mi exprim bucuria că, pe domeniul învăţământului teo
logic, Sfântul Sinod a adoptat măsurile cuvenite şi s-au iniţiat demersuri la Minis
terul Educaţiei şi Cercetării pentru ca durata studiilor de Teologie Pastorală să
revină la patru ani, ştiut fiind că nici aceşti patru ani nu sunt suficienţi pentru o
completă pregătiri a viitorilor slujitori ai altarelor
Pr. Academician Dumitru Popescu de la Arhiepiscopia Bucureştilor începe
intervenţia de la “gâlceava iscată nedrept în jurul sfintelor icoane a celor domi
naţi de cultura secularizată specifică gândirii occidentale filosofice şi teologice
şi, mai ales, a sectanţilor. Spun aceasta pentru că independent de mentalităţile lu
mii şi ale Europei care L-au scos pe Dumnezeu din creaţie, Ortodoxia îl are pe
Hristos ca esenţa şi viaţa creaţiei. Iată de ce, în ultima vreme chiar şi catolicii au
început să-L prezinte şi să vorbească despre Hristos Pantocrator care ţine în
fiinţă întreg universul şi-l conduce la desăvârşire. Menirea noastră este să apă
răm, fiecare în slujirea lui, credinţa şi ostenelile care edifică Biserica vie aşa cum
ne-a fost prezentată în Dările de seamă. Cred însă că această osteneală trebuie
să aibă ca simbol Catedrala Mântuirii Neamului care ne uneşte pe toţi şi ne face
mai viguroşi în lucrarea pentru mântuire. închei, cerând îngăduinţa să felicit pe
părinţii consilieri şi pe Prea Fericirea Voastră care aveţi viziunea celor trebui
toare şi daţi orientare în lucrarea bisericească ce se desfăşoară ”.
DL Inginer Nicolae Noica de la Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, în
cuvântul său, adresează mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist care
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“m-a propus Adunării Naţionale Bisericeşti pentru a fi ales în acest distins for în
care lucrăm împreună de două zile. Dintru început, ca om de cifre care am o vi
ziune mai pragmatică asupra unor lucruri, doresc să răspund celor care acuză
Biserica noastră de lipsa reformei. Le pot răspunde doar cu două lucruri, deşi
sunt mult mai multe, pentru că uneori cifrele vorbesc mai mult decât orice: unul
este acela al întineririi personalului slujitor, astfel că din peste 14.000 de preoţi
şi diaconi care activează în Biserica Ortodoxă Română, peste 9.700 sunt sub 50
de ani, iar al doilea este că, ascultând cifrele prezentate cu referire la locaşurile
de cult, impresionează activitatea de construire de noi biserici, de restaurare a
celor existente şi sumele cu care credincioşii contribuie la aceste activităţi, neui
tând şi progresul excepţional în domeniul asistenţei sociale a Bisericii. Există şi
reformă, există şi încredere în Biserică şi cred că ar f i util ca toate datele prezen
tate să fie puse la dispoziţia clerului, a credincioşilor dar şi a factorilor decidenţi
pentru a şti, a învăţa şi a respecta venerabila instituţie a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne. Sunt multe alte aspecte care au reieşit din dările de seamă prezentate şi
care mă duc cu gândul că ar trebui promovate cum ar fi, între altele, necesitatea
unui minister separat al cultelor sau răspunsul mai prompt şi mai ofensiv al celor
ce reprezintă Biserica faţă de apariţiile în media vizuală şi în presă a unor per
sonaje care prin discursul lor aduc atingere adevărului despre Biserica noastră
şi lucrarea ei. Revenind însă la un domeniu de care sunt apropiat prin formaţie şi
activitate, doresc să supun atenţiei unele sugestii legate de construcţia de biseri
ci. Este un fapt cunoscut că în ultimii 50 de ani şcoala românească de arhitectură
nu a creat specialişti în domeniul construcţiei de biserici. De aceea, cred că este
oportună iniţierea de către Biserică, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Facultatea de Arhitectură şi Inspecţia de Stat în Construcţii, a unei întâl
niri cu specialiştii în construcţie de biserici pentru a evalua tradiţia şi tendinţele
în acest domeniu. O altă propunere constă în a se solicita de la eparhii, cu apro
barea Sfântului Sinod, toate planurile bisericilor reprezentative construite în
ultimii 50 de ani în toată ţara, cu scopul de a se publica sub forma unui manual
destinat tinerilor arhitecţi şi specialiştilor în construcţia de biserici, acest lucru
fiind posibil cu concursul Inspecţiei de Stat în Construcţii. Aceste propuneri au
menirea de a păstra şi promova tradiţiile noastre locale în faţa inovaţiilor de tot
felul care agresează inclusiv domeniul construcţiilor de biserici. în încheiere îmi
exprim încrederea, după cele ascultate ieri şi azi dar şi faţă de actuala stare de
lucruri, că Biserica noastră are capacitatea de a fi ca întotdeauna luptătoare, de
a deveni mai ofensivă astăzi şi, cu înţelepciune, să apere adevărul de credinţă şi
propria sa existenţă ”.
D l Economist Viorel Roman de la Arhiepiscopia Iaşilor adresează Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist "alese mulţumiri pentru încrederea acordată
şi pentru aprecierea activităţii pe care o desfăşor ca oricare membru al Sfintei
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noastre Biserici, fapt care mă întăreşte în convingerea că realizările ce ne-au fost
prezentate sunt rodul efortului propriu al Bisericii în întregul ei. Cu siguranţă că
este necesar, aşa cum a arătat şi Părintele Patriarh şi alţi antevorbitori, ca aceste
lucrări să fie cunoscute până la baza Bisericii, să dăm informaţii cât mai multe
prin presă pentru ca lumea să vadă şi să înţeleagă cine este şi ce face Biserica
Ortodoxă Română astăzi. In ceea ce priveşte activitatea de viitor, deşi cunosc că
s-au făcut mulţi şi mari paşi înainte, îmi îngădui să formulez câteva sugestii: 1.
acolo unde se vor construi biserici noi să se edifice şi case parohiale şi sociale
pentru folosul comunităţii; 2. Să se constituie la nivel naţional bisericesc, printr-un
parteneriat cu o instituţie abilitată, un Oficiu de consultanţă pentru accesarea de
către unităţile bisericeşti a fondurilor europene structurale şi pentru dezvoltarea
agriculturii şi a mediului rural care poate fi susţinut printr-o contribuţie infimă
de 15-20 lei/lunar a fiecărei unităţi de cult din ţară. Evident că pentru ca aceste
sugestii să devină viabile trebuie studiate şi fundamentate sub toate aspectele şi
implicaţiile pe care le comportă. Vă mulţumesc. “

9. Cuvântul de închidere al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
încheindu-se discuţiile asupra rapoartelor prezentate analizei şi hotărârii Con
siliului Naţional Bisericesc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist rosteşte ur
mătorul cuvânt:

Prea Sfinţiţi Părinţi,
Distinşi membri ai Consiliului Naţional Bisericesc,
“După cum aţi constatat din cele două zile de lucrări ale Consiliului Naţio
nal Bisericesc, în care unii vă aflaţi pentru prima dată, iar alţii vin deja cu o expe
rienţă, activitatea bisericească de la Centrul Patriarhal este pe cât de complexă,
pe atât de gingaşă în soluţionarea problemelor care i se pun în faţă şi care vin
atât din interiorul cât şi din afara Bisericii. Tot ceea ce v-a fost expus constituie
activitatea noastră de zi cu zi, a Prea Sfinţiţilor de faţă şi a părinţilor consilieri
colaboratori, iar grija noastră este de a avea la timp răspunsuri adecvate şi res
ponsabile fiecărei probleme ivite, fie că vine de la eparhii, de la slujitori sau cre
dincioşi, fie că izvorăşte din preocuparea noastră permanentă pentru mai binele
Sfintei Biserici.
Aţi constatat de-a lungul expunerilor că, deşi datele şi cifrele prezentate sunt
reci, acestea pot spune mult despre evoluţia şi realităţile vieţii noastre bisericeşti.
Toate cele prezentate se constituie în pagini de istorie care se adaugă an de an la
efortul constant pe care îl depunem cu toţii pentru materializarea hotărârilor tu
turor organismelor centrale statutare dar şi pentru promovarea, susţinerea şi
apărarea în faţa autorităţilor de stat şi a opiniei publice a intereselor Bisericii
noastre. De asemenea, aţi putut constata că toate Sectoarele de la Administraţia
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Patriarhală şi de la Institutul Biblic şi au partea lor de lucrare şi de contribuţie
la buna desfăşurare a vieţii bisericeşti astfel ca fiecare să găsească răspunsuri
potrivite cu nevoile sale reale.
O latură a activităţii bisericeşti care a fost expusă Onoratului Consiliu a fost
aceea a activităţii sociale şi filantropice desfăşurată atât la nivelul Centrului nos
tru Patriarhal cât şi în întreaga ţară şi, aţi putut vedea din datele prezentate că,
aceasta se înscrie pe coordonatele lucrării fireşti a Bisericii noastre în acest
domeniu existând un real progres în fiecare loc din ţară. Legat de această activi
tate, doresc să mă refer la Aşezământul de bătrâni de la Mănăstirea Pasărea aflat
în grija Serviciul Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi care, de la an la an, a
cunoscut o evoluţie pozitivă atât datorită eforturilor proprii ale eparhiei cât mai
ales sponsorilor şi binefăcătorilor din ţară şi de peste hotare. Fiind de faţă, su
bliniez aportul considerabil al Domnului Viorel Roman şi al Prinţului Dimitrie
Sturza, cunoscut binefăcător şi al altor aşezăminte sociale ale Bisericii noastre.
Iată de ce, consider un lucru bun că avem în organismele noastre bisericeşti cen
trale şi locale oameni care cunosc şi se identifică cu problemele reale ale Bisericii
- mai ales ale activităţii sociale - şi care pot contribui personal sau prin notorie
tatea lor la sprijinirea acestui domeniu vital al lucrării bisericeşti cu profunde
implicaţii şi contribuţii la însăşi misiunea şi slujirea Bisericii astăzi.
Referindu-mă acum la volumul de muncă desfăşurată pe tărâm bisericesc pen
tru păstrarea şi transmiterea mai departe a valorilor patrimoniale primite de la
înaintaşi, apreciez că sunt necesare, în continuare, eforturi sporite de conservare şi
restaurare. In acest context, credem că a sosit timpul, datfiind şi cele prezentate şi
discutate, ca la nivelul Centrului Patriarhal să se instituţionalizeze un Centru sau
Atelier de restaurare a icoanelor şi a cărţii vechi, care să fie încadrat cu specialişi
şi dotări de înalt nivel, desigur şi cu asigurarea finanţărilor necesare, cunoscând că
această activitate migăloasă cere mari eforturi financiare.
Cât priveşte cele expuse şi discutate în legătură cu Catedrala Mântuirii Nea
mului, cunoaşteţi că, personal, nu am precupeţit nici un efort pentru a aduce la
viaţă această moştenire primită de la înaintaşii mei ca pe o dorinţă a Bisericii şi
a poporului român. Ştiţi că am organizat şi două concursuri pentru proiecte,
chiar recompensate cu sume de bani şi, cu toate acestea, puţini oameni şi vremurile
ne-au fost potrivinice, pentru că în ceea ce îi priveşte pe oameni - şi mă refer la
cei care au competenţe în domeniul arhitecturii şi construcţiilor - aceştia încă nu
au înţeles încă sensul şi semnificaţiile unui astfel de edificiu liturgic naţional şi
faptul că ne trebuie o Catedrală construită într-un stil autohton, de exemplu cel
brâncovenesc. Pentru a stinge însă toate aceste potrivnicii şi neînţelegeri în pri
vinţa semnificaţiilor unei astfel de construcţii trebuie să avem răbdare multă şi
credinţă fără margini. Şi, pentru că avem în acest Consiliu Naţional şi specialişti,
invit pe Dl. Prof. Comeliu Ioan Bucur şi pe Dl. Ing. Nicolae Noica să se alăture
a
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colectivului de avizare a temei de proiectare pe care arhitecţii vor trebui să o
respecte. în calitatea pe care o am, la care m-a chemat întreaga Biserică, îmi voi
asuma toată răspunderea proiectului pentru care voi constitui acest grup de spe
cialişti de care v-am vorbit mai înainte.
Am ascultat şi rapoartele care au detaliat activitatea Editurii şi Tipografiei
Institutului Biblic atât pe anul trecut cât şi perspectivele anului care a început. In
legătură cu acestea pot să vă spun că am vizitat zilele trecute Tipografia noastră
şi vă mărturisesc că am rămas impresionat de eforturile făcute pentru reînnoirea
acesteia din punct de vedere tehnic, şi care se vede în calitatea şi cantitatea pro
ducţiei de carte. Pentru noi, Tipografia Institutului Biblic este oglinda iubirii de
carte şi de Cuvântul lui Dumnezeu şi, de aceea, sunt vrednice de apreciere toate
strădaniile depuse pentru înnoirea acesteia. Recunoaştem aici meritele şi oste
nelile Prea Sfinţitului Episcop Vincenţiu de a face din acest sector o instituţie de
prestigiu, dotată cu tehnică modernă, care poate concura cu alte instituţii de
acest fel. Dovadă sunt şi participările din ultimii ani ale Editurii şi Tipografiei
noastre la diferite târguri şi expoziţii de carte despre care aţi şi auzit în expunerea
prezentată. Aceste cuvinte sunt o mărturie modestă a celui care a cunoscut Tipo
grafia noastră din vremea studenţiei sale dar şi evoluţia ei până astăzi, în care o
bună perioadă de timp am fost implicat ca Episcop-Vicar Patriarhal, în vremea
vrednicilor mei înaintaşi.
Asupra celor ce s-a propus în cadrul discuţiilor cu privire la promovarea
lucrărilor noastre în rândulpreoţimii şi a credincioşilor, apreciez ca binevenite şi
constructive propunerile făcute dar sunt dator să înştiinţez Onoratul Consiliu Na
ţional că rapoartele prezentate aici se dau anual publicităţii în presa biseri
cească. Este necesar doar, aşa cum am şi spus în deschidere ca, la rândul lor,
eparhiile să depună mai multă stăruinţă pentru a le cunoaşte şi a le promova în
rândul clerului şi a credincioşilor sau a factorilor de răspundere din rândul auto
rităţilor locale, mai ales că Buletinul oficial al Patriarhiei Române, revista “Bise
rica Ortodoxă Română ” şi periodicul de informaţie bisericească "Vestitorul Or
todoxiei” ajung atât la eparhii cât şi la toate parohiile, mănăstirile şi instituţiile
de învăţământ teologic.
Mulţumindu-vă pentru răbdarea cu care aţi participat la lucrările Consi
liului Naţional Bisericesc, contribuind prin intervenţii la lămurirea şi întregirea
aspectelor prezentate în Dările de seamă ale Sectoarelor Administraţiei Patriar
hale şi ale Institutului Biblic, Vă binecuvântez şi vă urez să vă întoarceţi mai îm
bogăţiţi la casele, familiile şi preocupările pe care le aveţi. Mulţumesc, de aseme
nea, Prea Sfinţiţilor Episcopi-Vicari Patriarhali şi părinţilor consilieri patriarhali
care, prin colaborarea cu noi şi-au adus aportul la realizările şi împlinirile ex
puse cu încredinţarea că eforturile lor de până acum vor spori pentru o şi mai
bună lucrare
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10. închiderea şedinţei de lucru.
în încheiere, în conformitate cu prevederile art. 26 din din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 120, lit.“h” din Re
gulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist supune Consiliului Naţional Bisericesc spre hotărâre şi aprobare
generală Procesele-Verbale în legătură cu Dările de seamă prezentate de Sectoarele
Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto
doxe Române, precum şi unele completări aduse în cadrul discuţiilor.
Ca urmare, Consiliul Naţional Bisericesc hotărăşte:
- Aprobă Raportul General al Consiliului Naţional Bisericesc pe anul
2006, întocmit pe baza Dărilor de seamă ale Sectoarelor Administraţiei Patriar
hale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române şi pe
baza Dărilor de seamă ale Centrelor Eparhiale şi îl înaintează spre examinare şi
aprobare Adunării Naţionale Bisericeşti.
- înaintează Adunării Naţionale Bisericeşti pentru examinare şi hotărâre
rapoartele privind Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 şi proiectul Bu
getului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Administraţiei Patriarhale şi
Instituţiilor anexe.
Exprimă mulţumiri PP.SS. Episcopi-Vicari-Patriarhali Vincenţiu Ploieş
teanul şi Ciprian Câmpineanul, precum şi părinţilor consilieri patriarhali cola
boratori, pentru modul în care, din încredinţarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist,
au vegheat la bunul mers al acestor sectoare în anul 2006.
Sectoarele Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic vor studia cu
atenţie propunerile formulate în cadrul rapoartelor şi al intervenţiilor şi vor pre
zenta, acolo unde este cazul, propuneri pentru aducerea la îndeplinire, inclusiv de
prezentare a mijloacelor şi surselor de finanţare.
După adoptarea hotărârilor, la orele 1400, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist declară închisă şedinţa de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevăraţi
PREŞEDINTELE CONSILIULUI NAŢIONAL BISERICESC

t TEOCTIST
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR
AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETAR DE ŞEDINŢĂ
Pr. Dr. AUGUSTIN RUSU
Consilier Patriarhal

LUCRĂRILE SESIUNII SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE PE ANUL 2007
Sumarul şedinţelor de lucru din zilele de 12,13 şi 14 februarie 2007*
în conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române coroborate cu prevederile art. 9 din Regulamentul
Organelor Centrale Bisericeşti şi la convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist nr.281 din 10 ianuarie 2007, în ziua de 12 februarie 2007 a avut loc des
chiderea sesiunii Sfântului Sinod pe anul 2007, iar în zilele de 12, 13 şi 14 februarie
2007 s-au desfăşurat lucrările şedinţelor de lucru ale acestei sesiuni sinodale.

Luni, 12 februarie 2007
1. Oficierea Sfintei Liturghii şi a Te-DeumuluL
începând cu orele 800 s-a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală de
către P.S. Ioan Casian de Vicina, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
La orele 930, slujba a continuat cu oficierea Te-Deumului, fiind prezenţi Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu II.PP.SS. Mitropoliţi şi Arhi
episcopi, PP.SS. Episcopi, Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari, membrii ai Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi părinţii consilieri patriarhali,
credincioşi, monahi şi monahii.
2. Apelul nominal
La orele IO00 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu II.PP.SS
Mitropoliţi au intrat în Sala Sinodală, luând loc în prezidiu.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte Teoctist, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, dă citire
Apelului nominal.
Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, II.PP.SS. Mitropoliţi: Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Laurenţiu al
Ardealului, Teofan al Olteniei, Nicolae al Banatului, Petru al Basarabiei, Sera
fim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord,
Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale;
II.PP.SS. Arhiepiscopi: Teodosie al Tomisului, NIFON al Târgoviştei, Pimen al
Sucevei şi Rădăuţilor, Andrei al Alba Iuliei, Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada; PP.SS. Episcopi: Gherasim al Râmnicului, Eftimie al Romanului, Epifanie al Buzăului şi Vrancei, Calinic al Argeşului şi
Muscelului, Casian al Dunării de Jos, Timotei al Aradului, Lucian al Caranse
*
Prezentul sumar a fost pregătit pentru tipar de Pr. Dr. Augustin Rusu, Consilier patriarhal, pe
baza Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sfanţului Sinod.
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beşului, Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, Nicodim al Severinului şi
Strehaiei, Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, Ioan al Covasnei şi Harghitei,
Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, Ambrozie al Giurgiului, Daniil,
Episcop-Locţiitor (administrator) al Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului,
Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria; PP.SS. Episcopi-Vicari
Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanul, secretarul Sfântului Sinod şi Ciprian Câmpineanul; PP.SS. Episcopi-Vicari: Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Praho
veanul ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Calinic Botoşăneanul al Arhiepiscopiei
Iaşilor, Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Irineu Bistriţeanul şi
Vasile Someşanul ai Arhiepiscopiei Clujului, Gurie Gorjeanul al Arhiepiscopiei
Craiovei, Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timişoarei, Siluan MarsUianul al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Ioan Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada; PP.SS.
Arhierei-Vicari: Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului, Ioachim Băcăua
nul al Episcopiei Romanului, Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor, Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Săla
jului, precum şi Iustin Sigheteanul al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramu
reşului şi Sătmarului.
Absentează motivat: I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, P.S. Episcop Ioachim al Huşilor, PP.SS Episcopi-Vicari
Sofian Braşoveanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Cen
trale şi de Nord şi Marc Nemţeanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale şi Meridionale.
Constatând prezenţa legală, în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Preşedinte declară deschisă sesiunea Sfântului Sinod pe anul 2007
precum şi şedinţa de lucru convocată pentru zilele de 12,13 şi 14 februarie 2007.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează membrilor
Sfântului Sinod cuvânt de întâmpinare şi bun venit la lucrările sesiunii sinodale
pe anul 2007 care începe acum şi îi informează că de această dată lucrările Sfântu
lui Sinod se desfăşoară împreună cu cele ale altor foruri bisericeşti centrale:
Adunarea Naţională Bisericească şi Colegiul Electoral Bisericesc, întrucât ur
mează ca Sfântul Sinod în şedinţa specială să desemneze candidaţii pentru ocu
parea postului vacant de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Biho
rului şi Sălajului, iar Colegiul Electoral Bisericesc, în virtutea atribuţiilor sale, să
procedeze la alegerea unuia dintre candidaţii desemnaţi. Urând succes lucrărilor
mulţumeşte încă o dată membrilor Sfântului Sinod pentru că au răspuns la che
mare şi sunt prezenţi la lucrări.
A

_
_
_
_

3. Componenţa Comisiilor Sinodale.
Prea Fericirea Sa dispune apoi să fie prezentate propunerile privind compo
nenţa Comisiilor Sinodale de lucru pentru anul 2007.
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După citirea propunerilor privind componenţa Comisiilor Sinodale, I.P.S.
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, cerând cuvântul, subliniază că în
structura lor, Comisiile Sinodale nu sunt egale ca număr de membri şi propune ca
în ceea ce priveşte participarea membrilor Sfântului Sinod în Comisiile Sinodale,
aceasta să se facă ţinându-se seama de specializarea teologică şi de preocupările
fiecăruia. Drept urmare, adresează Sfântului Sinod rugămintea ca P.S. EpiscopVicar Gurie Goijeanul să fie cooptat în Comisia Teologică şi Liturgică.
In aceeaşi ordine de idei Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte propune
Sfântului Sinod ca P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina, care activează în ca
drul Diasporei Ortodoxe Române şi este membru nou în Sfântul Sinod, să fie repar
tizat în Comisia pentru Comunităţi Externe, Relaţii inter-ortodoxe şi ecumenice.
Luând act de aceste propuneri şi precizări, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
-Aprobă repartizarea P.S. Episcop-Gurie Gorjeanul în Comisia Teologică şi
Liturgică şi a P.S. Episcop- Vicar Ioan Casian de Vicina în Comisia pentru Comu
nităţi Externe, Relaţii inter-ortodoxe şi ecumenice.
Aprobă următoarea componenţă a Comisiilor Sinodale pentru sesiunea
anului 2007:
A

COMISIA PASTORALĂ, MONAHALĂ ŞI SOCIALĂ:
1. I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
2. I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei
3. I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
4. P.S. Episcop Eftimie al Romanului
5. P.S. Episcop Ioachim al Huşilor
6. P.S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului
7. P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
8. P.S. Episcop-Locţiitor Daniil
9. P.S. Episcop-Vicar Vasile Someşanul
10. P.S. Episcop-Vicar Paisie Lugojanul
11. P.S. Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA TEOLOGICĂ ŞI LITURGICĂ:
1. I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
2. I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului
3. I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
4. P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos
5. P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
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6. P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul
7. P.S. Episcop-Vicar Varsanufie Prahoveanul
8. P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul
9. P.S. Episcop-Vicar Gurie Goijeanul
10. P.S. Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul
11. P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA CANONICĂ-JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ:
1. I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei
2. I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
3. P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului
4. P.S. Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei
5. P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
6. P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului
7. P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
8. P.S. Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei
9. P.S. Episcop-Vicar Sebastian Ilfoveanul
10. P.S. Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
11. P.S. Episcop-Vicar Marc Nemţeanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Comeliu Bârlădeanul

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA PENTRU COMUNITĂŢI EXTERNE, RELAŢII
INTERORTODOXE ŞI ECUMENICE:
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord
I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiep. Ortodoxe Române
în America şi Canada
P.S. Episcop Timotei al Aradului
P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
P.S. Episcop Ambrozie al Giurgiului
P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria
P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul
P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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4. Aprobarea Ordinii de ZL Repartizarea lucrărilor la Comisiile Sinodale.
A

_____

In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune examinării şi
hotărârii Sfântului Sinod Ordinea de zi, invitând pe membrii Sfântului Sinod să
facă eventuale propuneri şi completări.
Ca urmare, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei solicită comple
tarea Ordinii de zi cu:
Temei nr. 762/2007 - Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei nr.
1382/2007 cu hotărârea Sinodului Mitropolitan cuprinzând propunerea de
canonizare a Mitropolitului Varlaam al Moldovei (30 august) şi propunerea
de aprobare a Slujbei şi Acatistului Sfântului Cuv. Daniil Sihastru.
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei solicită completarea Ordinii de zi cu:
Temei nr. 774/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Biseri
ceşti în legătură cu participarea I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei la
reuniunea Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic dintre Biserica Orto
doxă şi Biserica Anglicană (Londra, 30 ian.-3 febr. 2007).
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului solicită aprobarea să se înscrie pe Ordinea
de zi:
Temei nr. 743/2007 - Adresa Episcopiei Buzăului şi Vrancei nr.1001/2007
prin care solicită intervenţia Sfântului Sinod la Ministerul Educaţiei şi Cer
cetării pentru aprobarea organizării clasei a IX-a la Seminariilor Monahale
din eparhie şi în anul de învăţământ 2007-2008.
P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul solicită aprobarea să se
înscrie pe Ordinea de zi:

Temei nr. 522/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea în
legătură cu modul de implicare a Bisericii Ortodoxe Române în ajutorarea
sinistraţilor ca urmare a inundaţiilor din 2006.
P.S. Episcop-Vicar Sebastian Ilfoveanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor soli
cită Prea Fericitului Părinte Patriarh aprobarea să se înscrie pe ordinea de zi:
Temei nr. 838/2007 - Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor cu nr. 996/2007
cuprinzând hotărârea Sinodului Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei cu
propunerea de aprobare a Acatistului Sf. Mucenic Sava de la Buzău şi a
Condacului, Troparului şi Sinaxarului Sfântului Mucenic Hermes.
In urma completărilor aduse şi la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă înscrierea pe Ordinea de zi a temeiului nr. 522/2007 şi repartizarea
la Comisia Pastorală, Monahală şi Socială.
Aprobă înscrierea pe Ordinea de zi a temeiurilor: nr. 838/2007, nr.
743/2007, completarea temeiului nr. 762/2007 şi repartizarea acestora la Comi
sia Teologică şi Liturgică.
A
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- Aprobă înscrierea pe Ordinea de zi a temeiului nr. 774/2007 şi repartizarea
la Comisia pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi ecumenice.
- Aprobă Ordinea de zi generală a prezentei şedinţe a Sfântului Sinod, cu
completările aduse, şi repartizarea ei pentru studiere la Comisiile Sinodale, după
cum urmează:
în plenul Sfântului Sinod:
1.
Teniei nr. 312/2007 - Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod la Dumi
nica Ortodoxiei din anul 2007 (25 februarie) pentru colecta Fondului Central
Misionar.
La Comisia Pastorală, Monahală şi Socială:
2. Temei nr. 654/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu itinerariile pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi Dările de seamă
privind activitatea pastoral-misionară desfăşurată în cursul anului 2006.
3. Temei nr. 658/2007 - Adresa nr. 352/2007 a Arhiepiscopiei Timişoarei
cu propunerea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului de a se acorda Prea
Cuviosului Protosinghel Simeon (Adrian-Virgil) Stana, exarhul mănăstirilor,
rangul de arhimandrit.
4. Temei nr. 291/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea
privind modul de gestionare a Fondului Filantropia în anul 2006 şi prop
uneri pentru 2007.
5. Temei nr. 292/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu
privire la concluziile întâlnirii Grupului executiv de lucru al consilierilor pe
probleme sociale de Ia eparhii (6 februarie 2007) referitoare la îmbunătăţirea
lucrării social-filantropice a Bisericii.
6. Temei nr. 293/2007 - Darea de seamă asupra activităţii de asistenţă
religioasă desfăşurată în unităţile militare din subordinea Ministerului
Apărării Naţionale în anul 2006.
7. Temei nr. 294/2007 - Darea de seamă asupra activităţii de asistenţă
religioasă desfăşurată în unităţile militare din subordinea Ministerului Ad
ministraţiei şi Internelor în cursul anului 2006.
8. Temei nr. 295/2007- Darea de seamă asupra activităţii de asistenţă reli
gioasă desfăşurată în penitenciare, în cursul anului 2006.
9. Temei nr. 296/2007 - Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2006 de asociaţiile care funcţio
nează cu binecuvântarea Sfântului Sinod: Asociaţia Studenţilor Creştini Orto
docşi din România, Asociaţia Oastea Domnului, Frăţia Ortodoxă Română.
10. Temei nr. 522/2007 —Referatul Sectorului Biserica şi Societatea în
legătură cu modul de implicare a Bisericii Ortodoxe Române în ajutorarea
sinistraţilor ca urmare a inundaţiilor din 2006.
Primeşte raportor: P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
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La Comisia Teologică şi Liturgică:
11. Temei nr. 838/2007 - Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor cu nr.
996/2007 cuprinzând hotărârea Sinodului Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei cu propunerea de aprobare a Acatistului Sf. Mucenic Sava de la Bu
zău şi a Condacului, Troparului şi Sinaxarului Sf ântului Mucenic Hermes.
12. Temei nr. 762/2007 - Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei nr.
1382/2007 cuprinzând hotărârea Sinodului Mitropolitan al Moldovei şi
Bucovinei cu propunerea de canonizare a Mitropolitului Varlaam al Mol
dovei (30 august) şi cu propunerea de aprobare a Slujbei şi Acatistului Sfân
tului Cuvios Daniil Sihastru.
13. Temei nr. 450/2007 - Referatul Sectorului Patrimoniu CulturalNaţional Bisericesc privind înfiinţarea în cadrul acestui sector a unui Centru
de Pregătire Profesională a personalului de la muzeele şi colecţiile ecleziastice.
14. Temei nr. 103/2007 - Referatul Sectorului învăţământ în legătură cu
propunerile Patriarhiei Române privitoare la modificarea Legii învăţământului.
15. Temei nr. 108/2007 - Informare a Sectorului învăţământ cu privire la
desfăşurarea consfătuirii cadrelor didactice care predau “Misiologie şi Ecumenism” în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română.
16. Temei nr. 110/2007 - Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor cu privire la mo
dalităţile de admitere şi şcolarizare la Facultatea de Teologie Ortodoxă Du
mitru Stăniloae a Universităţii “A1.I. Cuza”, Iaşi.
Primeşte raportor: P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos
La Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină:
17. Temei nr. 510/2006 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legă
tură cu adoptarea, promulgarea şi publicarea Legii nr. 489/2006 privind li
bertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
18. Temei nr. 15/2007 - Referatul Comisiei speciale în legătură cu soli
citarea I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Ame
rica şi Canada de a se aproba proiectul de Statut de organizare şi noua titu
latură a eparhiei.
19. Temei nr. 538/2007 - Referatul Comisiei Speciale în legătură cu pro
iectul de Statut al Vicariatului Ortodox Român din Australia şi Noua Zeelandă.
20. Temei nr. 399/2007 - Adresa nr. 412/2006 a Arhiepiscopiei Timişoarei cu
solicitarea de a se aproba Decizia I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului privind
atribuţiile P.S. Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
21. Temei nr. 751/2007 - Adresa nr. 391/2007 a Arhiepiscopiei Sibiului
prin care I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului solicită examinarea de
Sfântul Sinod a cererilor individuale a trei preoţi, precum şi a unui memoriu
semnat de cinci preoţi care-şi desfăşoară activitatea în SUA, de a fi primiţi
sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Ardealului.
5- B.O.R. 1-6/2007
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22. Temei nr. 406/2007 - Grupaj tematic privitor la aspectele vieţii şi
activităţii din Biserica Ortodoxă Română rezultat din corespondenţa înre
gistrată la Patriarhia Română în anul 2006.
23. Temei nr. 283/2007 - Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral
Bisericesc din 13 februarie 2007 în legătură cu alegerea de Episcop al Epis
copiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
24. Temei nr. 901/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legă
tură cu adoptarea măsurilor canonice şi statutare bisericeşti pentru ocu
parea scaunului de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
25. Temei nr. 378/2007 - Referat în legătură cu propunerea de înfiinţare
a unei Comisii de studiu sau Corp (Grup) de experţi care să cerceteze situaţia
Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist (componenţă,
tematică, mijloace, termene).
Primeşte raportor: P.S.Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului

La Comisia pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice:
26. Temei nr. 772/2007 - Răspunsul Patriarhiei Moscovei privind com
ponenţa delegaţiei sale în Comisia de dialog cu Patriarhia Română, în pro
blema Mitropoliei Basarabiei.
27. Temei nr. 24/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, la festivităţile prilejuite de aniversarea a 55
de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe a ţinuturilor Cehiei şi
ale Slovaciei (Praga, 7-11 decembrie 2006).
28. Temei nr. 21/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu participarea Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniţă, la cea de
a 13-a întrunire de lucru a Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Orto
doxă şi Federaţia Mondială Luterană (Bratislava, 2-9 noiembrie 2006).
29. Temei nr. 774/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
la reuniunea Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic dintre Biserica Orto
doxă şi Biserica Anglicană (Londra, 30 ian.-3 febr. 2007).
30. Temei nr. 22/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti privind stadiul actual şi activităţile Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe
Române pe lângă Uniunea Europeană.
31. Temei nr. 364/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu activitatea pastoral-misionară desfăşurată în anul 2006 de I.P.S. Mitropolit
Petru al Basarbiei, Exarh al Plaiurilor şi Arhiepiscop al Chişinăului.
32 Temei nr. 119/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, pe anul
2006.
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33. Temei nr. 125/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, pe anul 2006.
34. Temei nr. 122/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în
legătură cu activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, pe anul 2006.
35. Temei nr. 12/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară a P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, pe anul 2006.
36. Temei nr. 123/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în
legătură cu activitatea pastoral-misionară a P.S. Daniil, Episcop Locţiitor
(Administrator) al Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului, pe anul 2006.
Primeşte raportor: I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
După aprobarea Ordinii de zi şi repartizarea lucrărilor la Comisiile Sinodale,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează Plenului Sfântului Sinod rugă
mintea de a proceda la definitivarea în plen a textului Pastoralei Sfântului Sinod
pentru colecta Fondului Central Misionar din Duminica Ortodoxiei (25 februarie
2007), şi pentru a fi tipărită în timp util, încât membrii Sfântului Sinod să o poată
prelua, la plecare, pentru eparhii şi apoi să fie difuzată parohiilor.
Temei nr. 312/2007 - Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica
Ortodoxiei din anul 2007 (25 februarie) pentru colecta Fondului Central
Misionar.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al
Ardealului, autorul Pastoralei, dă citire textului acesteia.
După lecturarea Pastoralei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte invită
pe membrii Sfântului Sinod să ia cuvântul pentru eventuale completări şi amen
damente în vederea definitivării textului Pastoralei, urmând ca, după adoptarea
acestuia, să fie imediat tipărită împreună cu Circulara către parohii
Au luat cuvântul cu sugestii şi propuneri de amendamente: I.P.S.Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S.Mitropolit Teofan al Olteniei, I.P.S. Mitro
polit Nicolae al Banatului, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, I.P.S. Episcop
Casian al Dunării de Jos şi alţi membri ai Sfântului Sinod.
în urma acceptării unor sugestii şi amendamente aduse, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Pastorala Sfântului Sinod pentru Colecta Fondului Central
Misionar din Duminica Ortodoxiei (25 februarie 2007), definitivat potrivit
completărilor care au fost acceptate de plen*
- Acceptă textul Circu.larei cu care Sectorul II al Administraţiei Patriarhale
va trimite tuturor Centrelor eparhiale instrucţiunile potrivit cărora se va desfa* Textul Pastoralei Sfântului Sinod se publică în prezentul număr al Revistei Biserica
Ortodoxă Română.

70

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Stana, exarh al mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, rangul de Arhi
mandrit, anexând în acest scop autobiografia detaliată şi memoriul de activitate a
celui propus.
Având în vedere recomandarea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al
Banatului, studiile, activitatea şi viaţa monahală a Prea Cuviosului Protosinghel
Simeon (Adrian-Virgil) Stana;
In conformitate cu prevederile art. 82 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pen
tru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mă
năstirilor;
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Pastorale, Monahale şi
Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
/V

/\

- Ia act de recomandarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi aprobă
acordarea rangului de Arhimandrit, Prea Cuviosului Protosinghel Simeon (AdrianVirgil) Stana.
- Cancelaria Sfântului Sinod să fie înştiinţată de aducerea la îndeplinire a
hotărârii Sfântului Sinod şi data hirotesiei întru Arhimandrit a Prea Cuvioşiei
Sale.
- Hotărârea va fi adusă la cunoştinţa Arhiepiscopiei Timişoarei pentru cele
de urmare.

Temei nr. 291/2007 - Referatul de informare al Sectorului Biserica şi
Societatea, privind modul de gestionare a Fondului "Filantropia" de la nivel
central, în cursul anului 2006.
Până la 31 decembrie 2006, în contul “Filantropia” al Patriarhiei Române s-a
colectat suma de 63.819 lei, reprezentând contribuţia pe anul 2006 a 11 eparhii:
Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Clujului, Arhi
episcopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Episcopia Râm
nicului, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Huşilor, Episcopia Caran
sebeşului, Episcopia Covasnei şi Harghitei şi Episcopia Alexandriei şi Teleor
manului. La suma amintită, în anul 2007, s-au mai adăugat contribuţiile restante
pentru 2005 de la 3 eparhii, respectiv: Arhiepiscopia Bucureştilor, Arhiepiscopia
Iaşilor şi Arhiepiscopia Craiovei.
Potrivit hotărârilor Sfântului Sinod, Biroul de Asistenţă socială al Patriarhiei,
cu aprobarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a întrebuinţat suma men
ţionată mai sus pentru următoarele programe: 1. Programul social de Sfintele
Paşti (28.000 lei); 2. Programul “Pomul de Crăciun” (15.000 lei); 3. Programul
de burse sociale (7.500 lei); 4. Acordarea de ajutoare financiare pentru un număr
de 227 de persoane fizice provenite din toate eparhiile din ţară (32.723 lei); 5.
Sprijinirea următoarelor aşezăminte social-filantropice: Sfânta Macrina-
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Bucureşti, Sfânta Irina-Voluntari şi Sfântul Sav^-Buzău, diferenţa fiind asigurată
din alte resurse.
Pe marginea aspectelor prezentate au luat cuvântul I.P.S. Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, P.S. Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal şi
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în urma analizării referatului Sectorului Biserica şi Societatea, cu privire la
modul de gestionare a Fondului Filantropia la nivel central şi ţinând cont de pre
cizările aduse în cadrul intervenţiilor din plen, la propunerea Comisiei Pastorale,
Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu aprobare despre modul de gestionare a Fondului “Filantropia ”
de la nivel central, în anul 2006;
- Recomandă eparhiilor care nu au virat contribuţia de 30% pe anul 2006,
în contul nFilantropia” al Patriarhiei, să vireze, până la 30 martie 2007, sumele
corespunzătoare;
- Recomandă eparhiilor ca sumele aferente anului 2007 să fie virate în con
tul “Filantropia ” al Patriarhiei până la data de 30 martie 2007, cuantumul con
tribuţiilor fiind similar cu cel stabilit pentru anul anterior.
Temei nr. 292/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu
privire la concluziile întâlnirii grupului executiv de lucru al coordonatorilor
eparhiali ai activităţilor de asistenţă socială şi propunerile referitoare la
înfiinţarea Federaţiei Filantropia.
în aplicarea Hotărârii Sfântului Sinod nr. 3806/2006, Sectorul Biserica şi
Societatea al Administraţiei Patriarhale a organizat la 6 februarie, la Bucureşti,
prima întâlnire din anul 2007 a Grupului executiv de lucru al coordonatorilor
eparhiali ai activităţilor de asistenţă socială. La întâlnire au participat consilierii
de specialitate de la centrele eparhiale din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Timi
şoara şi Alba Iulia.
în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3806/2006, în cadrul lucră
rilor, moderate de P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, s-a dezbă
tut şi finalizat Proiectul de Statut al Federaţiei asociaţiilor şi fundaţiilor epar
hiale care desfăşoară activităţi social-filantropice, în vederea supunerii spre
aprobarea Sfântului Sinod.
Statutul, alcătuit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, aprobată,
modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, respectă următoarele principii:
1. Federaţia este persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatri
monial (non-profit), apolitică şi neguvernamentală, potrivit cu legislaţia in vi
goare, se înfiinţează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne şi are ca preşedinte de onoare pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; 2.
Scopul şi obiectivele Federaţiei respectă strategia şi Legiuirile Bisericii Orto
doxe Române in domeniul social, precum şi legislaţia de stat în vigoare; 3.
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Federaţia are ca scop dezvoltarea unităţii, cooperării şi forţei de acţiune a organi
zaţiilor membre, reprezentarea acestora în relaţia cu autorităţile statului şi cu insti
tuţii publice sau private, în vederea creşterii calităţii vieţii şi apărării demnităţii
umane, în spiritul învăţăturii creştine; 4. Preşedintele Federaţiei este Episcopul VicarPatriarhal responsabil cu activitatea social-filantropică; 5. Federaţia este alcătuită
din cele mai reprezentative asociaţii saufundaţii eparhiale cu profil social-filantropic,
acestea păstrăndu-şi propria personalitate juridică şi propriul patrimoniu.
Obiectivele Federaţiei sunt: Elaborarea şi implementarea de strategii şi pro
grame comune în domeniile social, medical, educaţional şi al dezvoltării comunitare; încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi culţivarea sentimentului de solidaritate socială; întreprinderea de acţiuni comune în
vederea atragerii de fonduri pentru susţinerea programelor proprii şi ale mem
brilor; Dezvoltarea capacităţii organizaţionale şi de resurse umane a organiza
ţiilor membre; Facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici între organi
zaţiile membre; Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii şi
organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniu; Informarea, sensibilizarea şi
educarea opiniei publice cu privire la subiecte de interes general care afectează
calitatea vieţii şi demnitatea umană; Iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea
cadrului legislativ din domeniile de interes ale Federaţiei; Desfăşurarea de pro
grame de cercetare în domeniile de interes.
Referatul redă, în continuare, următoarele propuneri ale Grupului executiv de
lucru în problema înfiinţării Federaţiei:
a

1. Să se aprobe înfiinţarea Federaţiei cu statutul prezentat în anexă (redac
tat şi vizat de către jurişti);
2. Să se aprobe ca, până la data de 15.04.2007, Sectorul Biserica şi Socie
tatea al Administraţiei Patriarhale să întreprindă demersurile necesare consti
tuirii şi înscrierii Federaţiei;
3. Pentru constituirea acestui organism, până la data de 1.03.2007 fiecare
eparhie va desemna câte o asociaţie sau fundaţie eparhială reprezentativă, care
are ca scop şi obiective activitatea social-filantropică; în acest sens se recomandă
ca organizaţia desemnată să fie parte a Federaţiei, să îndeplinească în mod cu
mulativ următoarele condiţii:
- este desemnată de către eparhie ca reprezentativă pentru activitatea socialfilantropică din cuprinsul său;
- scopul şi obiectivele organizaţiei vizează dezvoltarea de programe pe întreg
cuprinsul eparhiei;
- întruneşte criterii de performanţă în furnizarea serviciilor şi dovedeşte
capacitate organizaţională pentru a contribui la îndeplinirea scopului şi obiec
tivelor proprii şi ale federaţiei.

VIAŢA BISERICEASCĂ

73

4.
Să se aprobe ca membrii fondatori să se întrunească pentru constituirea
Adunării generale a Federaţiei, prilej cu care se va alege componenţa Consiliului
Director, se vor stabili responsabilităţile membrilor în vederea elaborării regula
mentelor de funcţionare şi organizare şi vor fi analizate aspectele ce ţin de înce
perea activităţii efective a Federaţiei.
După citirea Referatului şi a propunerilor formulate, au luat cuvântul prezen
tând opinii şi sugestii în vederea completării celor prezentate: I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpi
neanul, Pr. Dorel-Nicolae Moţoc, consilier patriarhal la Sectorul Biserica şi So
cietatea, I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba
Iuliei şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Având în vedere noile reglementări legislative în domeniul activităţii socialfilantropice şi perspectivele impuse de aderarea României la structurile europene;
Luând în considerare necesitatea unui amplu proces de pregătire şi reorgani
zare şi dat fiind faptul că acţiunea social-filantropică a Bisericii este chemată să
răspundă unor cerinţe şi standarde tot mai ridicate;
în urma analizării referatului de informare al Sectorului Biserica şi Societatea
şi ca urmare a propunerilor formulate în cadrul discuţiilor, la propunerea Comisiei
Pastorale, Monahale şi Sociale, Sfanţul Sinod hotărăşte:
1. Ia act de desfăşurarea lucrărilor întâlnirii Grupului executiv de lucru (6
februarie 2007), precum şi de propunerile referitoare la îmbunătăţirea lucrării
social-filantropice.
2. îşi exprimă acordul de principiu pentru înfiinţarea Federaţiei pe baza sta
tutului prezentat;
3. Sectorul Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale va transmite
tuturor centrelor eparhiale statutul Federaţiei urmând ca, până la data de 15
martie 2007, după analizarea acestuia, fiecare eparhie să desemneze, în scris, o
asociaţie sau fundaţie eparhială reprezentativă, care are ca scop şi obiective acti
vitatea social-filantropică şi care îşi exprimă acordul în vederea înscrierii în
Federaţie; în acest sens se recomandă ca organizaţia care îşi exprimă acordul
pentru înscrierea în Federaţie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele
condiţii:
- este desemnată de către eparhie ca reprezentativă pentru activitatea socialfilantropică din cuprinsul său;
- scopul şi obiectivele organizaţiei vizează dezvoltarea de programe pe întreg
cuprinsul eparhiei;
- întruneşte criterii de performanţă în furnizarea serviciilor şi dovedeşte
capacitate organizaţională pentru a contribui la îndeplinirea scopului şi obiec
tivelor proprii şi ale federaţiei.
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4. Odată cu nominalizarea ONG-ului care va face parte din federaţie, epar
hiile vor face şi propunerile legate de denumirea noului organism, în vederea ob
ţinerii dovezii privind disponibilitatea denumirii;
5. Aprobă ca, până la data de 01 mai 2007, Sectorul Biserica şi Societatea al
Administraţiei Patriarhale să întreprindă demersurile necesare constituirii şi
înscrierii Federaţiei;
6. Aprobă ca delegaţii asociaţiilor sau fundaţiilor care acceptă înscrierea să
se întrunească pentru constituirea Adunării Generale a Federaţiei, prilej cu care
se va alege componenţa Consiliului Director, se vor stabili responsabilităţile
membrilor în vederea elaborării regulamentelor de funcţionare şi organizare şi
vor fi analizate aspectele ce ţin de începerea activităţii efective a Federaţiei;
7. Aprobă ca aceste hotărâri să fi transmise eparhiilor spre cunoaştere şi
aplicare urmând ca, la proxima sesiune a Sfântului Sinod, Sectorul Biserica şi
Societatea al Administraţiei Patriarhale să prezinte un referat cu privire la împli
nirea celor hotărâte.

Temei nr. 293/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea în legă
tură cu activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în unităţile militare din
subordinea Ministerului Apărării în cursul anului 2006.
Dintre realizările Secţiei de Asistenţă Religioasă din cadrul Ministerului Apă
rării Naţionale amintim: în colaborare cu Sectorul Biserica şi Societatea al Pa
triarhiei Române, s-au organizat examene de selecţionare pentru ocuparea celor 4
posturi vacante de preoţi militari; preoţii militari au oficiat slujbe şi servicii reli
gioase prilejuite de sărbători religioase şi militare, au acordat asistenţă spirituală
soldaţilor şi personalului unităţilor, au ţinut expuneri şi prelegeri pe teme de edu
caţie morală şi religioasă, diferenţiat pe categorii de personal, şi au desfăşurat
activităţi pastorale consacrate prevenirii abaterilor disciplinare, evenimentelor
deosebite, actelor antisociale, educării tinerilor pentru viaţa ostăşească şi viaţa de
familie; s-au elaborat studii şi documentare în vederea iniţierii unor proiecte de
reglementări referitoare la activitatea de asistenţă religioasă în timp de pace şi în
campanie, în vederea stabilirii normelor de echipare şi a Statutului preoţilor mili
tari; preoţii militari au participat la simpozioane, colocvii, seminarii şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice, organizate de diferite instituţii, unde au fost dezbătute pro
bleme specifice asistenţei religioase în structurile militarizate, iar o parte din preoţii
militari au participat la cursurile de învăţare a limbii engleze şi de pregătire în do
meniul ştiinţei militare la Universitatea Naţională de Apărare; preoţi militari au
participat la Conferinţa internaţională a capelanilor şefi din ţările membre NATO
de la Garmisch Partenkirkhen, Germania (februarie 2006); 4 preoţi militari au
acordat asistenţă religioasă trupelor româneşti aflate în misiunea de menţinere a
păcii din Afganistan şi Irak. în perioada 25-28 septembrie 2006, preoţii militari au
participat la întâlnirea anuală a preoţilor militari, organizată la mănăstirea
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Neamţ, prilej cu care s-au ridicat şi soluţionat o seamă de probleme privind meto
dica activităţilor pastorale şi educative în concordanţă cu misiunile şi specificul
unităţilor şi instituţiilor militare, discutându-se şi nivelul de implementare şi res
pectare a prevederilor Legii nr. 195/2000. Problematica a fost diversă, luându-se
în discuţie atât aspecte ale slujirii preoţeşti din spaţiul militar în teatrele de ope
raţii, cât şi din ţară. S-au subliniat probleme şi provocări specifice întâmpinate de
preoţii slujitori în unităţile militare, în contextul restructurării Armatei Române;
în anul 2006 s-au construit, amenajat, sfinţit sau resflnţit 4 biserici şi capele (Tulcea, Roman, Craiova, Râmnicu Vâlcea) şi au continuat lucrările de construcţie la
cele din: Zalău, Brăila, Făgăraş, Târgu Jiu, Baia Mare, Craiova, Piteşti şi Boto
şani, alte 10 fiind în diferite stadii de amenajare. De asemenea, s-a continuat ame
najarea bisericilor de campanie din Irak şi Afganistan, sprijinindu-se totodată con
strucţia unor monumente funerare şi troiţe ridicate în memoria eroilor neamului
în urma analizării referatului Sectorului Biserica şi Societatea, cu privire la
asistenţa religioasă desfăşurată în unităţile militare din subordinea Ministerului
Apărării în cursul anului 2006, la propunerea Comisiei Pastorale, Monahale şi So
ciale, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea de asistenţă religioasă desfăşurata în
unităţile militare din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în cursul anu
lui 2006.
Temei nr. 294/2007 - Referatul de informare al Sectorului Biserica şi
Societatea, în legătură cu activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în
unităţile militare din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în
cursul anului 2006.
Dintre activităţile pastoral-misionare şi spirituale ale preoţilor care slujesc în
unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor (jandarmerie, pom
pieri şi apărare civilă) menţionăm: a fost încadrat un preot în postul vacant de la
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă-Ciolpani şi s-a deblocat postul de
preot militar la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov (pentru care se va or
ganiza concurs de ocupare); s-au elaborat diverse materiale cu conţinut religiosmoral şi pastoral-duhovnicesc abordând o tematică amplă şi subliniind necesitatea
asistenţei religioase la toate eşaloanele şi categoriile de arme; au fost întocmite
programele de activităţi pentru praznicele împărăteşti şi sărbătorile patronilor
spirituali ai unităţilor, cu fiecare ocazie fiind rostite cateheze şi predici, prezentându-se atât problematica pe care o implică slujirea în unităţile militare, cât şi
necesitatea extinderii acesteia, în contextul dezvoltării alarmante a infracţionalităţii în unităţile militare; din punct de vedere liturgic-pastoral, membrii Secţiei au
acordat asistenţă spirituală atât angajaţilor ministerului, săvârşind, la cererea aces
tora, diferite servicii religioase, cât şi militarilor unităţilor din teritoriu; de ase
menea, ceilalţi preoţi angajaţi ai ministerului au urmat programul liturgic regulat,
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suplinind, pe cât posibil, şi în unităţi apropiate, într-o bună colaborare cu preoţii
din parohii, urmărindu-se intensificarea raporturilor cu centrele eparhiale şi protopopeşti în vederea sporirii activităţii misionar pastorale; Secţia de Asistenţă
Religioasă a însoţit convoiul de ajutoare oferit de Ministerul Administraţiei şi
Internelor sinistraţilor din comuna Rast, judeţul Dolj; S-au redactat apeluri şi s-au
strâns fonduri pentru ajutorarea unor colegi cu grave probleme de sănătate; prin
contribuţiile băneşti strânse de la cadre, s-au oferit bunuri de Sfintele Paşti, Cră
ciun şi Anul Nou, bătrânilor de la Centrul de îngrijire şi Asistenţă nr. 5 şi copiilor
de la Centrul de plasament “Sfântul Nicolae” din Bucureşti, instituţii aflate în
grija Aparatului Central al Ministerului; In luna noiembrie, a avut loc la Inspectorâtul General al Jandarmeriei Române din Bucureşti, întrunirea Metodică şi de
specialitate a preoţilor din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor. Au
participat: P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, Dl. Dan Cărbunaru, Directorul Direcţiei Informare şi Relaţii Publice a Ministerului şi Pr.
Conf. Univ. Dr. Daniel Benga care a susţinut prelegerea cu tema: “Biserica Orto
doxă Română în pragul integrării României în Uniunea Europeană”; Au fost dez
bătute aspecte privind obiectivele şi importanţa asistenţei religioase în Ministerul
Administraţiei şi Internelor; In prezent, în unităţile subordonate Ministerului Ad
ministraţiei şi Internelor, sunt ridicate şi se oficiază slujbe religioase în 13 biserici
şi capele, altele 5 aflându-se în diferite stadii de amenajare.
în urma analizării referatului Sectorului Biserica şi Societatea, cu privire la
asistenţa religioasă desfăşurată în unităţile militare din subordinea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, în cursul anului 2006, la propunerea Comisiei Pasto
rale, Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act cu aprobare de activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în
unităţile militare din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cursul
anului 2006.
Temei nr. 295/2007 - Referatul de informare al Sectorului Biserica şi
Societatea, în legătură cu activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în
penitenciare, în cursul anului 2006.
Potrivit dărilor de seamă primite la Sectorul Biserica şi Societatea, din partea
preoţilor slujitori în penitenciare, în anul 2006, activitatea acestora poate fi apre
ciată ca pozitivă, în sensul că, indiferent de piedicile şi situaţiile conflictuale apă
rute, s-a realizat o pastoraţie corespunzătoare a celor aflaţi în detenţie în sistemul
penitenciar.
In cuprinsul referatului sunt redate următoarele aspecte privind situaţia
Serviciului de Asistenţă Religioasă din Ministerul Justiţiei: după ce, la data de 1
august 2005, postul de preot coordonator al activităţilor de asistenţă religioasă din
penitenciare a fost desfiinţat de către Ministerul Justiţiei, fără consultarea prea
labilă a Patriarhiei Române şi eludându-se prevederile legale în vigoare (art. 10A
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11, Legea nr. 195/2000), Patriarhia Română a solicitat în mai multe rânduri solu
ţionarea acestei situaţii pe cale amiabilă, în termenii prevăzuţi de lege; începând
cu data de 17 februarie 2006, Ministerul Justiţiei a elaborat şi aprobat, prin Ordi
nul Ministrului Justiţiei nr. 610/C-17 febr. 2006, un nou Regulament privind asis
tenţa religioasă în locurile de detenţie, abrogând vechiul regulament aflat în vi
goare de la data de 15 decembrie 2000; ca şi în cazul deciziilor menţionate ante
rior, noul regulament a fost elaborat fără consultarea Patriarhiei Române şi nu
face nici o referire la preotul de penitenciar, prezenţa acestuia fiind pusă în acelaşi
plan cu a slujitorilor altor culte, ceea ce reprezintă o nouă măsură prin care se ur
măreşte limitarea şi îngrădirea lucrării preoţilor ortodocşi în penitenciare; prin Or
donanţa de urgenţă nr. 47/28 iunie 2006, pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, s-a reglementat activitatea preotului de penitenciar, prin intro
ducerea articolului 80 (1), cu cele doua alineate, astfel: o. “Clerului din sistemul
administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile
Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar; b. “Clerul
din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale
funcţionarilor publici cu statut special corespunzătoare gradelor militare pre
văzute în Legea nr. 195/2000 ”; întrucât Ministerul Justiţiei nu a găsit nici o cale
de rezolvare a situaţiei postului de coordonare, Patriarhia Română a adresat
Secretariatului de Stat pentru Culte o scrisoare prin care s-a solicitat alocarea unui
post corespunzător pentru Administraţia Patriarhală, în care a fost încadrat preo
tul capelan general, în vederea asigurării continuităţii activităţii de asistenţă reli
gioasă din penitenciare, până la soluţionarea pe cale amiabilă a situaţiei; preoţii
slujitori în penitenciare au colaborat permanent cu Serviciile de Reintegrare so
cială ale unităţilor penitenciare; s-a acordat asistenţă religioasă şi consiliere spiri
tuală tuturor deţinuţilor care au solicitat; s-a respectat programul liturgic şi de
asistenţă elaborat în concordanţă cu specificul fiecărei locaţii;
în urma analizării referatului Sectorului Biserica şi Societatea, cu privire la asis
tenţa religioasă desfăşurată de preoţii slujitori în penitenciare, în cursul anului 2006,
la propunerea Comisiei Pastorale, Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată de
preoţii ortodocşi din penitenciarele din România, în cursul anului 2005.
- Patriarhia Română va continua demersurile necesare pentru reglementa
rea situaţiei asistenţei religioase în penitenciare, în spiritul legislaţiei în vigoare.

Temei nr. 296/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu pri
vire la activitatea desfăşurată de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din
România, Frăţia Ortodoxă şi Asociaţia Oastea Domnului în anul 2006.
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Referatul redă succint următoarele aspecte desprinse din activitatea acestor
asociaţii:
1. Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) şi-a desfă
şurat activitatea în colaborare cu eparhiile, simţindu-se nevoia încurajării şi spri
jinirii lor, în vederea păstrării caracterului studenţesc al asociaţiei, precum şi a
filiaţiei bisericeşti.
Dintre cele mai importante activităţi menţionăm: organizarea de tabere de
muncă la diverse mănăstiri; organizarea de conferinţe şi seri duhovniceşti cu par
ticiparea unor personalităţi din viaţa bisericească şi culturală; implicarea în activi
tăţile misionare şi sociale ale eparhiilor; editarea de reviste şi broşuri şi organiza
rea Conferinţei Naţionale (2-5 martie 2006) şi a Festivalului "Filocalia" (4-10 de
cembrie 2006) la Cluj.
Aşa cum reiese din raportul înaintat, dar şi din dările de seamă primite de la
eparhii, cele mai active filiale sunt cele din : Iaşi, Cluj, Craiova, Sibiu, Timişoara,
Alba, Arad şi Galaţi, în timp ce la Bucureşti se constată diminuarea acţiunilor şi
a numărului voluntarilor şi membrilor.
2. Frăţia Ortodoxă Română (FOR) şi-a desfăşurat activitatea misionară
mai ales la nivel local, prin filialele constituite în diferite oraşe şi localităţi. Sunt
menţionate eforturile pe care filiala Iaşi le-a făcut pentru editarea publicaţiei reli
gioase “Cuvânt şi Suflet”, precum şi implicarea în sprijinirea sinistraţilor de pe
Valea Trotuşului; de asemenea sunt subliniate şi iniţiativele misionare ale filialei
Suceava, prin Dl. Ing. Nicolae Băsu.
3. Asociaţia Oastea Domnului a desfăşurat o intensă activitate misionară,
sub directa oblăduire a ierarhilor şi a preoţilor din eparhiile unde activează. Do
meniile prioritare avute în vedere au fost: Activitatea Sfatului Frăţesc şi Adună
rile anuale - Sfatul Frăţesc general s-a întrunit, în anul 2006, de 2 ori, şi, în fie
care lună, au fost organizate sfaturi frăţeşti lunare, în diverse centre. De aseme
nea, s-au organizat Adunări anuale în marile oraşe ale ţării, precum şi în Ucraina,
Italia şi Anglia. Este de menţionat faptul că serbarea anuală a Oastei, organizată
la Sibiu, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, s-a desfăşurat cu participarea şi
binecuvântarea I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului şi a P.S.Visarion Răşinăreanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; Activitatea de catehizare a mem
brilor asociaţiei; Manifestări misionar-comemorative organizate în eparhiile din
Ardeal şi Banat, la unele dintre acestea fiind prezent ierarhul locului sau un dele
gat al acestuia, împreună cu consilierul cultural eparhial; Activitatea misionară în
rândul comunităţilor în care trăiesc are ca scop contracararea fenomenului sectar
şi este efectuată de misionari, creştin ortodocşi mireni pregătiţi la Sibiu, în cadrul
Şcolii Misionare Ortodoxe “Preot Iosif Trifa”; Activităţile pentru tineret: a XV-a
Adunare de Tineret pe ţară, desfăşurată la Piatra Neamţ, pe data de 29 aprilie 2006
a avut ca temă de dezbatere “Tânărul pe calea cunoaşterii lui Dumnezeu” şi
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întâlnirile periodice, zonale, în cadrul diverselor manifestări. La acestea s-au
adăugat adunările pentru copii care s-au desfăşurat în perioada vacanţelor şi au
avut în program parcurgerea manualelor suplimentare de religie aprobate de Sfân
tul Sinod. Trebuie să subliniem aici un fapt foarte important şi anume că Oastea
Domnului pune din ce în ce mai mult accent pe educaţia şi formarea tinerilor şi
copiilor în vederea implicării lor active în lucrarea misionară a Bisericii; Activi
tăţile cu caracter creştin umanitar au avut în vedere ajutorarea familiilor sărace,
victime ale inundaţiilor, a copiilor şi tinerilor. De asemenea, au fost organizate
dialoguri şi întâlniri pentru susţinerea familiei creştine, diminuarea numărului
divorţurilor şi susţinerea persoanelor văduve; Activitatea publicistică - In anul
2006, au pătruns în circuitul literaturii creştine 45 titluri de carte, într-un tiraj de
48.655 de exemplare, 16 titluri constituind reeditări; în atelierele Oastei a conti
nuat broşarea cărţilor de rugăciune şi a Evangheliei după Marcu primite în dar de
la creştinii ortodocşi din Grecia, care au fost împărţite mănăstirilor, bisericilor şi
creştinilor ortodocşi din toată ţara. Ziarul lisus Biruitorul, oficiosul Oastei, a fost
tipărit în 334.120 de exemplare, suplimentul pentru tineret Timotheos, împreună
cu suplimentul pentru copii Timotică, a fost distribuit în 5283 de exemplare, iar
Almanahul pe 2007 a fost distribuit în 2130 de exemplare, contribuind, de aseme
nea, la menţinerea credinţei şi conştiinţei de neam a românilor de aici şi de peste
hotare. Este menţionată şi lucrarea “Minune şi Taină, cîntări şi plângeri cu Maica
Domnului”, a poetului Traian Dorz, care a primit binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist. în studioul de înregistrări de la Sibiu s-a continuat impri
marea de CD-uri cu cântări bisericeşti şi cântări specifice Oastei. Pentru anul 2007
sunt prevăzute să fie tipărite o serie de lucrări duhovniceşti adresate copiilor.
Pe marginea celor prezentate au luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului.
în urma examinării referatului şi celor prezentat în luările de cuvânt, la pro
punerea Comisiei Pastorale, Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de activitatea Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români
(ASCOR), Frăţiei Ortodoxe Române (FOR) şi Asociaţiei Oastea Domnului pe
anul 2006;
- Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea de a sprijini şi suprave
ghea îndeaproape activitatea desfăşurată de aceste asociaţii în cuprinsul eparhi
ilor, prin sectoarele de specialitate, urmărindu-se păstrarea lor sub ascultarea şi
oblăduirea Bisericii;
- Se vor intensifica activităţile misionar-pastorale şi spiritual-liturgice, mai
ales în comunităţile unde există grupări bine definite ale Oastei Domnului, avându-se
în vedere necesitatea eliminării treptate a tendinţelor separatiste şi centrifuge.
-Preoţii vor avea în vedere implicarea activă a “ostaşilor” în viaţa parohiei
urmărindu-se întărirea conştiinţei apartenenţei la comunitate.
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Temei nr. 522/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu privire
la modul de implicare a Bisericii pentru sprijinirea sinistraţilor în anul 2006.
Potrivit referatului întocmit pe baza dărilor de seamă transmise de către sec
toarele de specialitate de la centrele eparhiale, în anul 2006 s-au întreprins mai
multe acţiuni, după cum urmează:
Pentru a veni în sprijinul sutelor de familii sinistrate, victime ale inundaţiilor,
în luna aprilie 2006, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat ierarhilor,
preoţilor şi tuturor credincioşilor din cuprinsul Patriarhiei un “Apel la rugăciune
şi faptă bună” pentru organizarea de colecte.
Potrivit dărilor de seamă transmise de către eparhii rezultatul colectei a fost
de 6.049.555,36 lei, sumă la care s-au adăugat şi importante donaţii în materiale
de construcţii, alimente, cereale, furaje, haine, încălţăminte, medicamente, deter
genţi şi bunuri de larg consum, în valoare estimativă de 5.466.956,31 lei.
Partea de contribuţie a fiecărei eparhii şi modul în care au fost gestionate su
mele respective sunt consemnate în anexă.
Concomitent cu această acţiune, Patriarhia Română, împreună cu Societatea
Română de Radiofuziune şi Romtelecom, a declanşat o campanie publicitară inti
tulată “Mai puternică decât apele este credinţa”, în scopul strângerii unor sume
de bani necesare reconstrucţiei zonelor afectate.
Din banii colectaţi (372.821,54 lei, 3.864,48 Euro şi 1.829,51 USD), la care
s-au adăugat şi sumele rămase din Campania “învinge apele” din anul 2005
(360.823,41 lei, 85.978,47 Euro şi 99.499,62 USD), Patriarhia Română a con
struit 18 case în localităţile Rast şi Câma din Jud. Dolj, în valoare totală de
1.230.000,16 lei, casele fiind inaugurate şi predate la data de 15 decembrie 2006.
Pe lângă cele 18 case, Arhiepiscopia Craiovei a mai ridicat, cu sprijinul unor
eparhii, un număr de 8 case, în localităţile Câma, Bechet, Plosca şi Negoi.
Tot la acest capitol au fost menţionate: contribuţia Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor la ridicarea a 69 de case pentru familiile sinistrate din Bucovina şi do
narea materialului lemnos pentru alte 200 de case în aceeaşi zonă; contribuţia Mi
tropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului în zonele afectate din eparhie
în valoare de 422.040 lei; contribuţia Patriarhiei Române la finalizarea caselor în
cepute în anul 2005 în episcopiile Romanului (111.301,78 lei), Buzăului şi Vrancei (195.509,75 lei) şi Dunării de Jos (63.346,18 lei).
în urma examinării referatului şi la propunerea Comisiei Pastorale, Monahale
şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de rezultatele colectei desfăşurate în cursul anului 2006
şi aprobă publicarea acestora în revistele bisericeşti centrale şi eparhiale;
- Adresează tuturor ierarhilor şi preoţilor Bisericii Ortodoxe Române cuvânt
de mulţumire pentru modul în care au organizat colecta.
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Comisia Teologică şi Liturgică
în continuare, la invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, P.S. Episcop
Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei Teologice şi Liturgice, prezintă re
feratele întocmite privind:

Temei nr. 762/2007 - Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei nr.
1382/2007 cu propunerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel pentru ca
nonizarea Mitropolitului Varlaam al Moldovei precum şi Procesul-Verbal
din 11 februarie 2007 al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, împreună cu stu
diul care prezintă argumentele pentru canonizare.
Propunerea de canonizare este însoţită de textele Troparului, Condacului şi
Sinaxarului elaborate de Comisia Liturgică a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
precum şi de proiectul icoanei realizată la Arhiepiscopia Iaşilor.
De asemenea, sunt prezentate pentru aprobare Slujbele Vecerniei, Utreniei şi
Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, canonizat în anul 1992, cu dată de
prăznuire la 18 decembrie.
Din adresa nr. 1382/2007 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei reiese că în
anul 2007 se împlinesc 350 de ani de la trecerea la cele veşnice a Mitropolitului
Varlaam (f 1657), care în veacul al XVII-lea a contribuit la sporirea cinstirii Sfin
tei Cuvioase Paraschiva (1641), la apărarea dreptei credinţe (Sinodul de la Iaşi de
la 1642), la apărarea unităţii de neam a românilor şi la promovarea limbii române
(Carte românească de învăţătură, Iaşi (1643).
De asemenea, se menţionează că Slujba Vecerniei, Utreniei şi Acatistul Sfân
tului Ierarh Varlaam vor fi definitivate după adoptarea acestei hotărâri de cano
nizare şi vor fi prezentate în şedinţa de vară a Sfântului Sinod, astfel ca la ziua de
pomenire a Mitropolitului Varlaam (30 august) să poată fi proclamată solemn ca
nonizarea sa la Mănăstirea Secu (Judeţul Neamţ), unde se află şi mormântul său.
Această lucrare sfântă a Bisericii noastre va pune pe Mitropolitul Varlaam al
Moldovei pe aceeaşi treaptă de cinstire cu Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul
Moldovei, canonizat în anul 2005.
Din Procesul-Verbal al şedinţei din 11 februarie 2007 a Sinodului Mitropo
litan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, rezultă că acesta “a studiat propunerea
Arhiepiscopiei Iaşilor de canonizare a Mitropolitului Varlaam al Moldovei, şi-a
însuşit argumentele pentru canonizare, textele Sinaxarului, Troparului şi Conda
cului, precum şi proiectul de icoană pentru a fi înaintate Sfântului Sinod în vede
rea aprobării canonizării, cu apelativul Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Mol
dovei, cu data de pomenire 30 august
De asemenea, Sinodul Mitropolitan şi-a însuşit şi Slujba Vecerniei, Utreniei
precum şi Acatistul Sfântului Cuvios Daniil Sihastru, pentru a fi aprobate de Sfân6 - B.O.R. 1-6/2007

82

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea prealabilă a Comisiei Spe
ciale de Canonizare a Sfinţilor Români.
La rândul său, Comisia Sinodală pentru Canonizarea Sfinţilor Români, cu
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist s-a întrunit la 11 februa
rie 2007 la Palatul Patriarhal sub preşedinţia I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardea
lului şi a studiat propunerea Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Sinodului Mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, înaintând Sfântului Sinod acordul său pentru:
- aprobarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei cu pomenire la
30 august şi cu denumirea “Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei”;
- aprobarea Troparului, Condacului, Sinaxarului precum şi a Proiectului icoa
nei Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei;
- aprobarea textului Slujbei Vecerniei, Utreniei şi Acatistului Sfântului Cu
vios Daniil Sihastrul.
In legătură cu cele de mai sus, I.P.S.Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovi
nei dă lămuririle cuvenite cu privire la motivele canonizării Mitropolitului Varlaam
de care s-au călăuzit Arhiepiscopia Iaşilor şi Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei la adresarea către Sfântul Sinod cu propunerea de canoni
zare şi de aprobare a textelor liturgice care au fost prezentate, asigurând Sfântul
Sinod că până la şedinţa de vară a Sfântului Sinod va prezenta şi textele Slujbei
Vecerniei, Utreniei şi Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei precum şi
Tomosul de canonizare.
Luând act de argumentele prezentate pentru canonizarea acestui vrednic Ierarh
al Moldovei, pe care şi le-a însuşit atât Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei
şi Bucovinei, cât şi Comisia Sinodală pentru canonizarea Sfinţilor Români.
In urma consultării plenului Sântului Sinod şi la propunerea Comisiei Teo
logice şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

/\

- Aprobă canonizarea Mitropolitului Varlaam al Moldovei cu zi de pomenire
la 30 august, urmând a fi înscris în calendarul ortodox Sfântul Ierarh Varlaam,
Mitropolitul Moldovei.
- Aprobă textul Troparului, Condacului şi Sinaxarul alcătuite în cinstea
Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei.
- Aprobă icoana zugrăvită în cinstea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul
Moldovei.
- Slujba Vecerniei, Utreniei şi Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropo
litul Moldovei vor fi prezentate spre aprobare de către Sfântul Sinod în sesiunea
de vară, împreună cu Tomosul pentru proclamarea canonizării Sfântului Ierarh
Varlaam, Mitropolitul Moldovei, care va avea loc la Mănăstirea Secu, Judeţul
Neamţ, la 30 august 2007.
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- Totodată, Sfântul Sinod aprobă Slujba Vecerniei, Utreniei şi Acatistul Sfân
tului Cuvios Daniil Sihastrul, canonizat în anul 1992, pentru a fi folosite în cult
şi introduse în cărţile de slujbă.
în finalul examinării acestei probleme, în semn de cinstire a Sfântului Ierarh
Varlaam, membrii Sfântului Sinod intonează Troparul Sfântului: “ Vrednic slujitor
al lui Hristos şi înţelept apărător al dreptei credinţe, mare cinstitor al Sfintei Cu
vioase Paraschiva şi credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe
Varlaam, roagă pe Hristos Dumnezeu să ocrotească şi să mântuiască sufletele
noastre

Temei nr. 838/2007 - Adresa Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei nr.
996/2007 prin care solicită aprobarea de către Sfântul Sinod a Acatistului
Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, precum şi textele Troparului, Condacului şi Sinaxarului Sfântului Mucenic Hermes.
Episcopia Buzăului şi Vrancei, cu adresa nr. 89/2007 a solicitat Sfântului
Sinod aprobarea Acatistului Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, iar Episcopia
Sloboziei şi Călăraşilor, cu adresa nr. 2889/2007 a solicitat aprobarea Troparului,
Condacului şi Sinaxarului Sfântului Mucenic Hermes, alcătuite de P.S. ArhiereuVicar Ioachim Băcăuanul.
Acatistele şi textele liturgice menţionate au fost examinate şi avizate de
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei în şedinţa de lucru din
11 februarie 2007.
în aceeaşi zi respectivele texte au fost examinate, diortosite şi îndreptate de
către Comisia pentru Canonizarea Sfinţilor Români care le-a înaintat Sfântului
Sinod pentru aprobare.
Ca urmare, după discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod şi la propunerea
Comisiei Teologice şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, propus de Episcopia
Buzăului în forma în care s-a diortosit.
- Aprobă textele Troparului, Condacului şi Sinaxarului Sfântului Mucenic
Hermes, propuse de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
- Se va face comunicare în acest sens Eparhiilor respective pentru folosirea
lor în cult.

Temei nr. 450/18.01.2007 - Referatul Sectorului Patrimoniul Cultural
Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române privind înfiinţarea, în cadrul aces
tui sector, a unui Centru de Pregătire Profesională pentru personalul de la
muzeele şi colecţiile ecleziastice.
Ţinând cont de exigenţele actuale ale activităţii şi specificul patrimonial-culturale, precum şi ale altor activităţii desfăşurate în acest domeniu de unităţile ecle
ziastice (muzee, colecţii, centre de ocrotire, depozite, laboratoare, ateliere de con
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servare şi restaurare etc.), de experienţa acumulată până în prezent în domeniul
formării de personal destinat activităţilor multiple în acest domeniu, s-a constatat
necesitatea organizării, la nivel central, a unei structuri proprii a Bisericii Ortodoxe
Române care să aibă drept scop pregătirea profesională şi atestarea, cu recunoaştere
naţională, a muzeografilor, gestionarilor custozi, ghizilor, conservatorilor, restaura
torilor şi supraveghetorilor de muzeu din întreaga Patriarhie Română.
Proiectul menţionat are în vedere organizarea în cadrul Sectorului Patrimo
niul Cultural Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române, a unui Centru de Pregă
tire Profesională a personalului din reţeaua muzeală bisericească care urmează a
fi acreditat de Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, astfel că
diplomele primite de absolvenţii programelor de pregătire, organizate la nivel
post-universitar şi postliceal, vor avea recunoaştere pe plan naţional.
In cadrul discuţiilor, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a apre
ciat ca deosebit de utilă şi binevenită această iniţiativă a Sectorului Patrimoniul
Cultural Naţional Bisericesc menită să creeze în cadrul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne o structură proprie centrală acreditată pentru instruirea, perfecţionarea şi
atestarea la nivel post-universitar şi post-liceal a întregului personal de la mu
zeele, colecţiile, centrele de ocrotire zonale, depozitele, laboratoarele şi atelierele
de conservare şi restaurare bisericeşti. înalt Prea Sfinţia Sa a subliniat că, având
în vedere însemnătatea acestei activităţi, este necesară organizarea şi desfăşurarea
ei la cel mai înalt nivel de competenţă şi eficienţă profesională, motiv pentru care
Comisia Teologică şi Liturgică a propus ca hotărârea de aprobare să cuprindă
inclusiv urmărirea directă de către Sfântul Sinod, prin comisia respectivă, a activi
tăţii Centrului de Pregătire Profesională pe baza unor rapoarte periodice de activi
tate ale acestuia. Totodată a subliniat şi faptul că soluţiile financiare de organizare
şi desfăşurare a acestei noi lucrări bisericeşti la nivel central sunt, totodată, rea
liste şi modice.
Luând în consideraţie necesitatea reală şi oportunitatea organizării unui Cen
tru bisericesc propriu de Pregătire Profesională în cadrul deja existent al Secto
rului Patrimoniul Cultural Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române;
Având în vedere că proiectul prezentat este riguros din punctul de vedere al
cadrului de organizare, presupunând, practic, o aducere în sânul Bisericii a unei
activităţi deja experimentate şi care s-a ridicat la nivelul unor rezultate deosebite
cu aceeaşi echipă de specialişti, organizatori şi, totodată profesori, care va prelua
integral, în noua formulă organizatorică, programele de pregătire aflate în deru
lare şi în proiect;
Ţinând cont că soluţiile financiare prezentate sunt realiste, fără a crea difi
cultăţi bugetare suplimentare la nivelul Patriarhiei Române şi al eparhiilor, cum şi
necesitatea încheierii unui protocol de parteneriat între Patriarhia Română şi Se
cretariatul de Stat pentru Culte, care şi-a manifestat deja disponibilitatea conţiA
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nuării finanţării, ca şi până acum, a cursurilor (prin subvenţii pentru cazare, masă
şi publicarea prelegerilor), precum şi a celor trei posturi suplimentare solicitate a
primi subvenţie de la bugetul de stat pentru această nouă activitate în schema Sec
torului Patrimoniul Cultural Naţional Bisericesc.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Teologice şi
Liturgice, Sfântul Sinod, în unanimitate, hotărăşte:
7.
Aprobă înfiinţarea la Patriarhia Română, în cadrul Sectorului Patrimoniul
Cultural Naţional Bisericesc, a Centrului de Pregătire Profesională pentru per
sonalul de la muzeele şi colecţiile ecleziastice în condiţiile menţionate în referatul
sectorului respectiv, sub rezerva finanţării de către Secretariatul de Stat pentru
Culte atât a posturilor solicitate, cât şi a subvenţionării cursurilor potrivit pre
vederilor menţionate în referat, pe baza prevederilor privind parteneriatul social
dintre autorităţile centrale şi culte menţionate în Legea nr. 489/2006 privind li
bertatea religioasă şi regimul general al cultelor (art. 9, alin. 3 şi art. 10, alin. 6).
2. Se vor întreprinde demersurile necesare la Secretariatul de Stat pentru
Culte având drept scop:
a) încheierea unui Protocol de Parteneriat între Patriarhia Română şi Secre
tariatul de Stat pentru Culte pentru susţinerea financiară a programelor acestui
Centru de Pregătire Profesională în aceleaşi condiţii practicate începând din
anul 1999, respectiv prin finanţarea cazării şi mesei cursanţilor, precum şi a pu
blicării volumelor de prelegeri.
b) aprobarea finanţării de către Secretariatul de Stat pentru Culte a două
posturi suplimentare de consilieri şi a unui post de inspector eparhial pentru
funcţionarea acestui Centru de Pregătire Profesională din cadrul Sectorului Pa
trimoniul Cultural Naţional Bisericesc.
3. încredinţează Sectorului Patrimoniul Cultural Naţional Bisericesc respon
sabilitatea de a întocmi dosarul şi de a întreprinde toate demersurile necesare
pentru acreditarea Centrului de Pregătire Profesională de către Consiliul Naţio
nal de Formarea a Adulţilor.
4. Centrul de Pregătire Profesională din cadrul Sectorului Patrimoniul
Cultural Naţional Bisericesc va prelua, odată cu intrarea sa în activitate în anul
2007, toate programele de profil privind personalul cu atribuţii în domeniul pa
trimoniului cultural bisericesc.
5. Centrul de Pregătire Profesională va prezenta periodic Sfântului Sinod,
prin Comisia Teologică şi Liturgică, rapoarte de activitate.
Temei nr. 103/2007 - Informare a Sectorului învăţământ cu privire la
elaborarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a unui proiect pentru
Legea învăţământului superior.
In referatul Sectorului învăţământ se arată că Ministerul Educaţiei şi Cerce
tării a elaborat, în data de 12 octombrie 2006, un proiect privind Legea învăţă
A

A
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mântului superior. Aspectul de noutate constă în aceea că se preconizează emi
terea a două legi distincte, una pentru învăţământul universitar şi alta pentru cel
preuniversitar. Până acum a fost elaborat doar proiectul de lege pentru învăţămân
tul universitar, care va fi definitivat prin discuţie publică şi înaintat Parlamentului
României pentru aprobare. Menţionând că proiectul nu a fost înaintat încă forului
legislativ şi având în vedere importanţa acestei legi, este necesar ca acest proiect,
privind legea învăţământului universitar, să fie cunoscut de factorii de răspundere
din învăţământul teologic universitar, care să facă propuneri adecvate, ce pot fi
avansate ca sugestii şi completări, în procesul de definitivare a acestei legi.
în cadrul discuţiilor în plenul Sfântului Sinod, au prezentat opinii asupra pro
blemei I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian
Câmpineanul şi I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
în urma discuţiilor şi a opiniilor exprimate, la propunerea Comisiei Teologice
şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de proiectul de Lege pentru învăţământul universitar;
- Solicită Facultăţilor de Teologie Ortodoxă să analizeze acest document,
aflat pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (www.edu.ro) şi să
facă propuneri adecvate, referitoare la statutul învăţământului teologic universi
tar, care să fie înaintate, prin intermediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bu
cureşti, Sectorului învăţământ, până la 1 mai 2007, urmând ca Sfântul Sinod să
hotărască asupra transmiterii lor, la comisiile de învăţământ ale Parlamentului,
ca propuneri oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române;
- In procesul de analizare şi elaborare a noilor legi ale învăţământului, să se
ţină seama şi să se facă raportare la Legea 489/2006privind libertatea religioasă
şi regimul general al cultelor.
Temei nr. 108/2007 - Informare a Sectorului învăţământ cu privire la
desfăşurarea consfătuirilor cadrelor didactice, care predau discipline teolo
gice în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, în
vederea elaborării proiectelor de programe analitice.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-au primit proiectele de pro
grame analitice, întocmite potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 4431/2006 în ur
mătoarele centre universitare:
- Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte:
Misiologie şi ecumenism (programă nedefinitivată, conţinând doar o analiză pre
liminară);
- Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova: Morală creş
tină şi spiritualitate ortodoxă;
- Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” a Universităţii “Alexan
dru Ioan Cuza” din Iaşi: Teologie fundamentală, dogmatică şi simbolică şi Teo
logie şi practică pastorală;
AS.
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- Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” a Universităţii Bu
cureşti: Istoria şi filosofia religiilor.
- Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Ovidius” din Constanţa:
Teologie biblică.
La consfătuirile dedicate elaborării proiectelor de programe au participat cadre
didactice din diverse centre universitare, metodologia de lucru ţinând seama, în
mare măsură, de normele în vigoare pentru întocmirea şi alcătuirea acestora.
în cadrul discuţiilor în plenul Sfântului Sinod, I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei a propus ca, după definitivare, programele să fie aprobate de
către Sfântul Sinod, de Senatele Universităţilor şi de Ministerul Educaţiei şi Cer
cetării, urmând a se avea în vedere şi elaborarea unor cursuri şi manuale adecvate.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de proiectele de programe analitice, elaborate în centrele univer
sitare din Craiova, Iaşi, Constanţa şi Bucureşti;
- Afişarea proiectelor pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, pentru a putea
fi analizate de către toate Facultăţile de Teologie Ortodoxă;
- Profesorii din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, care încă nu au
elaborat programe la disciplinele pe care le predau, să organizeze, în cel mai
scurt timp, întruniri pentru întocmirea acestora;
- Toate programele să fie analizate la o Conferinţă a Decanilor Facultăţilor
de Teologie Ortodoxă, cel mai târziu până la 1 iulie 2007, după care proiectele
să fie înaintate Sfântului Sinod spre analiză şi hotărâre, încât să devină operative
la începutul anului universitar 2007-2008.

Temei nr. 110/2007 - Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu privire
la modalităţile de admitere şi şcolarizare la Facultatea de Teologie Ortodoxă
“Dumitru Stăniloae” a Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi.
La Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit adresa Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, cu privire la metodologia de admitere şi şcolarizare,
adoptată la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din cadrul Uni
versităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Potrivit acestei adrese, în urma hotărârii Consiliului profesoral din data de 22
ianuarie 2007, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi renunţă la probele de exa
men, specifice vechii metodologii, motivele care au determinat această hotărâre
fiind următoarele:
- Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în virtutea autonomiei
universitare, a hotărât ca începând cu anul universitar 2005-2006, pentru studenţii
înmatriculaţi în anul I (studii universitare şi postuniversitare), repartizarea pe
locurile finanţate de la bugetul de stat să se facă la începutul fiecărui semestru, pe
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baza rezultatelor obţinute la sfârşitul semestrului anterior, în condiţiile aprobate
de Senatul Universităţii;
- Potrivit noului sistem statuat prin Convenţia de la Bologna, evaluarea stu
denţilor şi repartizarea lor în ordine valorică se face după fiecare sesiune de exa
mene, astfel încât studentul îşi poate păstra sau schimba statutul (bugetar sau cu
taxă) în funcţie de rezultatele obţinute.
Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei menţionează că hotărârea Consi
liului profesoral va fi pusă în aplicare începând cu sesiunea de admitere din iulie
2007, renunţându-se la probele de examen, care vor fi înlocuite cu un concurs de
dosare, departajarea candidaţilor fiind făcută în funcţie de mediile obţinute la dis
ciplinele fundamentale din liceu sau seminar, precum şi la examenul de bacalau
reat, subliniindu-se că prin această simplificare a admiterii, Facultatea de Teologie
“Dumitru Stăniloae” se aliniază metodologiei aplicate deja în Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” cu economisirea anuală a unor sume pe care le impunea
organizarea examenul de admitere, potrivit vechii metodologii.
în cadrul discuţiilor, în plenul Sfântului Sinod au luat cuvântul, aducând pre
cizări lămuritoare sau formulând unele observaţii: I.P.S. Mitropolit Teofan al Olte
niei, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al
Târgoviştei şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de hotărârea Consiliului Profesoral al Facultăţii de Teologie Orto
doxă “Dumitru Stăniloae ” din Iaşi, prin care se adoptă modalităţile de admitere
şi şcolarizare din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza
- Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Universităţile de stat, pentru care s-a
decis de către Senat ca admiterea la studii să se realizeze prin concurs de dosare
(media anilor de studiu şi de bacalaureat), pot urma această procedură pentru
candidaţii absolvenţi ai Seminariilor Teologice, iar pentru absolvenţii de liceu se
va organiza un test sau interviu, pentru a verifica, pe baza unei tematici esenţiale,
cunoştinţele teologice de bază ale acestor candidaţi, precum şi capacitatea psi
hică de a urma studiile de Teologie.
Temei nr. 743 /2007 - Adresa Episcopiei Buzăului şi Vrancei nr. 1001/2007,
prin care solicită intervenţia Sfântului Sinod la Ministerul Educaţiei şi Cer
cetării pentru aprobarea organizării clasei a IX-a la seminariile monahale
din eparhie şi în anul şcolar 2007-2008.
Prin adresa nr. 1001/2007, P.S. Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei,
aduce la cunoştinţa Sfântului Sinod că Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cerce
tării nr. 5770/29 noiembrie 2006, face precizarea că, pentru anul şcolar 20072008, la seminariile monahale nu vor mai fi organizate clase a IX-a, cursuri de zi
sau seral. în aceste condiţii, în anul şcolar 2007-2008, Seminarul Teologic Liceal
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Monahal de la Mănăstirea Răteşti nu mai poate organiza clasa a IX-a, deşi Epis
copia Buzăului şi Vrancei are motive întemeiate pentru continuarea activităţii
didactice în această unitate şcolară. Episcopia a sprijinit cu fonduri proprii dotarea
noului local cu toate cele necesare bunei desfăşurări a învăţământului teologic
(biserică-paraclis, săli de clasă, internat, cantină); există peste douăzeci de mănăs
tiri şi schituri de maici, multe dintre vieţuitoarele lor neavând nici o pregătire teo
logică adecvată, iar unele dintre ele nu au absolvit nici cursurile liceale, ceea ce
determină şcolarizarea lor într-un mediu propice respectării rânduielilor mona
hale; în cei zece ani de funcţionare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mona
hal de la Mănăstirea Răteşti, s-a constatat că, pe lângă maicile şi surorile din aşezămintele monahale buzoiene şi vrâncene, au existat cereri de şcolarizare şi din
partea monahiilor şi surorilor din alte eparhii, precum şi din partea unor fete laice,
doritoare de pregătire teologică şi linişte duhovnicească.
în cadrul discuţiilor în plenul Sfântului Sinod, I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei menţionează că, în aceeaşi situaţie, au fost şi alte seminarii
teologice monahale din ţară care, însă, au cerut Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, schimbarea statutului de Seminar
teologic monahal în Seminar teologic liceal şi, ca urmare a acestor precedente, şi
Episcopia Buzăului şi Vrancei ar trebui să procedeze în mod asemănător.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist solicită ca demersul să se facă urgent,
până la începerea viitorului an de învăţământ subliniind, totodată, necesitatea îm
bunătăţirii continue a calităţii învăţământului din seminariile teologice, care pre
gătesc personal monahal, pentru ca absolvenţii să fie la înălţimea cerinţelor.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
Episcopia Buzăului şi Vrancei va solicita Ministerului Educaţiei şi Cerce
tării, prin Inspectoratul şcolar Judeţean Buzău, transformarea Seminariilor mo
nahale din cuprinsul eparhiei, în Seminarii teologice liceale, după exemplul ce
lor de la Mănăstirile Agapia, Pasărea şi Prislop.
La orele 20°°, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist suspendă şedinţa de
lucru a Sfântului Sinod, anunţând că în ziua următoare va avea loc şedinţa spe
cială a Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor la alegerea de Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevărat!

Marţi, 13 februarie 2007
6.
Şedinţa specială pentru desemnarea candidaţilor la alegerea de Episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
La orele 930, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist intră în sala sinodală.
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Se rosteşte rugăciunea împărate Cerescl
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte arată că scopul
şedinţei speciale a Sfântului Sinod este acela de a nominaliza candidaţii care ur
mează a fi înscrişi în lista ierarhilor care vor fi desemnaţi pentru alegere ca epis
cop al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, de către Colegiul Electoral Bise
ricesc, potrivit noii proceduri pentru alegerea clerului superior, aprobată de Sfân
tul Sinod şi Adunarea Naţională Bisericească în decursul anului 2006, prin modi
ficarea şi amendarea articolelor 129-132 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Potrivit acestei proceduri deschiderea şedinţei speciale este prezidată de Pre
şedintele Sfântului Sinod, care o încredinţează apoi spre desfăşurarea procedurii
de desemnare înalt Prea Sfinţitului Mitropolit în a cărui jurisdicţie se află eparhia
vacantă.
In continuare, potrivit Ordinii de Zi speciale, Prea Fericitul Părinte Preşedinte
invită pe P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfân
tului Sinod, să facă Apelul nominal.
In urma Apelului nominal rezultă că sunt prezenţi 45 de membri ai Sfân
tului Sinod, începând cu Prea Fericitul Părinte Teoctist. Absentează motivat 4
ierarhi: P.S. Episcop Eftimie al Romanului, P.S. Episcop Ioachim al Huşilor, P.S.
Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul şi P.S. Episcop-Vicar Marc Nemţeanul, iar alte
3 posturi sunt vacante.
Prea Fericitul Părinte Patriarh, constatând prezenţa statutară şi legalitatea
constituirii, declară deschisă şedinţa specială a Sfântului Sinod pentru desem
narea candidaţilor în vederea ocupării postului vacant de Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
In scopul cunoaşterii procedurii de urmat, Prea Fericitul Părinte Preşedinte
adresează P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfân
tului Sinod, invitaţia de a da citire prevederilor art. 129 alin. “a”, art. 130, alin. “d,
e, g, h, i, j, k, 1, m, n, o” şi art. 131 alin. “b, c, d, e şi f 9din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Ca urmare, potrivit prevederilor art. 131, alin. “d” din Statut, la invitarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului preia preşedinţia şedinţei sino
dale pentru desemnarea candidaţilor.
Având în vedere că potrivit art. 131 alin. “d” lucrările şedinţei se desfăşoară
în conformitate cu prevederile art. 130 alin. “d” şi “g-o” din Statut, I.P.S. Mitro
polit Preşedinte Bartolomeu propune să se procedeze la constituirea Biroului, în
care scop i se pune la dispoziţie lista PP.SS. Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari,
pentru a fi desemnaţi ca bărbaţi de încredere primii doi Episcopi Vicari cu cea
mai veche hirotonie în treapta arhieriei, iar ca secretar de şedinţă Episcopul/V
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Vicar sau Arhiereul-Vicar cu cea mai nouă hirotonie în treapta arhieriei (art. 130
alin. “g” din Statut).
Consultând această listă, I.P.S. Mitropolit Bartolomeu propune Sfântului
Sinod ca:

- bărbaţi de încredere pe: P.S. Irineu Bistriţeanul, Episcop-Vicar al Arhi
episcopiei Clujului şi pe P.S. Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepis
copiei Iaşilor;
- secretar de şedinţă pe P.S. Ioan Casian de Vicina, Episcop-Vicar al Arhi
episcopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
- Sfântul Sinod aprobă constituirea Biroului în componenţa propusă, având
ca Preşedinte pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu.
în continuare, I.P.S. Mitropolit Preşedinte consultă plenul Sfântului Sinod cu
privire la stabilirea numărului de candidaţi, care urmează a fi desemnaţi prin
vot, potrivit art. 129 alin. “b” şi art. 131 alin.“c”, care prevăd pentru desemnare
“doi sau trei candidaţi, iar în cazuri excepţionale, motivat, se admite şi un can
didai*”, precum şi în vederea întocmirii listei de candidaţi pentru care potrivit art.
131 alin. “e” se prevede că “oricare membru al Sfântului Sinod poate face propu
neri de candidaţi cu acceptul celui propus”, astfel că lista candidaţilor propuşi eli
gibili, poate fi mai mare decât numărul de trei.
în cadrul acestei consultări, au loc discuţii atât cu privire la numărul de can
didaţi ce se vor desemna (doi, trei sau unul), cât şi cu privire la lista de candidaţi,
la care au luat cuvântul: I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S.
Mitropolit Teofan al Olteniei şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în urma discuţiilor care au avut loc şi a opiniilor exprimate, care au fost
agreate de majoritate, Sfântul Sinod hotărăşte:
1. Desemnarea a trei candidaţi pentru alegerea de Episcop al Oradiei, Biho
rului şi Sălajului.
2. Desemnarea candidaţilor se va face pe lista membrilor Sfântului Sinod,
începând cu Eparhia vacantă şi până la ultimul ierarh înscris în lista Apelului
Nominal. Lista astfel întocmită devine buletin de vot.
3. Procedura întocmirii listei de candidaţi adoptată în prezenta şedinţă va fi
utilizată în viitor la alegerile de mitropolit, arhiepiscop şi episcop şi va înlocui
actualul art.131 alin. “e ” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române.
în continuare, I.P.S. Mitropolit Preşedinte propune să se desfăşoare procedu
ra de votare, potrivit prevederilor statutare şi invită pe P.S. Episcop-Vicar Ioan
Casian de Vicina, secretarul de şedinţă, să citească apelul nominal în vederea înmânării buletinului de vot şi votării individuale de către fiecare membru al Sfântu
lui Sinod, după ce, în prealabil, buletinele de vot au fost numărate, iar urmele de
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vot verificate. Prea SfinţiiEpiscopi-Vicari, bărbaţi de încredere, împart buletinele
de vot membrilor Sfântului Sinod, în ordinea chemării la Apelul nominal.
După încheierea votării, numărarea buletinelor de vot şi în urma despuierii
scrutinului, I.P.S. Mitropolit Bartolomeu comunică plenului Sfântului Sinod ur
mătorul rezultat constatat în urma celor 45 de voturi acordate:
- P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria 33 voturi
- P.S. Arhieru-Vicar Petroniu Sălăjanul al Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului
30 voturi
- P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
23 voturi
- P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul al
Arhiepiscopiei Sibiului
5 voturi
- P.S. Episcop-Vicar Vasile Someşanul al Arhiepiscopiei Clujului
2 voturi
- P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului
2 voturi
- P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul al Arhiepiscopiei Clujului
1 vot
Apreciindu-se că primii trei ierarhi au întrunit majoritatea absolută din numă
rul voturilor exprimate de membrii Sfântului Sinod şi,
Ca urmare a rezultatului proclamat de I.P.S. Mitropolit Preşedinte, Sfântul
Sinod hotărăşte:
- Aprobă ca în ordinea numărului de voturi obţinute să fie desemnaţi drept
candidaţi în vederea alegerii de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Ora
diei, Bihorului şi Sălajului de către Colegiul Electoral Bisericesc următorii trei
membri ai Sfântului Sinod:
1. P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
2. P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi
3. P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul.
Luând sfârşit procedura de desemnare a candidaţilor în vederea alegerii de
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, I.P.S.
Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului adresează
mulţumiri membrilor Sfântului Sinod pentru cooperare la desfăşurarea lucrărilor
şi roagă pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să preia, în continuare, preşe
dinţia şedinţei Sinodale.
Prea Fericitul Părinte Patriarh, preluând preşedinţia lucrărilor mulţumeşte,
la rândul său, înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu care, deşi suferind, şi-a
luat osteneala să fie prezent şi să-şi îndeplinească îndatoririle care îi revin ca mi
tropolit.
Invită apoi pe cei trei ierarhi desemnaţi de Sfântul Sinod să depună la Can
celaria Sfântului Sinod curriculum vitae, care să poată fi înmânate membrilor Co
legiului Electoral Bisericesc, la şedinţa de la orele 1700 din această zi.
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Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină
7. Continuarea lucrărilor şedinţei de lucru a Sfântului Sinod
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, anunţând continuarea lucrărilor Sfân
tului Sinod potrivit Ordinii de Zi adoptată în ziua precedentă, invită pe P.S. Epis
cop Calinic al Argeşului şi Muscelului, raportorul să prezinte referatele Comisiei
Canonice-Juridice şi pentru Disciplină privind:

Temei nr. 510/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu adoptarea, promulgarea şi publicarea Legii nr. 489/2006 privind liberta
tea religioasă şi regimul general al cultelor şi adresa nr. C. 208/2007 a Minis
terului Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, prin care se
solicită prezentarea până la data de 11 ianuarie 2007, a Statutului pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în vederea recunoaş
terii prin hotărâre de Guvern.
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cul
telor (Legea Cultelor), adoptată de Parlamentul României, a fost promulgată prin
Decretul nr.1437 din 27 decembrie 2006 al Preşedintelui României. în continuare,
referatul Cancelariei Sfântului Sinod prezintă: participarea reprezentanţilor Bise
ricii Ortodoxe Române la elaborarea Legii Cultelor, împreună cu reprezentanţii
celorlalte culte religioase şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor;
dezbaterile care au avut loc în Camera Deputaţilor şi Senat privind adoptarea
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor; dez
baterea şi avizarea Legii Cultelor în plan internaţional.
Referatul menţionează că, atât anterior cât şi ulterior adoptării şi promulgării
Legii Cultelor, au fost critici atât asupra conţinutului cât şi referitor la procedura
de elaborare şi adoptare. In legătură cu aceste critici, I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, preşedintele delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române par
ticipantă la consultarea cultelor religioase din România în vederea elaborării Legii
Cultelor, a dat publicităţii la data de 5 ianuarie 2007, sub titlul “Libertatea culte
lor religioase de a f i factori ai p ă c iî\ unele consideraţii privind noua Lege a
Cultelor, care pornesc de la premisa esenţială că “această lege are marele merit de
a fi, în primul rând, rezultatul consultării cultelor religioase din România, fapt de
neconceput în regimul comunist ateu” şi se încheie cu concluzia că “noua Lege a
Cultelor din România oferă un cadru legal deosebit de prielnic pentru libertatea
religioasă ...perspective noi pentru a uni libertatea cu responsabilitatea”.
Totodată, referatul Cancelariei Sfântului Sinod redă o seamă de consideraţii
în legătură cu unele articole şi prevederi din noua Lege pentru a fi supuse atenţiei
deosebite a Sfântului Sinod, vizând eventuale îndrumări şi recomandări către
Centrele eparhiale referitoare la: sprijinul statului pentru activitatea cultelor reli
gioase; contribuţia pentru salarizarea clerului şi a personalului neclerical; facilităţi
A
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fiscale, patrimoniul cultelor, relaţiile dintre stat şi culte precum şi dintre cultele
religioase etc.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, în propunerile sale, s-a refe
rit mai întâi la îndatorirea Sfântului Sinod privind elaborarea Statutului pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi prezentarea sa la Minis
terul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, până la 11 ianuarie
2007, spre a fi propus recunoaşterii prin hotărâre de către Guvern.
Cu privire la eventualele precizări şi recomandări necesare către eparhii, în
legătură cu noua Lege a Cultelor, Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină
a propus ca fiecare Comisie Sinodală să analizeze Legea Cultelor în domeniul de
competenţă şi să facă observaţii şi propuneri pentru proxima şedinţă sinodală.
Ca urmare, la propunerea Comisiei Canonică-Juridică şi pentru Disciplină
precum şi în baza discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte:
1. 1) Aprobă constituirea unei Comisii formate din Mitropoliţii şi raportorii
Comisiilor sinodale, care să elaboreze principiile ce vor sta la baza redactării
Proiectului de Statut. Comisia va ţine cont la elaborarea principiilor acestui Pro
iect de recomandările şi precizările făcute în Sfântul Sinod prin hotărârea sa nr.
3018/17.09.2001;
- Comisia se va întruni în şedinţă de lucru între 28 februarie şi 01 martie
2007;
1. 2) Totodată aprobă constituirea unei Comisii de lucru alcătuită din:
a. Preşedintele şi raportorul Comisiei Canonice, juridice şi pentru disciplină
a Sfântului Sinod;
b. Din partea Cancelariei Sfântului Sinod: Pr. Constantin Pârvu, Vicar ad
ministrativ patriarhal, Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal şi Pr. Alexan
dru Moţoc, inspector general bisericesc;
c. Câte un reprezentant recomandat de Centrele mitropolitane dintre specia
liştii în drept canonic şi administraţie bisericească;
- Comisia de lucru va elabora un anteproiect de Statut în spiritul principiilor
stabilite de comisia mitropoliţilor şi a raportorilor comisiilor sinodale şi a reco
mandărilor făcute prin hotărârea nr. 3018/2001 a Sfântului Sinod precum şi a
altor hotărâri ale Sinodului şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti care s-au luat în
ultimii 17 ani - termen de elaborare 01 iunie 2007.
1.
3) Anteproiectul de statut elaborat de Comisia de lucru se va trimite pen
tru studiere, formulări de opinii, sugestii şi completări Centrelor eparhiale, care,
prin Sinoadele mitropolitane respective vor redacta un text unitar al Sinodului
mitropolitan ce va fi înaintat Cancelariei Sfântului Sinod - termen până la 01
septembrie 2007;
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Pe baza celor şase texte elaborate de Sinoadele mitropolitane, Comisia de
lucru, prevăzută la paragraful 2, va elabora un textfinal unic, până la 01 octom
brie 2007;
1. 4) Sfântul Sinod se va întruni într-o şedinţă dedicată exclusiv problemei
finalizării şi aprobării Statului Bisericii Ortodoxe Române, în jurul datei de 15
octombrie 2007, urmând a fi propus Adunării Naţionale Bisericeşti pentru apro
barea formei finale a Statutului
2. Privitor la Legea Cultelor, Sfântul Sinod hotărăşte ca fiecare Comisie
Sinodală să o analizeze în domeniul de competenţă şi la următoarea şedinţă a
Sfântului Sinod să vină cu observaţii şi propuneri.

Temei nr. 15/2007 - Adresa din 6 decembrie 2006 a Arhiepiscopiei Orto
doxe Române în America şi Canada prin care înaintează pentru studiere şi
aprobare, de către Sfântul Sinod, a noului “Statut al Arhiepiscopiei Orto
doxe Române din cele două Americi”.
în adresa înaintată Sfântului Sinod, I.P.S. Arhiepiscop Nicolae precizează că
punctul de plecare în elaborarea noului Statut l-a constituit Statutul din anul 1935,
cu completările făcute de-a lungul anilor, la care s-a lucrat vreme de doi ani, fiind
consultate şi alte statute ale Eparhiilor ortodoxe române din afara ţării, după care
a fost aprobat de cel de al 75-lea Congres al Arhiepiscopiei la data de 1 iulie 2006.
Referatul subliniază că, întrucât s-a constatat că acest Statut foloseşte o denu
mire nouă pentru Arhiepiscopie, schimbându-se deci denumirea acesteia şi ţinând
seamă că Statutul respectiv are o arie mai largă de prevederi statutare, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a instituit o Comisie specială pentru studierea şi
examinarea lui în vederea aprobării de către Sfântul Sinod. Comisia specială a
studiat noul Statut şi a formulat unele amendamente la o seamă de articole prezen
tate în paralel. Textul propus şi textul amendat, s-au înaintat Sfântului Sinod pen
tru aprobare.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod a studiat, la
rândul său, referatul Comisiei speciale şi amendamentele propuse pentru noul
Statut al Arhiepiscopiei şi le-a discutat cu I.P.S. Arhiepiscop Nicolae prezent la
şedinţa Sinodală din 12-14 februarie 2007.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină şi-a însuşit propunerile şi
amendamentele aduse noului Statut şi le-a supus dezbaterii Sfântului Sinod, în
vederea aprobării Statutului împreună cu amendamentele aduse unor articole din
Statut, pe care Comisia specială le-a prezentat în text paralel.
în cadrul discuţiilor purtate în Plenul Sfântului Sinod, a fost împărtăşită do
rinţa Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, de a avea o nouă
denumire, “Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi \ precum şi
dorinţa acesteia de a avea un nou Statut pe baza căruia să-şi desfăşoare activitatea
în actualitate.
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Tot în cadrul discuţiilor din plen s-a recomandat ca, pe lângă amendamentele
propuse de Comisia specială, Statutul va trebui să cuprindă şi prevederi pentru re
glementarea funcţionării de mănăstiri şi a organizării vieţii monahale în cuprinsul
Arhiepiscopiei, prevederi care lipsesc din noul Statut, cu precizarea că, potrivit
prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, Catedrala eparhială are sta
tut de mănăstire.
De asemenea, în conformitate cu principiile canonice, semnul văzut al relaţiei
eparhiilor cu Sfântul Sinod este Sfântul şi Marele Mir, pe care acestea îl primesc
de la Sfântul Sinod care îl şi sfinţeşte. în noul Statut la art. 13. 01.“n” se prevede
că Arhiepiscopia “dăruieşte fiecărei Eparhii Sfântul Mir”, dar nu se precizează de
unde îl primeşte ca să-l poată dărui.
Se subliniază de asemenea, că în prezent, după apariţia noii Legi a Cultelor
din România, va trebui ca Biserica Ortodoxă Română să-şi prezinte noul său Sta
tut revizuit, potrivit cerinţelor vieţii religioase actuale, opinându-se pentru o amâ
nare a aprobării noului Statut al Arhiepiscopiei, până după elaborarea şi aprobarea
noului Statut al Bisericii Ortodoxe Române cu care Arhiepiscopia se află în relaţii
canonice şi spirituale.
Pe marginea celor prezentate au luat cuvântul I.P.S. Arhiepiscop Nicolae şi
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
Sfântul Sinod, luând act că, în forma în care Statutul Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române din cele două Americi, cu amendamentele care s-au propus, corespunde
cerinţelor vieţii bisericeşti actuale a Arhiepiscopiei care îşi desfăşoară activitatea
în cele două Americi;
Ţinând seama de discuţiile care au avut loc în Plenul Sfântului Sinod şi de
explicaţiile date de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae, cu privire la noul Statut şi utili
tatea lui actuală;
Având în vedere prevederile şi amendamentele aduse Statutului de Comisia
specială care au fost însuşite de Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a
Sfântului Sinod;
In baza prevederilor art. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, ale prevederilor art. 11.03. din Statutul pentru organi
zarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, referitor la amen
damente, precum şi în baza Dispoziţiei Sinodale de Autonomie nr. 14079 din 12
decembrie 1974, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

Ia act de adresa I.P.S. Arhiepiscop Nicolae din 6 decembrie 2006 şi aprobă
Statutul pentru organizarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două
Americi, în formularea textului propus de Congresul Arhiepiscopiei în şedinţa sa
de lucru din 01 iulie 2006, căruia i se vor adăuga recomandările şi amendamen
tele propuse de Comisia specială instituită prin Decizia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist în acest sens.
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Odată cu comunicarea prezentei hotărâri sinodale se vor transmite I.P.S.
Arhiepiscop Nicolae, pentru cele de urmare, amendamentele propuse de Comisia
specială şi aprobate de Sfântul Sinod, pentru a fi introduse în Statut.

Temei nr. 538/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu proiectul Statutului de organizare şi funcţionare al Vicariatului Or
todox Român din Australia şi Noua Zeelandă.
In referatul respectiv se arată că Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în şedinţa sa din 27-28 iunie 2006, examinând referatul Sectorului Comunităţi Ex
terne cu privire la vizita întreprinsă de către RS. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, la parohiile
ortodoxe româneşti din Sydney şi Melboume (Australia), în perioada 12 februarie-2 martie 2006, a analizat posibilitatea reorganizării vieţii bisericeşti din cadrul
parohiilor ortodoxe româneşti din Australia şi Noua Zeelandă, sub formă de
Vicariat şi, ca urmare a discuţiilor care au avut loc, prin hotărârea nr. 1289/2006
a aprobat înfiinţarea Vicariatului Ortodox Român din Australia şi Noua Zee
landă, cu reşedinţa la Melboume, având în componenţa sa două protopopiate:
Protopopiatul Ortodox Român din Australia şi Protopopiatul Ortodox Român din
Noua Zeelandă. Totodată, a hotărât şi numirea ca vicar administrativ a Pr. Dumi
tru Coman, Paroh al Parohiei Ortodoxe Române “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
din Melboume.
în temeiul acestei hotărâri, Sectorul Comunităţi Externe al Patriarhiei Ro
mâne a elaborat un proiect de Statut de organizare şi funcţionare a Vicariatului
Ortodox Român din Australia şi Noua Zeelandă, în consens cu prevederile Statu
tului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, potrivit temeiului nr. 538/2007, a
aprobat constituirea unei Comisii speciale formată din: I.P.S. Mitropolit Teofan al
Olteniei ca preşedinte, P.S. Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, P.S.
Petroniu Sălăjanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului,
PP.CC. Pr. Vicar administrativ patriarhal Pârvu Constantin, Pr. Consilier patri
arhal Michael Tiţa şi Pr. Consilier patriarhal Mircea Alexă Uţă, care să examineze
şi să prezinte Sfântului Sinod proiectul de Statut pentru organizarea şi funcţio
narea Vicariatului Ortodox Român din Australia şi Noua Zeelandă. Comisia spe
cială s-a întrunit la data de 11 februarie 2007, la Patriarhia Română şi a examinat
proiectul de Statut, adăugând unele amendamente şi îmbunătăţiri.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod analizând,
la rândul său, proiectul de Statut, precizează că amendamentele au ţinut cont de
realităţile ecleziale din Australia şi Noua Zeelandă, precum şi de contextul juridic
local în funcţie de care se organizează viaţa bisericească a comunităţilor româ
neşti din această parte a lumii, care după 1990, au cunoscut o reală dezvoltare,
A
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integrându-se şi adaptându-se mediului de viaţă multi-cultural şi multi-confesional australian şi neo-zeelandez.
In cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod s-au sugerat unele com
pletări la proiectul de Statut şi posibilitatea unei eventuale prezenţe ierarhice la
parohiile din Australia şi Noua Zeelandă pentru a se cunoaşte mai precis aspectele
şi posibilităţile organizării vicariatului ortodox-român pentru ca acestea să fie re
flectate în Statutul de organizare şi funcţionare al acestuia.
Ca urmare, după discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei Canonice-Juridice şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
a

- Până la proxima şedinţă sinodală a Sfântului Sinod, proiectul Statutului
pentru organizarea şi funcţionarea Vicariatului Ortodox Român din Australia şi
Noua Zeelandă să fie analizat de o Comisie de specialişti în dreptul canonic, în
vederea redactării unui text final, care să fie supus aprobării Sfântului Sinod.

Temei nr. 399/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu adresa nr. 412-A/2006 a Arhiepiscopiei Timişoarei, cuprinzând propu
nerea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului de aprobare a Deciziei Chiriarhale privind atribuţiile P.S. Paisie Lugoj anul, în calitatea sa de Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, examinând Decizia I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Banatului, a constatat că aceasta cuprinde atribuţiile pe care
P.S. Episcop-Vicar Paisie Lugoj anul le va avea în calitatea sa de membru al orga
nelor centrale bisericeşti, al organelor eparhiale, atribuţiile de principiu ale PP.SS.
Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari, atribuţii specifice în domeniul slujirii liturgice,
al lucrării misionare şi pastorale, precum şi atribuţiile diferenţiate privind asis
tenţa religioasă, socială şi caritativ-filantropică în spitale, azile, orfelinate, armată
şi penitenciare, atribuţii în probleme ale învăţământului teologic şi educaţiei reli
gioase, precum şi economic-gospodăreşti;
Ţinând seama că aceste atribuţii sunt conforme cu prevederile statutare şi re
gulamentare bisericeşti şi cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 1681 din 18 martie
1969, privind atribuţiile de principiu ale PP.SS.Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari;
Pe temeiul prevederilor art. 104, alin. 6, din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Canonice-Juridice şi
pentru Disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă Decizia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului cu
prinzând atribuţiile P.S. Episcop-Vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timi
şoarei, care se va aduce la cunoştinţa Centrului Eparhial.
Temei nr. 751/2007 - Adresa nr. 391/2007 a Arhiepiscopiei Sibiului prin
care I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului solicită examinarea de către

VIAŢA BISERICEASCĂ

99

Sfântului Sinod a cererilor individuale a trei preoţi, precum şi a unui memo
riu semnat de cinci preoţi care-şi desfăşoară activitatea în SUA, de a fi pri
miţi sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Ardealului.
Din adresa care s-a primit reiese că un număr de preoţi, prin cereri indivi
duale, solicită primirea lor şi a parohiilor pe care le păstoresc sub oblăduirea ca
nonică a Mitropoliei Ardealului. Aceşti preoţi sunt: Pr. Remus Bleahu, (Youngstown - OH, SUA), Pr. Eugene Vasilescu (Roebling - NJ, SUA) şi Pr. Vasile Ciceu
(Taylor - MI, SUA), acelaşi lucru fiind reflectat şi în Memoriul semnat de: Pr.
Remus Bleahu - în nume propriu şi în numele următorilor_preoţi: Gheorghe
Libotean - Phoenix, AR, USA, Simion Poptelecan - Phoenix, AY, USA, Eugene
Vasilescu - Roebling, NJ, SUA, Vasile Ciceu - Taylor, MI, SUA, precum şi al
credincioşilor pe care-i reprezintă în America.
Se menţionează că situaţia canonică a parohiilor respective este următoarea:
Parohia din Youngstown, condusă de preotul Remus Bleahu nu aparţine de nici o
eparhie\ Parohia din Roebling, păstorită de preotul Eugene Vasilescu se află sub
jurisdicţia I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel, dependentă de OCA - Biserica Ortodoxă
din America; Parohia din Taylor, unde slujeşte preotul Vasile Ciceu, ţine de I.P.S.
Arhiepiscop Nicolae Condrea - în relaţie cu Patriarhia Română.
în sprijinul solicitărilor de mai sus se invocă motivul că, în ultima vreme, în
zonele respective s-au stabilit mulţi români, în majoritatea ardeleni care doresc să
se organizeze din punct de vedere bisericesc în spiritul tradiţiei canonice orto
doxe, dar şi în cel al tradiţiilor româneşti de pe meleagurile de unde au plecat.
De asemenea, din memoriul respectiv se desprind şi următoarele relatări că:
în ultimii 17 ani, au existat mai multe cereri ale diferitelor parohii din cele două
eparhii româneşti adresate ambelor eparhii ortodoxe române de pe continentul
american de a se unifica într-o singură eparhie, aşa cum a fost la început, şi care
să aibă rang de mitropolie; urmare acestor cereri, în anul 1990, s-a constituit câte
o Comisie la fiecare eparhie, în vederea unui dialog constructiv în perspectiva
unificării într-o Mitropolie Ortodoxă Română din America şi Canada; în ultima
perioadă activitatea acestor Comisii s-a redus simţitor, existând glasuri anti-unioniste în rândul componenţilor celor două eparhii româneşti de pe continentul ame
rican, astfel că dialogul a devenit steril şi a condus la nemulţumiri în rândul cre
dincioşilor ortodocşi români din acele teritorii.
Din memoriul amintit reiese că I.P.S. Nathaniel nu doreşte şi nu manifestă
interes pentru unirea celor două eparhii româneşti, iar I.P.S. Arhiepiscop Nicolae
manifestă o oarecare reţinere faţă de semnatari, punând unele condiţii la pri
mirea sub jurisdicţia sa, astfel: 1. Preotul să treacă împreună cu Parohia; 2. Să nu
aibă impedimente canonice; 3. Să nu fie în litigii cu ierarhul lor, spre deosebire de
I.P.S. Nathaniel care acceptă şi preoţi cu situaţii canonice neclare sau delicate,
fapt care produce nemulţumire şi nedumerire.
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Semnatarii memoriului atrag atenţia că datorită lipsei de dialog dintre ierarhii
şi cele două eparhii ortodoxe române din America “o mare parte dintre credin
cioşi...nu au aderat la nici o biserică din nici o episcopie românească”, deşi 90%
dintre românii de pe continentul american sunt ardeleni şi bănăţeni, iar mulţi din
tre preoţii slujitori au pregătire la şcolile teologice din Ardeal, semnatarii memo
riului se simt îndatoraţi - ca obligaţie de suflet - să se adreseze Mitropoliei Ardea
lului pentru a fi primiţi sub oblăduirea sa canonică, deşi ar fi putut să solicite acest
lucru şi altor eparhii ortodoxe canonice de pe continentul american.
Pe marginea celor prezentate au luat cuvântul: I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada, I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului şi I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Banatului, exprimându-se, între altele, şi îngrijorarea preo
ţilor din Arhiepiscopia condusă de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae pentru faptul că
înalt Prea Sfinţia Sa, în pastorala adresată preoţilor s-a manifestat împotriva do
rinţei de unitate - manifestată de aceştia, având ca rezultat încetarea dialogului
dintre Comisiile celor două eparhii româneşti pe tema unificării.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând cuvântul, ţine să încredinţeze
pe I.P.S. Arhiepiscop Nicolae că prin aceste recomandări, de a se ocupa şi de aceşti
preoţi, Sfântul Sinod nu limitează sau nesocoteşte autonomia Arhiepiscopiei ci,
dimpotrivă, i-o lărgeşte şi i-o întăreşte. Recomandarea pe care a facut-o I.P.S.
Mitropolit Daniel de a înscrie pe viitor în Statutul Arhiepiscopiei prevederi care
să se refere la mănăstiri şi la viaţa monahală din eparhie, este o recomandare im
portantă, amintind că în ţară Catedrala Patriarhală ca şi Catedralele eparhiale sunt
mănăstiri, au o viaţă monahală şi personal monahal.
In urma discuţiilor care au avut loc şi a opiniilor exprimate, plenul Sfântului
Sinod hotărăşte:
A i

A

- Adresează înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Nicolae îndemnul de a primi
cu bunăvoinţă dorinţele preoţilor ortodocşi români şi ale parohiilor care solicită
primirea sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în cele două
Americi şi a le examina doleanţele în spiritul iconomiei bisericeşti şi al dragostei
frăţeşti.
- Totodată, adresează înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Laurenţiu al Ardea
lului rugămintea de a sfătui pe preoţii ortodocşi români în America şi Canada,
care i s-au adresat, să-şi îndrepte memoriile cu dorinţele lor către înalt Prea Sfin
ţitul Arhiepiscop Nicolae.
A

Temei nr. 406/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privitor la
grupul tematic al aspectelor vieţii şi activităţii Bisericii Ortodoxe Române
desprinse din sesizările şi scrisorile primite şi înregistrate la Cancelaria Sfân
tului Sinod în anul 2006.
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Biroul de scrisori şi sesizări, centralizând datele cuprinse în cele 418 sesizări
şi scrisori primite la Patriarhia Română, le categoriseşte astfel: în legătură cu ac
tivitatea preoţilor: taxe de cult exagerate, nereguli fmanciar-contabile, diverse as
pecte privind comportamentul preoţilor, dezinteres faţă de îndatoririle preoţeşti,
învinuiri de abateri (bătaie, beţie, furt), refuzul nejustificat al serviciului religios
către credincioşi, provocarea de certuri şi neînţelegeri cu credincioşii, litigii între
preoţi privitoare la arondarea parohiilor; cu privire la activitatea Centrelor
eparhiale: contestarea unor decizii ale Centrelor eparhiale, nu se răspunde la sesi
zări, contestarea unor anchete efectuate de reprezentanţii centrelor eparhiale,
abuzuri administrative ale Centrelor eparhiale, solicitări transferuri şi numiri de
preoţi, arondarea parohiilor, înfiinţarea de noi parohii, aranjarea cântăreţilor bise
riceşti la parohii, lipsa de implicare a factorilor de decizie din eparhii; diverse so
licitări exprimate de credincioşi: litigiile în legătură cu locurile de veci, imobi
liare, funciare, solicitări de angajare în diverse posturi, solicitări de ajutoare di
verse, ajutoare pentru restaurarea unor biserici sau pentru construire şi înzestrare,
sprijin pentru preoţi pedepsiţi; solicitări pentru acordarea unor locuri de veci; ne
mulţumiri diferite; sesizări şi scrisori cu caracter divers: solicitarea de lămuriri
privitoare la sărbători bisericeşti, post, Sfintele Taine; calendar, viaţa şi rânduiala
monahală, învăţământul religios, asistenţa socială; memorii de susţinere a unor
preoţi sancţionaţi pentru diverse motive; se solicită implicarea Bisericii Ortodoxe
Române pentru combaterea imoralităţii în rândul tineretului; intensificarea acţiu
nilor de combatere a prozelitismului sectar; solicitări pentru intervenţii ale Bise
ricii în cazuri particulare la diverse instituţii (Preşedinţia României, Ministerul
Justiţiei, Ministerul de Interne etc.); cereri de retrocedare a diverselor bunuri, tere
nuri, locaşuri de cult; sesizări privitoare la furturi, vânzări ilicite, lipsă de preocu
pare privitoare la piese din patrimoniul naţional din sfintele biserici.
Se precizează că întreaga corespondenţă primită la Cancelaria Sfântului Si
nod a fost trimisă pentru competentă soluţionare, eparhiilor vizate.
Luându-se cunoştinţă de cele prezentate în referat şi în urma discuţiilor ce au
avut loc pe marginea lui, la propunerea Comisiei Canonice-Juridice şi pentru Dis
ciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de grupajul tematic rezultat din scrisorile şi sesizările primite şi înre
gistrate la Cancelaria Sfântului Sinod pe anul 2006, privind diferite aspecte din
viaţa şi activităţile clerului şi Bisericii;
-Adresează II.PP.SS. şi PP.SS. Chiriarhi, precum şi administraţiei Centrelor
Eparhiale rugămintea de a manifesta atenţia sporită soluţionării juste şi în timp
util a scrisorilor şi sesizărilor care li se adresează pentru a se întări şi justifica
credibilitatea care se manifestă, în general faţă de Biserică şi instituţiile Sale.
Temei nr. 378/2007 - Referat în legătură cu propunerea de înfiinţare a
unei Comisii de studiu sau Corp (Grup) de experţi care să cerceteze situaţia
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Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist (componenţă,
tematică, mijloace, termene).
După cum se cunoaşte, în şedinţa Sfanţului Sinod din 14-15 noiembrie 2006
s-a luat în discuţie situaţia Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului
comunist din România. Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi a Comunica
tului de Presă dat publicităţii la acea vreme, prin prezentul referat se propune în
fiinţarea unei Comisii de Studiu sau Corp (Grup) de experţi care să cerceteze
situaţia Bisericii Ortodoxe Române în perioada regimului comunist, detaliind o
seamă de aspecte tehnice şi de structură a activităţii acesteia.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând cuvântul, a arătat că “Raportul
Tismăneanu” în cuprinsul său, conţine lucruri şi afirmaţii negative la adresa Bise
ricii Ortodoxe Române şi, de aceea, este necesar să i se dea un răspuns, o replică,
arătându-se tot ceea ce a făcut în mod real Biserica în această perioadă. în con
tinuare, subliniind că personal, a participat la Parlament, cu prilejul condamnării
comunismului, deşi era pregătit să spună - în caz că i s-ar fi cerut cuvântul - că,
Biserica, prin Sfântul Sinod a cerut iertare public, pentru tot ceea ce Biserica a
fost împiedicată să înfăptuiască, a constatat că prezentarea făcută în plen de Dl.
Preşedinte Traian Băsescu a fost corectă în ceea ce a spus despre Biserică, ierarhii
şi clerul ei.
In acest context, Prea Fericirea Sa a arătat că este nevoie de o comisie de
istorici, specialişti cu competenţă şi credibilitate, care să cerceteze şi să arate tot
ceea ce a făcut şi a lucrat, concret şi real, Biserica pentru înlăturarea totalitaris
mului, tot ceea ce s-a făcut ca Bisericile să fie deschise cultului, preoţii să slu
jească la altare, să împlinească cerinţele spirituale ale credincioşilor, preoţii care
au suferit pe nedrept detenţie şi unii au fost martirizaţi pentru credinţă. Această
Comisie va putea prezenta adevărata situaţie pe care a trăit-o Biserica şi are me
nirea de a restabili imaginea reală şi nu cea care a fost prezentată în Raport.
Au mai luat cuvântul I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului care a subliniat
că, deşi a fost invitat, nu a participat la studierea şi întocmirea “Raportului Tis
măneanu”, precum şi P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul.
Având în vedere că în cadrul discuţiilor purtate, membrii Sfântului Sinod au
relevat faptul că Raportul Comisiei prezidată de Dl.Vladimir Tismăneanu con
semnează o seamă de exagerări, neadevăruri şi interpretări eronate cu privire la
activitatea şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în relaţiile sale cu statul şi re
gimul comunist în perioada totalitarismului, care denaturează imaginea reală şi
prejudiciază prestigiul Bisericii Ortodoxe Române.
Ţinând seama că Prea Fericitul Părinte Patriarh a precizat că “Raportul Tis
măneanu” conţine lucruri şi afirmaţii negative la adresa Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, este tendenţios şi nu reflectă în mod real eforturile pe care le-a făcut Bise
rica în perioada totalitaristă, pentru a păstra toate bisericile deschise cultului, iar
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preoţii la altare, împlinind cerinţele spirituale ale credincioşilor, mulţi dintre ei
suferind detenţie pentru învinuiri nedrepte, până la martiriu;
Apreciind că este necesar ca acest răspuns al Bisericii la “Raportul Tismă
neanu” să fie dat publicităţii spre a preîntâmpina eventuala utilizare a acestui ra
port în învăţământul public ca manual şcolar;
în urma discuţiilor purtate şi, însuşindu-şi propunerile Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
- Aprobă instituirea unei Comisii de studiu care va elabora o lucrare ca
răspuns la “Raportul Tismăneanu
- în acest scop se va apela la colaborarea Domnului George Enache şi a
Domnului Adrian Petcu.
- Comisia va elabora, în decurs de trei ani, pe baza cercetării bibliografiei,
a izvoarelor şi a surselor arhivistice laice şi bisericeşti, o lucrare care va fi dată
publicităţii ca răspuns la “Raportul Tismăneanu

Comisia pentru Comunităţi externe,
relaţii interortodoxe şi ecumenice
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită, în continuare, pe I.P.S. Arhi
episcop Nifon al Târgoviştei, raportorul Comisiei pentru Comunităţi externe, re
laţii interortodoxe şi ecumenice să prezinte:
Teniei nr. 772/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Bisericeşti în
legătură cu răspunsul Patriarhiei Moscovei privind componenţa delegaţiei
sale în Comisia de dialog cu Patriarhia Română, referitor la problema Mitro
poliei Basarabiei.
Referatul arată că, în spiritul hotărârii Sfântului Sinod nr. 2456/2006 din 15
noiembrie 2006, prin care s-a hotărât ca în dialogul cu Patriarhia Moscovei, din de
legaţia Bisericii Ortodoxe Române să facă parte I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei (preşedinte), P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos şi P.S. Epis
cop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul. Patriarhia Română a trimis scrisoarea nr.
4676 din 27 noiembrie 2006, solicitând Patriarhiei Moscovei să comunice numele
membrilor săi delegaţi pentru a putea, în spiritul parităţii, să fie desemnaţi şi de către
Patriarhia Română ceilalţi membri ai Bisericii noastre în Comisia de dialog.
La data de 9 februarie 2007, s-a primit la Patriarhia Română scrisoarea nr.
348 din 8 februarie 2007, în care se aduce la cunoştinţă noua componenţă a dele
gaţiei Patriarhiei Moscovei pentru “negocierile/tratativele” cu Patriarhia Ro
mână, respectiv: I.P.S. Onufrie, Mitropolit de Cernăuţi (preşedinte), P.S. Anatolie
de Cahul şi Comrat, P.S. Marc de Egorievsk şi Prot. Nikolai Balaşov, secretar pen
tru relaţii inter-ortodoxe al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti.
Scrisoarea face referire la o decizie a Sfântului Sinod al Patriarhiei Moscovei,

104

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

luată în spiritul “reînnoirii relaţiilor pozitive cu Patriarhia Română şi a celor dis
cutate în cadrul întâlnirii Sanctităţii Sale Alexei II, Patriarhul Moscovei şi a toată
Rusia, cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în data de 4 iulie 2006, la Moscova. In acest sens, “cu scopul de a studia cât mai curând, într-o atmosferă de
lucru, problemele expuse anterior, s-a propus micşorarea numărului de membri ai
comisiilor, stabilit dintru începui\ iar, ca loc de desfăşurare, oraşul Moscova.
Pe marginea celor prezentate a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, care şi-a manifestat încrederea că prezenţa I.P.S. Daniel, ca Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei, ca şi a celorlalţi ierarhi în comisia noastră de dialog va
contribui substanţial la găsirea unor soluţii reciproc acceptate, inclusiv prin afir
marea valorilor spirituale româneşti comune pe ambele maluri ale Prutului şi a
sfinţeniei unor personalităţi precum Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi Sf. Cuv.
Paisie de la Neamţ.
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a subliniat că în manifes
tarea spiritului de frăţietate, factorul uman joacă un rol foarte important, afirmând,
totodată că nu se poate aborda problema Mitropoliei Basarabiei în absenţa repre
zentanţilor acesteia şi propune, cu acordul I.P.S. Mitropolit Petru, ca din delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române să facă parte Dl.Vlad Cubreacov, membru al Adunării
Eparhiale.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
a

A

-

____

- Ia act de noua componenţă a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse în Comisia
de dialog bilateral pe tema Mitropoliei Basarabiei, respectiv: I.P.S. Onufrie, Mi
tropolit de Cernăuţi (preşedinte), P.S. Anatolie de Cahul şi Comrat, P.S. Marc de
Egorievsk şi Prot. Nikolai Balaşov, secretarul pentru relaţii interortodoxe al De
partamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti;
- Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române va fi alcătuită din: I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei (preşedinte), P.S. Episcop Casian al Dunării de
Jos şi P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul şi Dl. Vlad Cubreacov,
membru al Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei;
- Se va propune Patriarhiei Moscovei ca întrunirea Comisiei de dialog să
aibă loc la Moscova, pe data de 17 noiembrie 2007, dat fiind faptul că preşedin
tele delegaţiei române va participa la Conferinţa organizată de Comisia Teolo
gică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în capitala Rusiei, în zilele de
13-16 noiembrie 2007.

Temei nr. 24/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Bisericeşti pri
vind participarea P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria, la aniversarea a 55 de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia (Praga, 7-11 decembrie 2006).
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Pentru a marca evenimentul, Prea Fericitul Părinte Hristofor, Arhiepiscop de
Praga şi Mitropolitul ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, a organizat la Praga, o Con
ferinţă Teologică Internaţională, al cărei punct culminant l-a reprezentat cele
brarea Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala Ortodoxă "Sfinţii Chirii şi Metodiu” din Praga, sub protia Primatului Bisericii locale, de către toţi delegaţii Bise
ricilor Ortodoxe surori.
Manifestările jubiliare ale Bisericii Ortodoxe din ţinuturile Cehiei şi din Slo
vacia s-au desfăşurat pe parcursul zilelor de 7 şi 8 decembrie 2006 şi au fost ono
rate de aproape toate Bisericile locale. Bisericile locale de limbă greacă, în frunte
cu Patriarhia Ecumenică, nu au participat, deoarece Patriarhia Constantinopolului
a recunoscut autocefalia Bisericii din Cehia şi Slovacia abia după prăbuşirea regi
murilor totalitare din Europa Centrală şi de Răsărit. Au fost, însă, reprezentate, la
nivel de ierarhi, următoarele Biserici Ortodoxe Autocefale: Patriarhia Antiohiei
şi a întregului Orient - P.S. Episcop Nifon Saikali al Philippopoului, Vicar Pa
triarhal pentru Europa Occidentală (libanez de origine, care a avut toate inter
venţiile în limba slavă-bisericească la Sfânta Liturghie şi în rusă la conferinţă,
fiind Apocrisiarhul Patriarhiei Antiohiei pe lângă Patriarhia Moscovei); Patriar
hia Moscovei şi a toată Rusia - I.P.S. Mitropolit Serghie Fomin al Voronejului şi
Borisoglebskului (care a condus Metocul Patriarhiei Moscovei de la Karlovy Vary
între 1978-1982 şi a reprezentat Biserica Rusă la Consiliul Mondial al Bisericilor
de la Geneva între 1984-1991, iar din 2003 este Mitropolitul Voronejului, după ce
a îndeplinit funcţia de Mitropolit al Solnecinogorkului); Patriarhia Sârbă - I.P.S.
Amfilohie Radovici, Arhiepiscopul Cetiniei şi Mitropolitul Muntenegrului,
ucenic al Arhim. Iustin Popovici, profesor de teologie dogmatică ce a desfăşurat
o intensă activitate misionară în Cehoslovacia interbelică; Patriarhia Română,
Patriarhia Bulgară - I.P.S. Mitropolitul Gavriil Metodiev Dinev al Loveciului,
care între 1986-1991 a reprezentat Biserica Bulgară la Moscova; Patriarhia
Georgiei - I.P.S. Arhiepiscop Gherasim Şaraşenidze al Zugdidiului şi Taişiului,
care conduce din 2002, Departamentul Relaţiilor Externe al Patriarhiei Georgiei
şi Biserica Ortodoxă din Polonia - I.P.S. Arhiepiscop Simon Romanciuc al Lodzului şi Poznanului, care a reprezentat Biserica din Polonia şi la jubileul Patriarhiei
Române din 1995.
Punctul culminant al manifestărilor jubiliare dedicate aniversării a 55 de ani
de la dobândirea, din partea Patriarhiei Moscovei, a autocefaliei Bisericii Orto
doxe din Cehia şi Slovacia, l-a constituit săvârşirea Sfintei Liturghii, de către toţi
ierarhii prezenţi (zece la număr), în Catedrala Ortodoxă din Praga, la sfârşitul căreia au fost prezentate mesajele de salut ale Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe
Autocefale surori. Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a prezentat (în limba en
gleză) mesajul Prea Fericirii Sale, Teoctist, Patriarhul României.
A
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Programul festiv a cuprins şi alte momente importante, de referinţă fiind
Conferinţa Teologică Internaţională închinată evenimentului, desfăşurată la Casa
ştiinţei şi Culturii Ruse de pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse la Praga, care a
avut ca limbă de comunicare rusa. Au existat şi referate prezentate în limbile cehă
şi slovacă, de către profesori la şcolile teologice din Preşov - Slovacia (Facultatea
de teologie ortodoxă) şi, respectiv, Praga - Cehia (Departamentul de teologie în
cadrul Universităţii pragheze), cu traducere imediată în rusă. Principalele referate
au aparţinut Mitropolitului Primat şi Mitropolitului Voronejului şi au avut ca temă
istoria Ortodoxiei în ţinuturile Cehiei şi Slovaciei. Pe lângă vechimea Bisericii lo
cale, au fost prezentate pe larg dificultăţile canonice şi eclesiologice din perioada
interbelică.
După prezentarea referatelor, Mitropolitul Primat a susţinut o conferinţă de
presă (în prima zi, 7 decembrie), iar în a doua zi (8 decembrie), au fost adresate
întrebări conferenţiarilor. Atmosfera generală a fost de frăţietate, înţelegere şi
manifestare deplină a unităţii ortodoxe (culminând cu celebrarea euharistică din
dimineaţa zilei de 8 decembrie). Au fost prezentate şi programe culturale: verni
sajul unei expoziţii de icoane contemporane la Casa ştiinţei şi Culturii Ruse (7
decembrie) şi un concert extraordinar de muzică bisericească susţinut de copiii
din Rusia la Catedrala “Sfinţii Chirii şi Metodiu” (8 decembrie).
Sâmbătă, 9 decembrie, în vreme ce reprezentanţii Bisericilor Ruse şi locale
au avut un program de comemorare a eroilor ruşi căzuţi în Primul Război Mon
dial pentru eliberarea cehilor de sub jugul habsburgic, cu binecuvântarea Prea,
Fericitului Mitropolit Primat, ierarhul român reprezentant al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit omilia zilei şi un cu
vânt ocazional în biserica ortodoxă ucraineană din Praga, “Buna Vestire ”, unde
sunt săvârşite slujbele pentru parohia ortodoxă română din Praga, “Sfântul Voie
vod Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei”.
în fapt, ziua de sâmbătă, 9 decembrie, a fost dedicată în întregime întâlnirii
cu comunitatea românească. Cu acest prilej, s-a constatat că s-a săvârşit a treia
Sfântă Liturghie în limba română la Praga şi că a fost pentru prima dată când s-a
săvârşit bilunar (până atunci fiind doar o dată pe lună). în acest context, văzând
dorinţa credincioşilor aflaţi la începutul organizării lor, i-a îndrumat să solicite
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Mitropolit Primat Hristofor pentru a putea
beneficia de Sfânta Liturghie săptămânal (deocamdată sâmbăta), până când paro
hia va putea dobândi un statut corespunzător. Până la venirea unui preot perma
nent, există posibilitatea de slujire prin apelul la preoţii români rezidenţi în Cehia,
cu acordul şi binecuvântarea ierarhului locului.
Duminică, 10 decembrie, la invitaţia Prea Fericitului Hristofor al Cehiei şi
Slovaciei, P.S. Episcop Sofronie a slujit Sfânta Liturghie la Stavropighia Patriar
hiei Moscovei “S f Apostoli Petru şi Pavet” de la Karlovy Vary, împreună cu
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Mitropolitul Primat, Mitropolitul Serghie al Voronejului şi Arhiepiscopul Simon
al Lodzului şi Poznanului, participând apoi la conferinţa de presă a Primatului, în
cadrul căreia Prea Fericitul Părinte Hristofor şi-a exprimat, la modul cel mai des
chis, speranţele sale în privinţa viitorului Uniunii Europene. Cu acest prilej, Prea
Fericitul Hristofor a făcut referiri speciale la România, model de ţară creştină şi
ortodoxă, a cărei contribuţie spirituală şi cultural-duhovnicească la construcţia eu
ropeană aşteptată cu multă speranţă de Bisericile Europei în general, iar în parti
cular, de Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia, care aşteaptă un ajutor misio
nar şi pastoral din partea Bisericii Române.
Referatul se încheie cu prezentarea următoarelor concluzii ale P.S. Episcop
Sofronie pe marginea participării la festivităţile de la Praga.
1. Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei a aniversat 55 de ani
de la momentul când Patriarhia Moscovei i-a acordat autocefalia. Patriarhia Ecu
menică a recunoscut mult mai târziu autocefalia Bisericii Cehiei şi Slovaciei.
Probabil acesta este motivul pentru care Bisericile locale de limbă greacă au înţe
les să nu onoreze sărbătoarea unei Biserici surori greu încercată, cu eludarea însă
a condiţiilor specifice în care Biserica martiră din Cehia şi Slovacia a supravieţuit,
ceea ce înseamnă, o diplomatică ocolire a principiului iconomiei bisericeşti;
2. Biserica sărbătorită şi-a manifestat unitatea canonică, afirmând cu tărie că
nicicând disputele jurisdicţionale din perioada interbelică nu se vor mai repeta,
exprimându-se totodată, disponibilitatea pentru pluralitatea limbilor liturgice şi
autonomia financiară a comunităţilor parohiale pe criterii etnice, însă în strictă as
cultare de ierarhul locului, excluzând total orice afiliere pe criterii etnofiletiste, la
eparhii din afara teritoriului canonic al Bisericii Ortodoxe locale, dar cu posibili
tatea, pe bază de reciprocitate, a deschiderii şi funcţionării în consecinţă a unor
apocrisiarhii; deşi unitatea statală a Cehoslovaciei s-a sfărâmat, Biserica Ortodoxă
şi-a păstrat unitatea canonică, jurisdicţională şi administrativă;
3. Participarea la manifestările jubiliare a Apocrisiarhilor de la Moscova, re
prezentând Biserici Ortodoxe surori, ar putea redeschide tematică generală, la ni
vel panortodox, referitor la relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi alte Biserici creş
tine importante, precum Bisericile pre-calcedoniene şi Biserica Romei. Cores
pondenţa între Bisericile locale prin intermediul unor Apocrisiarhi ar fi benefică
printr-o intensificare a comunicării directe, nemijlocite, oricum uşurate de globalizarea informaţională, dar nicidecum de înlocuit prin tehnici virtuale, întrucât
contactul personal, întâlnirea faţă către faţă şi accesul la viaţa nemijlocită creează
multiple punţi de comunicare şi teren prielnic pentru găsirea soluţiilor adecvate în
situaţii de criză;
4. Parohia ortodoxă română din Praga se află la început. Este nevoie de timp
pentru a se coagula. începutul este bun: Prea Fericitul Hristofor este mai mult de
cât binevoitor, dar şi foarte ferm în ceea ce priveşte propria-i jurisdicţie, pe care a
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comparat-o, teritorial vorbind, cu cea a Patriarhiei Alexandriei şi a Toată Africa,
în timpul pontificatului de vie memorie al P.F. Petru, Papă şi Patriarh, neacceptând
nici o imixtiune în teritoriul său canonic. în aceste condiţii, profitând de bună
voinţa Prea Fericirii Sale, putem insista pentru consolidarea parohiei româneşti,
în Cehia există mai mulţi preoţi români. Este nevoie în Praga, de un preot per
manent. Până la găsirea soluţiilor celor mai potrivite, credincioşii pot fi asistaţi
duhovniceşte de preoţii deja prezenţi în Cehia.
In urma discuţiilor purtate pe marginea celor prezentate şi la propunerea
Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul
Sinod plenar hotărăşte:
A

- Ia act de participarea P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria, la aniversarea a 55 de ani de la dobândirea autocefaliei Bisericii
Ortodoxe din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia (Praga, 7-11 decembrie 2006);
- Ia act de propunerea P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria în ceea ce priveşte posibilitatea organizării, pe viitor, a parohiei
ortodoxe române de la Praga, ţinându-se cont de condiţiile speciale de funcţio
nare a acesteia, în conformitate cu principiile canonice ale Bisericii Ortodoxe.
Temei nr. 21/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Bisericeşti pri
vind participarea Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, la cea de a 13-a întrunire de
lucru a Comisiei Mixte de dialog dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Lu
terană Mondială, (Bratislava, Slovacia, 2-9 noiembrie 2006).
Din delegaţia Bisericilor Ortodoxe au făcut parte reprezentanţii următoarelor
Biserici: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Pa
triarhia Ierusalimului, Patriarhia Rusă, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Română-reprezentată de Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniţă, Biserica Ciprului, Biserica Greciei,
Biserica Ortodoxă din Polonia, Biserica Ortodoxă din Albania, Biserica Ortodoxă
din Cehia şi Slovacia, Biserica Ortodoxă din Finlanda şi Biserica Ortodoxă din
Estonia.
Delegaţia Federaţiei Luterane Mondiale a fost formată din reprezentanţi ai
unor Biserici membre ale acestei organizaţii, din următoarele ţări: Australia, Elve
ţia, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Polonia şi S.U.A.
Cei doi comoderatori ai acestei comisii au fost I.P.S. Mitropolit Ghennadios
de Sassima, Patriarhia Ecumenică - pentru partea ortodoxă şi, respectiv, Episcopul
Donald McCoid, SUA - pentru partea luterană.
La runda de dialog din anul 1998, Comisia Mixtă Ortodoxo-Luterană a ales
tema generală “Taina Bisericii” care a fost tratată până acum în trei subteme: 1.
Cuvântul şi Taina (Damasc, Siria, 2000); 2. Tainele (Mysteria) ca mijloace de
mântuire (Oslo, Norvegia, 2002), şi 3. Botezul şi Mirungerea ca Taine de iniţiere
în Biserică (Durău, România, 2004). Tema întrunirii de la Bratislava, care fusese
aleasă la cea de a 12-a întrunire a acestei comisii, ţinută la Mănăstirea Durău în
a
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octombrie 2004, s-a intitulat: “Taina Bisericii: D. Sfânta Euharistie în viaţa Bise
ricii” (The Mystery of the Church: D. The Holy Eucharist in the Life of the
Church). Această temă a fost mai întâi discutată la întrunirea Comitetului Pregă
titor de la Erlangen, Germania, între 8-13 octombrie 2005, unde a fost elaborat şi
un prim proiect pentru declaraţia finală cu privire la această temă.
Tema întrunirii de la Bratislava a fost adâncită prin referate elaborate din
partea ortodoxă de: Pr. Prof. V. Ioniţă, România - “Sfânta Taină a Euharistiei:
o perspectivă ortodoxă” {The Holy Sacrament (Mysterion) o f the Eucharist: An
Orthodox Perspective; Prof. Dr. Ch. Voulgaris, Grecia - “Locul Euharistiei în iconomia divină a mântuirii” {The Place o f the Eucharist in the Divine Economy o f
Salvation); Prof. Dr. A. Osipov, Rusia - “Prefacere sau transubstanţiere ” {Metabole or Transsubstantiatio) şi Avocat A. Laham, Liban/Elveţia - “Comentarii la
referatele luterane ” {Comments to the Lutheran papers), iar din partea luterană
de: Episcopul E. Hagberg, Norvegia - “Spiritualitatea Euharistiei şi implicaţiile
ei practice în viaţa Bisericii Evanghelice Luterane {The Spirituality o f the Eu
charist and Its Practica Implication in Evangelical Lutheran Church Life) ; ) Prof.
Dr. K. Ch. Felmy şi J. Wasmuth, Germania - "Concepţia luterană despre Eu
haristie” {The Lutheran Understanding o f the Eucharst). Fiecare referat a fost ur
mat de intense discuţii, care au clarificat mai mult apropierile dar şi deosebirile
dintre cele două tradiţii teologice cu privire la tema abordată.
Proiectul de Declaraţie finală, elaborat la întrunirea Comitetului Pregătitor
de la Erlangen, a fost discutat şi îmbogăţit la Bratislava în lumina referatelor pre
zentate şi mai ales a discuţiilor pe marginea acestora. Declaraţia finală, care este
una dintre cele mai lungi declaraţii adoptate până în prezent de către această
Comisie Mixtă de Dialog Teologic, se compune dintr-o scurtă introducere, prin
care sunt doar menţionate locul şi data întrunirii, precum şi titlurile referatelor
susţinute, după care urmează 10 paragrafe inegale ca întindere (a se vedea textul
integral al acestei declaraţii în anexă).
Declaraţia de la Bratislava face mai întâi legătura cu Declaraţia de la Durău
referitor la Tainele de iniţiere şi anume Botezul şi Mirungerea (paragraful 1), re
produce apoi unele consideraţii cu privire la caracterul de jertfa al Sfintei Euha
ristii (paragraful 2); insistă asupra pregătirii pentru Sfânta Euharistie (paragraful
3); descrie prezenţa reală a lui Iisus Hristos în Sfânta Euharistie (paragraful 4);
precizează că pentru ambele tradiţii teologice Sfânta Euharistie rezumă întreaga
iconomie a mântuirii oamenilor (paragraful 5); expune punctele de convergenţă,
dar şi de divergenţă, dintre luterani şi ortodocşi cu privire la scopul Sfintei Euha
ristii (paragraful 6); afirmă caracterul eshatologic al Sfintei Euharistii (paragraful
7); vorbeşte despre legătura din Sfânta Euharistie şi responsabilitatea socială şi
ecologică a credincioşilor (paragraful 8); subliniază legătura dintre Taina Euha
ristiei şi cea a Preoţiei, temă care urmează să fie adâncită la o întrunire viitoare
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(paragraful 9) şi propune tema pentru cea de a 14-a întrunire a acestei
Comisii Mixte, şi anume: “Pregătirea şi celebrarea Sfintei Euharistii. Euharistie
şi Ecologie”.
Sfânta Euharistie reprezintă un adevăr de credinţă faţă de care teologia lute
rană se apropie mai mult decât oricare altă Biserică protestantă de teologia orto
doxă. Pregătirea credincioşilor pentru Sfânta împărtăşanie, săvârşirea acestei
taine doar de către slujitorii hirotoniţi ai Bisericii, prezenţa reală a Mântuitorului
Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, legătura dintre Sfânta Euharistie şi Taina Bote
zului, precum şi reflectarea întregii iconomii divine în această taină sunt punctele
principale de apropiere dintre cele două tradiţii teologice. Pe de altă parte, această
apropiere trebuie foarte bine precizată, căci chiar cu privire la aspectele menţio
nate există mai multe deosebiri, dintre care amintim doar câteva: pregătirea cre
dincioşilor în cele două tradiţii bisericeşti nu are aceeaşi calitate, mai ales că în
tradiţia luterană nu există Taina Spovedaniei şi nici tradiţia postului. Apoi cu
privire la prezenţa reală trebuie încă reflectat dacă între teoria luterană despre “in,
cum et sub pane” este întru totul identică cu învăţătura ortodoxă despre prefacere.
Din aceste două exemple, se poate vedea clar că, chiar dacă există puncte de apro
piere între teologia luterană şi cea ortodoxă cu privire la Taina Sfintei Euharistii,
aceste puncte trebuie bine studiate şi apoi puse alături de punctele de deosebire,
pentru a se putea preciza cu mai mare claritate în ce măsură cele două tradiţii se
apropie cu adevărat. Precizarea acestor chestiuni rămâne în sarcina viitoare a
Comisiei Mixte de Dialog dintre luterani şi ortodocşi la nivel mondial.
Cu prilejul întrunirii de la Bratislava s-au sărbătorit 25 de ani de la iniţierea
acestui dialog dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială. în acest
sens a fost organizată o întrunire festivă la Facultatea de Teologie Evanghelică din
cadrul Universităţii "Comenius" din Bratislava, întrunire la care au participat şi
unii reprezentanţi ai Bisericilor din acel oraş, precum şi ai Consiliului Mondial al
Bisericilor din Slovacia. I.P.S. Mitropolit Ghennadios de Sassima a prezentat cu
acel prilej un referat de evaluare a acestui dialog, intitulat “Dialogul luteranoortodox - trecut, prezent şi viitor”. Din partea luterană a fost prezentat referatul
Prof. Dr. Risto Saarinen, prin care dialogul teologic luterano-ortodox a fost evaluat
într-un context mai larg şi de o manieră sistematică. în acest context au fost citite
mesajele cu urări de bună continuare a acestui dialog din partea Sanctităţii Sale
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi respectiv a Pastorului Dr. Ishmael Noko, se
cretarul general al Federaţiei Luterane Mondiale.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
a

Ia act de participarea Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, reprezentantul Bisericii
Ortodoxe Române, la cea de a 13-a întrunire de lucru a Comisiei Mixte de Dialog
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Teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială, (Bratislava,
Slovacia, 2-9 noiembrie 2006);
—
Aprobă continuarea participării reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne la întrunirile Comisiei de dialog cu Federaţia Mondială Luterană.
Temei nr. 22/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Biseri
ceşti în legătură cu stadiul actual al Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Ro
mâne pe lângă Uniunea Europeană.
în referat se aminteşte scrisoarea nr. 445 din 12 mai 1997 a Sanctităţii Sale
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, în care se comunica, post
factum, că Patriarhia Ecumenică înfiinţase un “Birou al Bisericii Ortodoxe pe
lângă Uniunea Europeană”, condus de P.S. Episcop Emanuel de Regium, menit
“să susţină şi să ajute toate Bisericile Ortodoxe din Europa în contactele lor cu
Uniunea Europeană”.
Ca urmare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din oc
tombrie 1997 (temei nr. 5809/1997), şi-a dat “acordul de principiu al Bisericii
noastre de funcţionare a acestui Birou”, propunând Patriarhiei Ecumenice ca “în
activitatea acestui Birou să fie cooptate toate Bisericile Ortodoxe din Europa, sub
forma, unei “Comisii Ortodoxe Europene” formată din câte un reprezentant al
Bisericilor Ortodoxe din Europa. Această Comisie s-ar putea întruni periodic pen
tru a analiza problematica legăturii cu structurile europene, urmând ca un Comitet
permanent, format prin rotaţie, din reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din
Europa, să aibă responsabilitatea de execuţie a problemelor curente. De aseme
nea, s-a propus ca la acest Birou să fie afiliată şi Biserica Ortodoxă din Armenia,
“ca un pas concret al apropierii dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe
Orientale”. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a comunicat Sanctităţii Sale,
Patriarhul Bartolomeu, prin scrisoarea nr. 32 din 12 ianuarie 1998, decizia de mai
sus a Sfântului Sinod al Bisericii noastre.
Prezenţa Bisericii Ortodoxe Române în Europa este din ce în ce mai impor
tantă, pe de o parte datorită creşterii numărului românilor care se stabilesc în
Occident, iar pe de altă parte datorită faptului că România este ţară membră a Uni
unii Europene. în acest context, Biserica are conştiinţa că participă la promovarea
valorilor spiritualităţii româneşti în Europa, făcând apel în acest sens la mijloace
specifice. în această perspectivă, în şedinţa sa din luna februarie anul 2000, Sfân
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca, prin delegarea I.P.S. Mitro
polit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale,
să se întreprindă demersurile necesare privind organizarea acestei Reprezentanţe.
în realizarea acestui proiect, în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod nr.
4397/2005 şi cu sprijinul financiar al Statului român, a fost achiziţionat la Bru
xelles un complex de clădiri, format dintr-o biserică şi anexele ei pe o suprafaţă
totală de 2.738 m2.
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In urma consultării cu specialişti în domeniu, s-a ajuns la concluzia că după
finalizarea lucrărilor de renovare şi amenajare, acest ansamblu poate să găzdu
iască o biserică, Biroul de reprezentare a Patriarhiei Române pe lângă instituţiile
Uniunii Europene, Centrul de cateheză pentru copii şi adulţi, şcoala românească
şi bibliotecă. Prin organizarea unui astfel de centru, Biserica Ortodoxă Română
va putea să pună în valoare în inima Europei, resursele sale spirituale, teologice
şi culturale, într-un mod demn de o ţară membră a Uniunii Europene.
De asemenea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu I.P.S.
Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meri
dionale au adresat o scrisoare Ministrului Afacerilor Externe, Dl. Mihai Răzvan
Ungureanu (nr. 3376/18.09.2006), în care s-a cerut sprijinul de la bugetul de stat
pentru finanţarea Reprezentanţei Bisericii noastre, cu o sumă necesară bunei sale
funcţionări.
In acest context, la data de 18 decembrie 2006, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a primit vizita I.P.S. Mitropolit Gennadios de Sassima, la solicitarea sa,
prilej cu care a fost înmânată scrisoarea nr. 1316/15 decembrie 2006 a Sanctităţii
Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care este abordată tema reprezentării
ortodoxe pe lângă structurile politice europene. în scrisoarea respectivă, Sancti
tatea Sa a făcut referire atât la schimbul de scrisori cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist din 1997, respectiv 1998, cât şi la unele afirmaţii ulterioare făcute
de întâistătătorul şi de alţi ierarhi ai Bisericii noastre prin care, după opinia Pa
triarhului Bartolomeu, Biserica Ortodoxă Română nu ar fi manifestat vreo intenţie
de înfiinţare a unui Birou propriu la Bruxelles. în acest sens, Sanctitatea Sa invocă
necesitatea păstrării unităţii “Sfintei noastre Biserici Ortodoxe şi a mărturiei ei ,
apelând, de aceea, la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a evita “crea
rea unui alt organism ortodox la Bruxelles” şi, în acelaşi timp, oferind “serviciile
Biroului Ortodox unitar” şi pentru Patriarhia Română.
Tot în acest context, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Prea
Fericitul Arhiepiscop Hristodoulos al Atenei şi a toată Elada cu scrisoarea nr.
5391 din 20 decembrie 2006 a felicitat ţara şi Biserica noastră pentru acest impor
tant eveniment din viaţa poporului român, oferind, la rândul său, bunele oficii ale
“Biroului Reprezentanţei Bisericii Greciei de la Bruxelles, pentru a facilita coope
rarea cu factorii competenţi de la Centrul Administrativ al Uniunii Europene”.
De menţionat că, pe lângă Patriarhia Constantinopolului, atât Biserica Gre
ciei cât şi Patriarhia Moscovei au deja asemenea reprezentanţe pe lângă institu
ţiile Uniunii Europene, iar alte Biserici Ortodoxe, precum cea a Ciprului, se află
în fază avansată de constituire a unei astfel de reprezentanţe.
La sfârşitul anului 2006, I.P.S. Mitropolit Iosif a comunicat la Patriarhia
Română prin scrisoarea nr. 12812/2006, detalii despre întrevederea avută cu Dl.
Michael Weninger, responsabilul Comisiei Europene privind relaţiile cu cultele.
A
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în urma acestei întrevederi, Domnia Sa a adresat o scrisoare Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, în care îşi exprima satisfacţia pentru constituirea Reprezen
tanţei permanente a Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene şi
disponibilitatea de a conlucra activ cu I.P.S. Mitropolit Iosif în activităţile speci
fice acestui domeniu.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezentat unele
detalii ale întâlnirii de la Patriarhia Română cu I.P.S. Mitropolit Gennadios de
Sassima, prilej cu care a reiterat necesitatea ca Bisericile Ortodoxe surori să se
menţină întotdeauna în consonanţă, în toate chestiunile de interes comun. Acest
lucru a fost subliniat, de altfel, şi în discuţiile pe care Prea Fericirea Sa le-a avut
cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu, în anul 1999, la Galaţi şi Iaşi. In ceea ce
priveşte sediul Reprezentanţei Bisericii noastre de la Bruxelles, acesta a fost
cumpărat cu sprijinul financiar al Guvernului României motivat, în principal, de
prezenţa masivă a ortodocşilor români în ţările Uniunii Europene. Acest complex
de clădiri va servi şi ca sediu al unei parohii ortodoxe româneşti, precum şi ca re
şedinţă a I.P.S. Mitropolit Iosif, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române pe
lângă instituţiile europene, atunci când se va afla la Bruxelles. In ce priveşte cele
menţionate în scrisoarea Patriarhului Ecumenic din 15 decembrie 2006, Prea Feri
citul Patriarh Teoctist a subliniat că întotdeauna delegaţii Bisericii noastre au
păstrat legătura cu cei ai Patriarhiei Ecumenice.
I.P.S. Mitropolit Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Ger
maniei, Europei Centrale şi de Nord, aminteşte că există probleme specifice con
textului prezenţei ortodoxe româneşti în Europa şi la instituţiile europene, precum
chestiunea delicată a Bisericii Greco-Catolice din România, care creează o atmos
feră ostilă Bisericii noastre la instituţiile europene, probleme care pot fi abordate
eficient doar de Reprezentanţa noastră de la Bruxelles şi nu de alte reprezentanţe.
Ca urmare a completărilor aduse în discuţiile purtate şi în spiritul celor comu
nicate Patriarhiei Ecumenice prin scrisoarea nr. 32 din 12 ianuarie 1998, la propu
nerea Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice,
Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de începerea activităţii Reprezentanţei Bisericii Orto
doxe Române pe lângă Uniunea Europeană;
- în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se vor adresa
scrisori Bisericilor Ortodoxe surori care au deja Birouri de reprezentare pe lângă
structurile europene, pentru a le înştiinţa despre începutul activităţii Reprezen
tanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Uniunea Europeană;
- Biroul de Reprezentare a Bisericii Ortodoxe Române de la Bruxelles va
coopera cu celelalte Birouri de Reprezentare ale Bisericilor Ortodoxe Surori, în
deosebi cu cel al Patriarhiei Ecumenice, în chestiuni de interes comun, ţinând
seama de specificitatea românească.
A

A
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Temei nr. 774/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Bisericeşti în
legătură cu participarea I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei la reuniunea
Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic Ortodoxo-Anglican (Londra, 30
ianuarie-3 februarie 2007).
Actuala fază a dialogului teologic Ortodoxo-Anglican a început cu 14 ani în
urmă, la mănăstirea ortodoxă Kuopio din Finlanda. Cele două părţi au avut fiecare
câte 30 de delegaţi, în majoritate episcopi şi profesori de teologie. Copreşedintele
ortodox a fost I.P.S. Mitropolit Ioan de Pergam, iar din partea anglicană a fost, mai
întâi, Episcopul Hensy Hill din Canada, iar din 1998, Episcopul Prof. Mark Dyer
din SUA.
Reuniunea plenară a celor două comisii la Londra a avut mai mult un carac
ter protocolar, având în vedere participarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriar
hul Ecumenic al Constantinopolului şi a Graţiei Sale, Rowan Williams, Arhiepis
copul de Canterbury.
Reuniunea s-a desfăşurat la Palatul Lambeth, reşedinţa Arhiepiscopului, unde
a fost găzduit şi Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic împreună cu suita sa. Cei doi
Intâistătători au primit câte o copie a Raportului Final, urmând ca Bisericile orto
doxe autocefale să primească oficial textul intitulat “Declaraţia comună din
Cipru a Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic Ortodoxo-Anglican 2006:
Biserica lui Dumnezeu în Treime (The Chruch o f the Triune God)”. Această refe
rinţă la Cipru din titlul Acordului s-a datorat locului unde s-a definitivat textul de
către Comisia internaţională.
Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului a de
clarat la conferinţa de presă de la Londra, că va trimite Documentul tuturor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe cu sugestia de a se exprima opinii în următoarea
perioadă a unui proces de recepţie a Documentului, în timp ce partea anglicană va
prezenta Documentul Conferinţei Lambeth ce va avea loc în august 2008.
Comisia plenară coprezidată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Arhi
episcopul de Canterbury a ales un număr de 6 persoane într-un comitet de conti
nuare dintre care face parte şi delegatul Bisericii Ortodoxe Române.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
A

A

- Ia act de participarea I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei la reuniunea
Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic Ortodoxo-Anglican (Londra, 30 ia
nuarie-3 februarie 2007);
- Să se publice în revistele de specialitate o prezentare succintă a documen
tului final de la respectiva întrunire.

Temei nr. 364/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind acti
vitatea pastoral-misionară desfăşurată în cursul anului 2006 de către I.P.S.
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Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Plaiurilor.
La Patriarhia Română s-a primit adresa Mitropoliei Basarabiei nr. 15 din 11
ianuarie 2007, prin care I.P.S. Mitropolit Petru, potrivit prevederilor statutare,
înaintează Darea de seamă şi Itinerarul pastoral, privind principalele aspecte ale
activităţii desfăşurate în anul 2006 în cadrul eparhiei respective, pe tărâm pas
toral, administrativ şi misionar-liturgic.
Din cele consemnate de înalt Prea Sfinţia Sa rezultă că, în anul 2006, în cu
prinsul Mitropoliei Basarabiei au fost înscrise, ca persoane juridice recunoscute
de către autorităţile de stat din Republica Moldova, următoarele unităţi şi struc
turi bisericeşti: 4 eparhii istorice sufragane reactivate şi anume: Arhiepiscopia
Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud şi Episcopia Dubăsari şi a toată Transnistria, acestea două din urmă fiind reînfiinţate în anul 2006;
12 protopopiate dintre care 4 organizate în anul 2006; 102 parohii înregistrate şi
17 în curs de organizare, între care şi o parohie în Ucraina; 10 aşezăminte mona
hale; 2 Seminarii Teologice şi o şcoală de Arte Bisericeşti; 4 organizaţii misionarcaritabile: {Diaconia cu 80 de filiale, Frăţia Ortodoxă Română cu 68 de filiale,
Mila creştină, Bunătatea creştină, ASCOR (Asociaţia Studenţilor Creştini Orto
docşi Români), ATECO (Asociaţia Tinerilor şi Elevilor Creştini Ortodocşi), AFOR
(Asociaţia Frăţiei Ortodoxe Române), 7 centre de pelerinaj Emmaus, 2 publicaţii
bisericeşti {Misionarul şi Luminătorul), în total 288 componente ale Mitropoliei,
care activează cu acordul organelor abilitate, fiind înregistrate la Sectorul de Stat
pentru problemele cultelor şi Ministerul de justiţie al Republicii Moldova.
I.P.S. Mitropolit Petru a efectuat peste 70 de vizite canonice la protopopiate,
parohii, mănăstiri şi aşezăminte bisericeşti, a oficiat 87 de sfinte liturghii şi 12 ierurgii în oraşe şi sate, schituri şi mănăstiri; a săvârşit 9 hirotonii întru preot şi 9
întru diacon; a avut 12 sfinţiri de biserici, aşezăminte şi odoare bisericeşti; a acor
dat 30 de distincţii şi ranguri bisericeşti unor clerici şi mireni a căror vrednică
activitate a fost un exemplu de dăruire pentru propulsarea vieţii duhovniceşti în
rândul credincioşilor. De asemenea, s-a îngrijit de numirea de preoţi la parohiile
vacante sau nou înfiinţate, cât şi de asigurarea de către Patriarhia Română, a sala
riilor pentru personalul clerical din eparhie, în număr de 93 de persoane.
A primit în audienţă aproape 1.000 de persoane: preoţi şi monahi din eparhie,
personalităţi din viaţa politică şi publică, oameni de cultură şi de artă, jurnalişti,
studenţi teologi, seminarişti şi credincioşi. A acordat interviuri la unele posturi de
televiziune şi publicaţii din Republica Moldova şi din străinătate. La 27 iulie 2006
a avut o întrevedere cu Dl. Rene Vander Linden, Preşedintele Adunării Parla
mentare a Consiliului Europei, la care au participat reprezentanţi ai altor culte şi
ai Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor din Republica Moldova, înalt
/\
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Prea Sfinţia Sa prezentând, cu acel prilej, oficialului european un memoriu pri
vind situaţia prezentă a Mitropoliei Basarabiei şi problemele cu care se confruntă.
In privinţa activităţilor în afara eparhiei, se menţionează că în cursul anului
2006, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Petru a participat la şedinţele Sfântului Sinod
şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti, a fost primit, în câteva rânduri de Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, a săvârşit un număr de 5 sfinte Liturghii la Cate
drala Patriarhală din Bucureşti, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi la Catedrala
Episcopală din Galaţi; a participat la manifestările organizate la Catedrala Mitro
politană din Iaşi cu prilejul hramului Sf. Cuvioase Parascheva şi la resfmţirea
Catedralei Episcopale din Galaţi.
In pragul împlinirii a 15 ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca mi
tropolie autonomă, sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române şi în comuniune
frăţească nemijlocită cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (19 decem
brie 1992 - 19 decembrie 2007), se constată că această eparhie este pe un drum
ascendent din punct de vedere organizatoric, cât şi în ceea ce priveşte viaţa reli
gioasă a credincioşilor săi, remarcându-se că la aceste realizări un aport important
îl are înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Petru şi clerul eparhiei, care s-au bucurat de o
necontenită grijă părintească din partea Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi de
sprijinul necondiţionat al membrilor Sfântului Sinod.
Sfântul Sinod analizând cele consemnate în referatul respectiv, constată cu
bucurie o permanentă îmbunătăţire a lucrării misionar-pastorale sacramental-liturgice, organizatorice şi administrativ-gospodăreşti, precum şi grija permanentă
ca toate structurile eparhiei să funcţioneze în deplină legalitate, potrivit statutului
legal dobândit de Mitropolia Basarabiei în Republica Moldova.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi ex
terne, relaţii Interortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

A

/\

A

A

- Ia act de activitatea desfăşurată în cursul anului 2006 în cadrul Mitropoliei
Basarabiei şi exprimă cuvânt de apreciere către I.P.S. Mitropolit Petru pentru
strădaniile depuse de înalt Prea Sfinţia Sa şi de către slujitorii din eparhie pentru
consolidarea organizatorică a acesteia şi pentru bunul mers al vieţii bisericeşti;
- Aduce mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi membrilor
Sfântului Sinod pentru sprijinul moral şi material acordat, pentru grija părin
tească şi frăţească arătate permanent faţă de problemele cu care se confruntă
Mitropolia Basarabiei şi pentru rezolvarea acestora în condiţii cât mai bune.

Temei nr. 125/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2006 a I.P.S. Mitropolit Iosif
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.
în referat se arată că, în anul 2006, întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale şi Meridionale, I.P.S. Mitropolit Iosif, susţinut fiind de colabo
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ratorii său direcţi, PP.SS. Episcopi Vicari Siluan Marsilianul şi Marc Nemţeanul, a
desfăşurat o rodnică activitate atât pastoral-misionară, cât şi administrativă.
în prezent, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridio
nale, cu reşedinţa la Limours, Paris, cuprinde 130 parohii şi 23 de filii, organizate
în 3 vicariate şi 8 protoierii, 7 comunităţi monastice şi 3 trei ateliere de iconogra
fie. în anul 2006, în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
şi Meridionale au fost organizate 18 noi parohii, 23 de filii, 2 misiuni şi o repre
zentanţă a Bisericii Ortodoxe Române la Bruxelles şi s-au demarat formalităţile
legate de organizarea a 18 noi parohii, precum şi a unui schit. Personalul clerical
din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
cuprindea, în anul 2006, 3 arhimandriţi, 1 egumenă, 15 ieromonahi, 4 ierodiaconi,
152 de preoţi, 16 diaconi.
Procesul de organizare administrativ-bisericească a Mitropoliei a impus numirea de preoţi parohi, preoţi slujitori şi diaconi la parohiile nou-înfiinţate. In anul
2006 au fost săvârşite 4 hirotesii întru citeţ, 5 hirotesii întru ipodiacon, 15 hiro
tonii întru diacon şi 16 hirotonii întru preot. în anul 2006, au fost primiţi în juris
dicţia Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale: 2
preoţi şi 1 ieromonah (Pr. Guy Leroy, misionar; Ieromonah Macarie (Amoros), Pr.
Jean-Pierre Bignon, Paris 4). Au trecut la cele veşnice 3 preoţi: Pr. Jacques Nyssen, Pr. Gregoire Bertrand-Hardy şi Pr. Ovidiu Sava.
Printre evenimentele de seamă petrecute în viaţa Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale sunt amintite: întrunirea Consiliului
Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridio
nale la Limours, 25 aprilie 2006; întrunirea Adunării anuale a Asociaţiei de cult a
Mitropoliei de la Limours, 26 mai 2006; A treia întâlnire cu caracter pastoral a
episcopilor ortodocşi români din Europa Occidentală - N mberg, Germania, 8-15
mai 2006; Hirotonia P.S. Ioan Casian de Vicina întru episcop - Chicago, 2 iulie
2006 (a funcţionat ca secretar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occi
dentale şi Meridionale în perioada 1998-2002 şi paroh al Parohiei “Sfântul Iosif’
de la Bordeaux în perioada 2002-2003); întemeierea unei noi mănăstiri ortodoxe
la Vilar, amenajată într-o veche abaţie - monument istoric - de lângă Perpignan,
Franţa, o altă mănăstire, prima în Italia (Benevento), fiind în curs de organizare.
Programul duhovnicesc de-a lungul Postului Mare (Lisabona, 14 martie-25 aprilie
2005); Tabăra Internaţională de Tradiţie şi Spiritualitate Ortodoxă de la Mănăs
tirea Tismana, 7-20 iulie 2006 (prima tabără pentru copiii din Mitropolia Orto
doxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale ce s-a bucurat de participarea
a 74 de copiii şi adolescenţi din Anglia, Franţa, Italia, Portugalia, Republica Mol
dova, România şi Spania, supravegheaţi de 11 animatori); Pelerinajul anual al
tinerilor NEPSIS în România (7-20 august 2006); Adunarea anuală a Protoieriei
Franţei (Limours, 18 nov. 2006).
A
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Activitatea pastorală şi misionară a însemnat, în primul rând, prezenţa în
parohii, în mijlocul preoţilor şi al credincioşilor. Astfel, I.P.S. Mitropolit Iosif, ca
şi cei doi episcopi-vicari, PP.SS. Siluan Marsilianul şi Marc Nemţeanul, au par
ticipat la diferite slujbe (Sfânta Liturghie, Sfinte Taine, Ierurgii etc.) în timpul
vizitelor canonice efectuate în parohiile din cuprinsul Eparhiei. Ieşind în întâm
pinarea nevoilor românilor emigranţi în ţările Europei Occidentale şi Meridionale,
în limita posibilităţilor materiale, au fost trimişi preoţi în misiuni temporare în fie
care comunitate, iar acolo unde slujirea pastorală şi liturgică s-a putut permanen
tiza, au fost înfiinţate noi parohii şi numiţi noi clerici.
Un aspect deosebit în activitatea pastorală l-a constituit organizarea unor
întâlniri preoţeşti. Acestea s-au desfăşurat în fiecare ţară sau protoierie, pentru a
permite abordarea problemelor concrete specifice fiecărei ţări, pe lângă cele gene
rale. în anul 2006, s-au realizat 6 întâlniri preoţeşti generale (Madrid, 31 ianuarie2 februarie; Verona, 20 februarie; Roma, 27 martie; Limours, 30 septembrie; Gavedo, 10 octombrie; Roma, 24 octombrie). în afara acestora, întâlniri cu clerul din
diferite regiuni au avut loc la reşedinţa mitropolitană sau cu ocazia vizitelor pas
torale. Un alt aspect al activităţii misionar-pastorale arhipăstoreşti l-a constituit
obişnuitele scrisori pastorale chiriarhale adresate clerului şi poporului din cadrul
mitropoliei, prilejuite de vestea cea bună a praznicelor învierii Domnului, respec
tiv al Naşterii şi Botezului Domnului.
Un obiectiv important al activităţii arhipăstoreşti în cadrul Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale l-a constituit întreprin
derea de demersuri, la nivel oficial, în vederea recunoaşterii Bisericii Ortodoxe
Române în Italia. In acest sens au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai
Ministerului de interne italian, precum şi cu alte autorităţi guvernamentale locale.
In ce priveşte activitatea desfăşurată pe plan social este menţionată reali
zarea, în mai multe rânduri, a unor colecte pentru întrajutorarea sinistraţilor de pe
urma inundaţiilor din România sau pentru întrajutorarea de mănăstiri şi biserici în
construcţie. De asemenea, a fost deschis un cont al “solidarităţii” în Vicariatul
Italiei, după principiul CAR din România, care să permită ajutorarea pe termen
lung a familiilor preoţilor care se confruntă cu probleme materiale în general.
Misiunea editorială şi mass-media s-a axat pe activitatea tipografiei mitropo
litane, editarea Buletinului de informaţii “Foaia Sfântul Ioan Casian ’ şi realiza
rea Emisiunii Radio “L ’Eglise Orthodoxe Aujourd’hui” pe frecvenţa Radio Enghien FM 98.0 Paris (realizator: Bogdan Vlaicu), ce poate fi ascultată în regiunea
pariziană, dar şi în lumea întreagă prin internet. Un mijloc de promovare a activi
tăţii misionar-pastorale în cadrul Mitropoliei l-a constituit publicarea acestora pe
Site-ul oficial al Mitropoliei (www.mitropolia-paris.ro).
în anul 2006, atât ierarhii, cât şi preoţii eparhiei, au susţinut derularea acti
vităţilor şi cu tinerii. Asociaţia tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a Euro
A
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pei Occidentale şi Meridionale NEPSIS a organizat mai multe întâlniri şi peleri
naje. în afara acestor întâlniri şi acţiuni, un număr tot mai mare de parohii au
reuşit să permanentizeze cateheza săptămânală a tineretului, în special cea dumi
nicală dedicată copiilor. Pe plan interortodox, prin intermediul Asociaţiei NEPSIS,
au fost organizate şi acţiuni şi întâlniri interortodoxe ale tinerilor. De asemenea,
tinerii ortodocşi români din cadrul Mitropoliei au participat şi s-au implicat con
stant în acţiuni ecumenice, locale sau generale.
în ce priveşte reprezentarea panortodoxă, sunt amintite: participarea I.P.S.
Mitropolit Iosif în cadrul şedinţelor Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa (13
martie, 17 mai, 27 iunie, 06 septembrie, 5,17, 20, 21 octombrie, 22 noiembrie, 21
decembrie); la aniversările prilejuite de împlinirea a 75 de ani de existenţă a Paro
hiei ruse “Sfinţii Trei Ierarhi” din Paris (11-12 februarie); coliturghisirea în cate
drala greacă “Sfântul Ştefan” din Paris alături de I.P.S. Mitropolit Emanuel
(Patriarhia de Constantinopol) şi I.P.S. Mitropolit Gabriel (Patriarhia de Antiohia)
-12 martie.
La nivel ecumenic, sunt amintite numeroasele întâlniri ale I.P.S. Mitropolit
Iosif, P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul şi P.S. Episcop-Vicar Marc Nemţeanul cu episcopii catolici sau reprezentanţi ai altor confesiuni, precum şi acţiuni
ecumenice, fiind amintite: Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor (25
ianuarie, Roma); întâlnirea internaţională a episcopilor catolici, anglicani, protes
tanţi şi ortodocşi, organizată de Comunitatea Sant’Egidio (10-11 februarie, Roma)
etc. De asemenea, şi preoţii şi credincioşii din parohiile Mitropoliei au participat
activ la întâlnirile de rugăciune, dezbaterile şi diversele activităţi organizate, îm
preună cu celelalte confesiuni creştine, în cadrul Săptămânii de rugăciune pentru
unitatea creştinilor, care se desfăşoară în fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie.
După cum se ştie, în anul 2005 s-a organizat de către I.P.S. Mitropolit Iosif o
Reprezentanţă a Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile Europene. De
atunci, înalt Prea Sfinţia Sa a depus numeroase eforturi în vederea identificării
unui spaţiu necesar pentru amenajarea Biroului Reprezentanţei şi a unui Centru
episcopal, întreprinzând şi demersuri intense pentru obţinerea de fonduri. In anul
2006, aceste eforturi au avut ca rezultat achiziţionarea şi amenajarea imobiluluireşedinţă din Bruxelles (rue Vanderlinden 15A). Compus din biserică şi con
strucţii anexe, situate pe un teren în suprafaţă de 2700 mp, imobilul-reşedinţă a
fost achiziţionat la 10 octombrie 2006, când s-a semnat actul notarial de vânzarecumpărare, după ce în perioada ianuarie-mai 2006 se negociaseră condiţiile de
cumpărare, la 4 mai a avut loc semnarea precontractului de vânzare-cumpărare,
iar la 4 septembrie s-a preluat în folosinţă capela de iarnă din incintă. In perioada
octombrie-decembrie 2006 s-au desfăşurat lucrări de reabilitare a părţii destinate
birourilor şi paraclisului imobilului, lucrări care continuă şi în prezent. După
a
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această etapă, se intenţionează începerea restaurării bisericii şi a imobilului anexă
destinat reşedinţei episcopale.
In cursul anului 2006, s-au organizat diferite întâlniri de prezentare şi de
colaborare cu reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe surori şi cu reprezentanţii Bise
ricilor creştine aflate la Bruxelles şi s-a încercat stabilirea de raporturi de colabo
rare cu reprezentanţii Instituţiilor europene. în acest context, se înscrie şi partici
parea I.P.S. Mitropolit Iosif la cea de-a X-a rundă de dialog între Biserica Orto
doxă şi Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) şi al Demo
craţilor Europeni, organizată la Bratislava, în zilele de 9-10 noiembrie. Dialogul
a fost iniţiat de către Grupul Parlamentar al Partidului Popular European la invi
taţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, pentru a promova “construirea Europei
prin reconciliere şi cooperare printre popoarele din Sud-Estul Europei”.
In urma celor prezentate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, relaţii Interortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de activitatea misionar-pastorală a I.P.S. Mitropolit Iosif al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale desfăşurată în
anul 2006;
- Ia act cu bucurie de achiziţionarea unui imobil în centrul capitalei Belgiei
pentru sediul Reprezentanţei Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene;
- Ia act cu bucurie de achiziţionarea sau dobândirea unor terenuri pentru
zidirea unor biserici pentru comunităţile ortodoxe române situate în ţări ale
Uniunii Europene.
A

/\

Temei nr. 119/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în legătură
cu activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, pe anul 2006.
în referat se arată că, în anul 2006, întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, I.P.S. Mitropolit Serafim, sus
ţinut fiind de P.S. Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul, precum şi de clerul şi cre
dincioşii ortodocşi români din cadrul Mitropoliei, a desfăşurat o rodnică activitate
atât pastoral-misionară, cât şi administrativă şi ecumenică.
In prezent, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, cuprinde 52 parohii, după cum urmează: 38 parohii în Germania, 5 parohii
în Austria, 1 în Luxemburg, 7 în Suedia, 1 în Danemarca, mai multe filii şi 1
mănăstire în Germania. Personalul clerical din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord, în anul 2006, cuprindea 49
de preoţi slujitori, 1 ieromonah şi 2 diaconi.
Printre evenimentele de seamă petrecute în viaţa Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord în anul 2006, sunt amintite:
Recunoaşterea oficială de către autorităţile bavareze a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, ca şi “Corporaţie de drept pu
a
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blic” (Korperschaft des offentlichen Rechtes) în data de 19 aprilie 2006, prin care
Mitropolia este pusă în rândul instituţiilor mari de drept public, alături de Bise
rica Catolică şi Biserica Evanghelică; Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în Germania (11-15 mai 2006), cu următoarele momente semnificative:
punerea pietrei de temelie pentru o nouă biserică ortodoxă românească în Berlin
(13 mai 2006); Sfinţirea Catedralei Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord, cu hramul “Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi al Sfân
tului Mare Mucenic Dimitrie”, precum şi a Centrului mitropolitan din Niimberg
(14 mai 2006); Transmiterea în direct pe postul naţional german ZDF a Sfintei
Liturghii din Catedrala Mitropolitană de la Niimberg în data de 7 mai 2006, ur
mărită de circa un milion de telespectatori; A treia întâlnire cu caracter pastoral a
episcopilor ortodocşi români din Europa Occidentală şi America-Niimberg, Ger
mania, 8-15 mai 2006 care a coincis cu vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în Germania, prilejuită de sfinţirea Catedralei Mitropolitane; Sfinţirea
noii biserici româneşti cu hramul “Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din Stuttgart (28 mai 2006); Sfinţirea bisericii cu hramul “Sfântul Ioan Valahul” din Landshut (Bavaria), oferită de Biserica Catolică în folosinţă exclusivă pentru parohia
românească (11 iunie 2006).
Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Germania, în perioada 11-15
mai 2006, a avut un impact deosebit în viaţa bisericească a eparhiei româneşti din
Europa Centrală şi de Nord, aceasta având, pe de o parte, caracter pastoral, fiind
prilejuită de punerea pietrei de temelie a bisericii comunităţii ortodoxe româneşti
din Berlin şi sfinţirea catedralei mitropolitane, precum şi a Centrului Eparhial al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord de la
Niimberg, prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh confirmând şi binecuvântând
rodul cel bun al eforturilor de 12 ani ale clerului şi credincioşilor Mitropoliei, iar
pe de altă parte, exprimând o pronunţată dimensiune interortodoxă şi ecumenică,
prin întâlnirile şi discuţiile purtate cu ierarhi, preoţi şi credincioşi ai Bisericilor
Ortodoxe surori şi reprezentanţi de seamă ai Bisericii Romano-Catolice şi ai Bise
ricii Evanghelice din Germania. De asemenea, dobândirea statutului de "corpo
raţie de drept public” din partea autorităţilor Landului Bavaria au marcat, în fapt,
întemeierea oficială a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Cen
trale şi de Nord.
Activitatea liturgică şi pastoral-misionară întreprinsă de I.P.S. Mitropolit
Serafim în anul 2006 s-a înscris pe coordonatele realizării unei depline unităţi de
credinţă şi de neam în rândul membrilor din parohii, subliniindu-se că la Cate
drala mitropolitană din Niimberg se săvârşesc zilnic cele şapte Laude Bisericeşti
cu participarea întregului personal al Centrului Mitropolitan.
Duminica şi la marile sărbători, I.P.S. Mitropolit Serafim a slujit în Catedrala
Mitropolitană sau s-a deplasat în vizite pastorale la următoarele parohii din epar
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hie, în centrul cărora s-a aflat totdeauna slujirea Sfintei Liturghii şi predicarea Cu
vântului lui Dumnezeu: Darmstadt (8 ianuarie, 31 decembrie), Mannheim (15 ia
nuarie - vizită la locul care va fi cumpărat pentru construirea unei biserici româ
neşti, 16 iulie), Ingolstadt (29 ianuarie, 10 iunie), Bonn (1 februarie - festivitatea
decernării titlului de Doctor Honoris Causa Mitropolitului grec Augustinos; 28
aprilie - şedinţa KOKiD), Koln (2 februarie, 21 septembrie - decernarea premiu
lui Konrad Adenauer preşedintelui României Dl.Traian Băsescu), Diisseldorf (3
februarie - întâlnirea anuală dintre episcopii ortodocşi din Germania şi conduc
erea EKD; 4 februarie - şedinţa KOKiD, 10 decembrie), Miinchen (5 februarie sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea Parohiei “Naşterea Domnului” din Miinchen; 15 februarie - primirea D-lui Mihai Botorog, consulul general al României
la Miinchen şi prezidarea lucrărilor Permanenţei Consiliului Eparhial; 7-10 no
iembrie - Simpozionul internaţional “Vindecarea memoriei”, organizat de Uni
versitatea din Miinchen, 8 noiembrie - slujirea la Capela "Sfântul Siluan" alături
de P.S. Episcop Vicar Sofian Braşoveanul), Aschaffenburg (19 februarie); Berlin
(11 martie - şedinţa KOKiD - Comisia Bisericii Ortodoxe din Germania: I.P.S.
Mitropolit Augustinos a fost ales preşedinte, I.P.S.Mitropolit Serafim şi I.P.S.
Mitropolit Longhin, Vicepreşedinţi; 12 martie - Duminica Ortodoxiei în biserica
grecească din Berlin împreună cu toţi episcopii ortodocşi din Germania; 26 mar
tie, 13 mai - punerea temeliei noii biserici româneşti, 20 decembrie), Dortmund
(19 martie), Leipzig (25 martie), Stuttgart (9 aprilie, 27 mai, 28 mai - sfinţirea
bisericii alături de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Americii şi P.S. Episcop-Vicar
Sofian Braşoveanul, 3 decembrie), Regensburg (16 aprilie, 23 iulie), Viena (23
aprilie), Tiibingen (30 aprilie - sărbătorirea a 10 de la înfiinţarea parohiei), Salzgitter (21 mai - sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea parohiei), Landshutt (11
iunie - sfinţirea bisericii alături de P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călă
raşilor), Ulm (1 iulie), Stockholm (3 septembrie), Giessen (8 octombrie), Karlsruhe
(22 octombrie), Konstanz (2 noiembrie), Knitenfield (12 noiembrie), Schwabisch
Gmund (26 noiembrie), Offenbach (25 decembrie), Augsburg (26 decembrie).
De asemenea, I.P.S. Mitropolit Serafim a participat la diverse evenimente
organizate de reprezentanţele diplomatice româneşti din străinătate, la evenimente
organizate de autorităţile de stat germane sau la întâlniri cu alte personalităţi locale.
I.P.S. Mitropolit Serafim a prezidat lucrările Permanenţei Consiliului Epar
hial (15 febru-arie), întâlnirea anuală cu preoţii din cadrul Mitropoliei (16 iunie)
şi lucrările Adunării Eparhiale a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord (17 iunie), a ţinut mai multe conferinţe pentru răs
pândirea cuvântului Evangheliei şi a participat la susţinerea unor conferinţe sau la
diverse întâlniri cu personalităţi ale vieţii bisericeşti şi culturale europene.
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Activitatea I.P.S. Mitropolit Serafim cuprinde, de asemenea, şi participări la se
siunile de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi nu
meroase vizite frăţeşti şi participări la diferite momente din viaţa Bisericii noastre.
în ceea ce priveşte participarea la întâlnirile pe linie ortodoxă sau cu caracter
ecumenic, I.P.S. Mitropolit Serafim a desfăşurat o activitate bogată, participând la
şedinţele Comisiei Bisericii Ortodoxe din Germania (KOKiD), precum şi la nu
meroase întâlniri ecumenice: 1-8 aprilie 2006 - la Dialogul teologic dintre Bise
rica Ortodoxă Română, şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) cu tema
"Sinoadele Ecumenice”, alături de profesori din România şi Germania, Pr. Dr.
Mircea Basarab susţinând referatul “Sinodul apostolic -p u n ct de referinţă în lua
rea hotărârilor sinodale în Biserică”; 1-2 septembrie —la Uppsala la instalarea
noului Arhiepiscop Primat al Suediei, Eminenţa Sa Anders Wejryd; 4-6 septem
brie - la Assisi (Italia) la a XX-a întâlnire internaţională “Oameni şi religii”; 7
septembrie - la Hannover la festivităţile de încheiere a slujirii episcopului Dr.
Rolf Koppe, însărcinat cu relaţiile internaţionale ale Bisericii Evanghelice; 9-10
septembrie - la primirea oficială a Papei Benedict al XVI-lea şi la messa oficiată
de acesta; 13-20 septembrie - la Colocviul internaţional de la Mănăstirea Bose
(Italia) cu temele: “S f Nicolae Cabasila şi Liturghia ortodoxă” şi “Misiunea în
Biserica Ortodoxă Rusă”; 22-26 septembrie —la Castel Gandolfo (Roma) la întru
nirea episcopilor apropiaţi de Mişcarea Focolară, susţinând o conferinţă pe tema:
“Iisus Hristos răstignit şi părăsit, în tradiţia ortodoxă ; 1 noiembrie - la messa
din Domul din Bamberg cu prilejul deschiderii anului jubiliar: 1000 de ani de
existenţă a Diocezei catolice de Bamberg.
în ceea ce priveşte activitatea culturală, între altele, s-a continuat editarea
periodicului “Deisis” şi a buletinului oficial al Eparhiei, intitulat "Scrisoare du
hovnicească”. în anul 2006, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim a fost o pre
zenţă constantă la televiziune şi la radio.
în cadrul Centrului eparhial funcţionează şi o şcoală de pictură frecventată de
mai mulţi români şi germani. Biserica mitropolitană, cu picturile ei în frescă, a de
venit deja un punct de atracţie nu numai pentru români, ci şi pentru străinii care o
vizitează.
Pe linie administrativă, s-au întreprins paşi importanţi în vederea definitivării
lucrărilor de pictură a bisericii Centrului mitropolitan, precum şi a celei din sala
de reuniuni din incinta acestuia, continuării lucrărilor de pictură la biserica paro
hiei din Viena, finalizării lucrărilor de transformare a bisericii şi iconostasului de
la parohia din Stuttgart, efectuării de lucrări de amenajare a bisericii din Offenbach şi continuării lucrărilor de pictură a bisericii din Malmo (Suedia).
în urma celor arătate, la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Externe,
relaţii Interortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
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- Ia act de activitatea misionar-pastorală a I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, pe anul 2006;
- Exprimă alese mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru
vizita pastorală pe care a făcut-o în Germania, prilej cu care a sfinţit Catedrala
Mitropolitană din Niimberg şi a pus piatra de temelie a bisericii ortodoxe române
din Berlin;
- Ia act cu bucurie de achiziţionarea de biserici şi de cumpărarea unor tere
nuri pentru zidirea de noi locaşuri de cult destinate parohiilor ortodoxe române din
cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.
Temei nr. 122/2007 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2006 a I.P.S. Arhiepiscop Nico
lae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
In referat se arată că, în prezent, Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America
şi Canada, condusă de I.P.S. Arhiepiscop Nicolae, ajutat de la data de 2 iulie 2006,
de P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina, cuprinde, în prezent, 55 de parohii
şi misiuni, 3 mănăstiri şi un Centru Eparhial organizat şi ca parohie la Chicago.
împărţirea parohiilor este următoarea: în SUA - 19 parohii, 8 misiuni şi două
mănăstiri, în Canada - 20 parohii, 3 misiuni şi o mănăstire, în Venezuela - 1 pa
rohie, în Argentina - o misiune. Personalul clerical din cadrul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, în anul 2006, cuprindea 45 preoţi sluji
tori, 2 diaconi, 3 arhimandriţi, 1 protosinghel, 3 ieromonahi şi 1 ierodiacon.
Un eveniment deosebit de important petrecut în viaţa bisericească a Arhi
episcopiei Ortodoxe Române în America şi Canada l-a constituit alegerea de către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a noului Episcop -Vicar al Arhiepis
copiei, în persoana Arhim. Ioan Casian, căruia i-a fost desemnată titulatura “de
Vicina”. Hirotonia a avut loc în data de 2 iulie 2006, în Catedrala “Sf. împăraţi
Constantin şi Elena”, la aceasta participând I.P.S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale - delegatul Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Nicholas de Detroit din partea
Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti din America, I.P.S. Mitropolit Christopher de
Chicago al Arhiepiscopiei Sârbe în America, P.S. Siluan Marsilianul, EpiscopVicar pentru Italia din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occiden
tale şi Meridionale, P.S. Petru de Chicago al Episcopiei Ortodoxe Ruse din afara
frontierelor. In ziua de 9 iulie 2006 a avut loc instalarea P.S. Episcop-Vicar Ioan
Casian de Vicina la mănăstirea “Sf. Dumitru Basarabov” de lângă New York, încredinţându-i-se grija pastorală asupra parohiilor de pe coasta de Est a SUA.
După trei ani de funcţionare în noul sediu din oraşul Chicago, SUA, Centrul
Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada are deja în
chegată o comunitate importantă, comparabilă cu parohiile mai vechi şi bine orga
nizate. Schimbarea sediului Centrului Eparhial a dat un nou impuls vieţii şi acti
a
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vităţii misionar-pastorale în cadrul Arhiepiscopiei. In anul 2006 s-a continuat
organizarea spaţiilor Centrului Eparhial şi demararea de ample activităţi adminis
trative, precum şi organizarea de evenimente culturale sau bisericeşti. Au fost
amenajate birouri, săli de clasă, bibliotecă, sală de conferinţe. Prin strădania mul
tor credincioşi şi cu ajutorul unor donatori există în prezent o sală de mese cu 300
de locuri, prin transformarea celor două săli separate existente anterior. In urma
eforturilor depuse s-au instalat catapeteasma şi tot mobilierul la Catedrala Arhi
episcopiei, continuându-se lucrările de pictare a acesteia.
In anul 2006, I.P.S. Arhiepiscop Nicolae a depus numeroase eforturi, străbă
tând continentul nord-american, pentru a vizita parohiile din cadrul Arhiepisco
piei Ortodoxe Române în America şi Canada şi pentru a înţelege problemele şi
frământările lor. în unele parohii, înalt Prea Sfinţia sa a fost prezent de mai multe
ori (parohiile din zona Detroit-Windsor, New York, Chicago, Toronto, Montreal),
unde s-au desfăşurat importante acţiuni de prezentare a spiritualităţii ortodoxe ro
mâneşti pe continentul american.
Programul vizitelor pastorale a cuprins şi întâlniri duhovniceşti cu preoţii şi
credincioşii ortodocşi români din cuprinsul Arhiepiscopiei, ca şi conferinţe care
să întărească activitatea catehetică a preotului. S-a continuat organizarea întâlni
rilor de protopopiat pentru a se oferi preoţilor posibilitatea, de a discuta proble
mele şi proiectele din parohii, precum şi de a le fi oferite îndrumări liturgice şi
pastorale. Vizitele pastorale au cuprins şi întâlniri cu reprezentanţii României în
SUA şi Canada, respectiv cu ambasadorii sau consulii români din Washington,
New York, Chicago, Toronto, Montreal.
în luna iulie 2006, Congresul Arhiepiscopiei a votat noul Statut de organizare
şi funcţionare al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, statut
care a fost elaborat pe parcursul a doi ani, fiind discutat şi completat la mai multe
şedinţe ale Congresului. Noul statut doreşte să reglementeze viaţa bisericească din
America după mai bine de 80 de ani de experienţă. Astfel, se fac unele precizări
noi, considerate necesare în ceea ce priveşte titulatura Eparhiei, organizarea epar
hială şi parohială, reglementând aspecte ale vieţii bisericeşti care nu erau cuprinse
în Statutul anterior. Acest statut a fost înaintat spre aprobare Sfântului Sinod, ur
mând a fi prezentat la proxima şedinţă.
La nivel de întâlniri inter-ortodoxe şi ecumenice, amintim participarea I.P.S.
Arhiepiscop Nicolae la evenimentele Bisericilor Ortodoxe surori de pe acest con
tinent, precum şi la alte evenimente: 20-24 ianuarie - a vizitat pentru prima dată
parohia Sfinţii “împăraţi Constantin şi Elena” din Venezuela, prilej cu care a par
ticipat la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor organizată de Consi
liul Ecumenic al Bisericilor Creştine din Caracas, ce s-a desfăşurat în comuni
tăţile: maronită, anglicană, ortodoxă şi melchită; 13-23 februarie - cea de a IX-a
Adunare Generală a CEB de la Porto Alegre, Brazilia, fiind membru al delegaţiei
A
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Bisericii Ortodoxe Române; 12 martie - Duminica Ortodoxiei - Vecernia panortodoxă în biserica antiohiană “Sf.Gheorghe” din Chicago, împreună cu ceilalţi ie
rarhi din Chicago, cu preoţii şi credincioşii ortodocşi din zonă; 28 martie - a parti
cipat la întâlnirea anuală a episcopilor ortodocşi din Canada, la sediul Mitropoliei
Greceşti din Toronto; 27-28 aprilie - Cea de a XX-a Conferinţă pentru pace orga
nizată de Comunitatea St. Egidio, Georgetown University, Washington; 2 mai, 11
decembrie - Şedinţele SCOBA, New York; 21-23 iunie - Ce-a de a XXII-a întâl
nire a episcopilor ortodocşi şi romano-catolici din SUA, Washington; 3-6 octombrie - întâlnirea episcopilor ortodocşi din SUA (SCOBA), Chicago; 2 noiembrie
- întâlnirea clerului Bisericilor Catolice de rit oriental din SUA, Chicago; 9
decembrie - Hirotonia RS. Demetrios de Mokissos, episcop-vicar al Arhiepis
copiei greceşti din SUA.
Cu binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscop Nicolae, Arhiepiscopia Ortodoxă Ro
mână în America şi Canada a editat şi în anul 2006 almanahul “Credinţa” în care
sunt prezentate activitatea administrativ-bisericească şi pastorală din cadrul Epar
hiei, adresele utile ale parohiile şi alte informaţii, precum şi unele studii de teolo
gie dogmatică, practică şi morală şi de istorie. Periodicul de informare al Arhi
episcopiei, “Credinţa”, a continuat să apară trimestrial. De asemenea, este publi
cat un Buletin electronic de informaţii pentru a transmite rapid noutăţile ce apar
în viaţa bisericească a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada. '
Pentru dezvoltarea vieţii bisericeşti a românilor din America, s-au stabilit ca
prioritare acţiuni culturale care vizează organizarea de conferinţe şi simpozioane
cu invitaţi din România, personalităţi importante ale vieţii bisericeşti şi sociale,
organizarea de excursii la mănăstirile din România, încurajarea completării pic
turii bisericilor. De asemenea, se are în vedere desfăşurarea de acţiuni cu scop
misionar şi pastoral: organizarea de tabere cu profil creştin, atât în America cât şi
în Canada, organizarea de pelerinaje în România, cu vizitarea mănăstirilor şi cu
noaşterea tinerilor din alte comunităţi din România şi Europa (ASCOR, NEPSIS),
susţinerea unei prezenţe mai susţinute la expoziţiile şi concertele cu caracter creş
tin, organizarea de întâlniri cu alte comunităţi de tineri ortodocşi din America şi
Canada pentru desfăşurarea unor activităţi culturale creştine comune, organizarea
de cursuri de muzică bizantină în vederea înfiinţării unor corale şi a organizării
stranelor din biserică, organizarea de şcoli duminicale cu activităţi specifice dife
ritelor vârste (pentru copiii de grădiniţă şi şcoală primară: jocuri, filme şi poveşti
cu subiect biblic; pentru copiii de gimnaziu: cateheză, cunoaşterea limbii şi a lite
raturii române; pentru tineri: cunoaşterea caracteristicilor identitare ale românilor
şi ale modalităţilor acestora de a se manifesta; cunoaşterea şi valorizarea persona
lităţilor religioase şi culturale româneşti).
Pentru realizarea acestor obiective, Arhiepiscopia Ortodoxă Română în Ame
rica şi Canada a iniţiat un proiect de organizare a unui Centru Vicarial pentru
a
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Coasta de Est a Americii şi Canadei, care să cuprindă: biserică, bibliotecă, spaţiu
social, atelier de iconografie, magazin de obiecte bisericeşti, birou pentru infor
marea nou veniţilor şi integrarea lor în comunitate, birou pentru ajutor social.
în urma celor arătate, la propunerea Comisia pentru Comunităţi Externe, rela
ţii Interortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de activitatea pastoral-misionară a I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, pe anul 2006.

Temei nr. 12/2007 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură
cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2006 a P.S. Episcop Sofronie al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
în referat se arată că, în cursul anului 2006, sub păstorirea P.S. Episcop So
fronie, viaţa bisericească sub toate aspectele sale (spiritual, pastoral-misionar şi
administrativ) din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, a cunoscut o evoluţie
pozitivă.
în prezent, structura administrativ-bisericească a Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne din Ungaria, cuprinde 3 protopopiate cu 21 de parohii situate de-a lungul
graniţei cu România, excepţie făcând Parohiile din Budapesta, 16 filiale parohiale
şi 3 aşezăminte monahale, organizate după cum urmează: Protopopiatul Gyula Budapesta cu 7 parohii; Protopopiatul Chitighaz-Seghedin cu 5 parohii; Protopo
piatul Micherechi-Bihor cu 9 parohii. Personalul clerical al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria cuprinde un număr de 11 preoţi (6 preoţi locali şi 5 preoţi
misionari, precum şi 5 ieromonahi, toţi aceştia deservind parohiile din cadrul
Eparhiei.
în ce priveşte situaţia demografică a Eparhiei, în ultima perioadă, se constată
o diminuare constantă a membrilor comunităţii ortodoxe româneşti din Ungaria.
Astfel, în urma efectuării Conscripţiei parohiilor şi filiilor, în cuprinsul Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, s-au declarat şi au fost înregistraţi un număr de
(3.642) trei mii şase sute patruzeci şi doi de credincioşi ortodocşi români, chiar
dacă în urma recensământului din anul 2000, efectuat de autorităţi, s-au declarat
şi au fost înregistraţi un număr de (5.598) cinci mii cinci sute nouăzeci şi opt de
români ortodocşi.
Din punct de vedere financiar, se face precizarea că din totalul numărului de
credincioşi ortodocşi români din Ungaria, doar 1.036 plătesc o taxă de cult, sim
bolică şi doar către parohie, în astfel de condiţii Centrul Eparhial neputând bene
ficia de un suport financiar consistent din partea credincioşilor. Şi în anul 2006,
bugetul alocat de autorităţile de stat de la Budapesta pentru funcţionarea Episco
piei Ortodoxe Române din Ungaria a fost menţinut la jumătate (6.408.638 Forinţi)
comparativ cu perioada anilor 1999-2003, când au fost alocaţi aproximativ
11.000.000 Forinţi.
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Legea din Ungaria prevede ca suma acordată de către stat cultelor religioase
sub formă de sprijin, să fie asigurată din impozitul de 1% din salariul persoanelor
care doresc să ajute Biserica, excepţie făcând de la această prevedere pensionarii
şi agricultorii cărora nu li se reţine impozit. Potrivit unor statistici publicate recent
în presa română din Ungaria, numărul românilor ortodocşi care plătesc impozitul
de 1% pentru funcţionarea Episcopiei este de 332 persoane, iar suma încasată de
către stat în acest scop şi atribuită Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria se
ridică la valoarea de 2.097.000 Forinţi. Constatându-se starea de fapt a lucrurilor,
P.S. Episcop Sofronie şi-a înmulţit intervenţiile pe lângă oficialităţile române şi
maghiare (solicitări, scrisori, memorii, aide-memoire-uri) pentru susţinerea finan
ciară a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, astfel încât aceasta să-şi poată
desfăşura activitatea în condiţii normale.
Un răspuns pozitiv a venit din partea Secretariatului de Stat pentru Culte care
a sprijinit financiar restaurarea mai multor biserici-monument istoric: Catedrala
Episcopală, biserica “Sfânta Parascheva” din Gyula, Paraclisul Episcopal de la
Bichiş, biserica Mănăstirii “Adormirea Maicii Domnului” de la Săcal, biserica
“Buna Vestire” din Crâstor. De asemenea, Fundaţia pentru Minorităţile Naţionale
şi Etnice din Ungaria a susţinut financiar atât restaurări de biserici, cât şi alte pro
grame pastoral-misionare, îndeosebi manifestările jubiliare.
P.S. Episcop Sofronie a desfăşurat, pe parcursul anului 2006, o bogată activi
tate liturgică. Sfânta Liturghie şi cele şapte Laude s-au săvârşit zilnic, potrivit rân
duielilor mănăstireşti, la Catedrala Episcopală şi la Mănăstirea Săcal, cele două
locaşuri de cult fiind singurele biserici ortodoxe din Ungaria în care Sfânta Litur
ghie este celebrată în fiecare zi. P.S. Episcop Sofronie a oficiat Sfânta Liturghie
atât la Catedrala Episcopală, cât şi la parohiile din cuprinsul Episcopiei. A dat curs
tuturor invitaţiilor sosite la Cancelaria Episcopală, din partea preoţilor şi a Con
siliilor Parohiale. între evenimentele liturgice cu semnificaţie deosebită pe care
ierarhul românilor ortodocşi din Ungaria le-a organizat se numără sărbătorirea a
60 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. în cadrul
acestor manifestări, Prea Sfinţia Sa a sfinţit Pisania Catedralei şi Plăcile comemo
rative ale Episcopiei (28 aprilie).
P.S. Episcop Sofronie a participat la diverse manifestări şi aniversări impor
tante din viaţa Bisericii cum ar fi: aniversarea a 91 de ani de viaţă (7 februarie) şi
a 20 de ani de la întronizarea Prea Fericitului Părinte Teoctist în scaunul de Pa
triarh al României (16 noiembrie); Hramul Catedralei Patriarhale din Bucureşti,
prilej cu care s-a săvârşit proclamarea canonizării Mitropolitului Grigorie Das
călul al Ţării Româneşti (20-22 mai); Sfinţirea Mănăstirii “Duminica Sfinţilor
Români”, din incinta atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto
doxe Române (29 octombrie); festivităţile prilejuite de împlinirea a 600 de ani de
la mutarea la cele veşnice a Sfântului Nicodim de la Tismana (23-24 septembrie);
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festivităţile dedicate aniversarii a 290 de ani de la martiriul Sfântului Ierarh Antim
Ivireanul (Râmnicu Vâlcea, 25-27 septembrie); festivităţile de instalare a Mitro
politului Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (24-25 martie); ceremonia de
instalare a noului Episcop al Giurgiului (9 aprilie); ceremonia de instalare a noului
Episcop al Caransebeşului (25-26 februarie); hirotonia intru arhiereu şi instalarea
noului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, unde a slujit alături de ceilalţi
membri ai Sinodului Mitropolitan al Banatului (19 februarie).
In calitate de delegat al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi reprezen
tant al Bisericii Ortodoxe Romane, a participat la importante evenimente ale Bise
ricii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia: funeraliile Mitropolitului Primat Nicolae, la
Catedrala din Preşov, Slovacia (3-5 februarie) şi festivităţile dedicate aniversării
a 55 de ani de la acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia,
de către Patriarhia Moscovei, coliturghisind în Catedrala Mitropolitană “Sfinţii
Chirii şi Metodiu” din Praga, împreună cu delegaţii celorlalte Biserici Ortodoxe
surori şi cu ierarhii Bisericii locale, sub protia Prea Fericitului Hristofor, Arhiepis
copul de Praga şi Mitropolitul ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei (8 decembrie), pre
cum şi la metocul Patriarhiei Ruse din Karlovy Vary (10 decembrie).
In ce priveşte activitatea organelor eparhiale, P.S. Episcop Sofronie a convo
cat de două ori plenul Adunării Eparhiale şi a prezidat sesiunile de lucru ale aces
teia (28 ianuarie, 25 mai); a convocat de două ori Consiliul Eparhial (27 ianuarie
şi 6 aprilie), a prezidat două conferinţe preoţeşti şi trei şedinţe de lucru ale Con
siliului Monahal Eparhial, care au vizat buna desfăşurare a vieţii monahale în cu
prinsul Eparhiei. P.S. Episcop Sofronie a luat parte la toate cele cinci şedinţe de
lucru ale Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului (25, 26, 27 şi 30 iunie,
15 noiembrie), la toate cele trei şedinţe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, precum şi la şedinţele Adunării Naţionale Bisericeşti, dar şi la
lucrările Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea titularilor în posturile va
cante de la Caransebeş şi cel de la Giurgiu.
Din încredinţarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, P.S. Epis
cop Sofronie a participat ca membru la cea de a Il-a sesiune de lucru a Comisiei
Mixte Sinodale de Dialog Ortodox Româno-Sârb (Bucureşti, 25-27 aprilie), pre
cum şi la şedinţele de lucru ale Comisiei Române de Dialog cu Patriarhia Sârbă
(Bucureşti, 10 aprilie şi 25-27 iunie).
A participat, la Cluj-Napoca, la întâlnirea Reprezentanţei Fundaţiei Gojdu cu
experţi ai Ministerului Afacerilor Externe, a asistat la şedinţa de lucru a Comisiei
Juridice a Camerei Deputaţilor, precum şi la şedinţa comună de lucru a Comisiilor
Juridice şi de Cultură ale Senatului României, şedinţe dedicate Fundaţiei Gojdu
(13,15 martie şi 9 mai), P.S. Sofronie fiind ales Secretar General al Fundaţiei Gojdu,
de către Reprezentanţa Fundaţiei, alcătuită din toţi ierarhii din cele trei mitropolii
A
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ortodoxe române transilvane, a Ardealului, a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramu
reşului şi a Banatului.
Activitatea pastoral-misionară s-a îndreptat în mod special către tinerii Epar
hiei Ortodoxe Române din Ungaria. în primul rând s-a reuşit ca în toate localită
ţile unde există comunităţi româneşti să se predea religia în şcoli, în condiţiile în
care, în Ungaria, religia este o disciplină facultativă. La iniţiativa RS. Sofronie, în
cadrul Episcopiei au fost organizate două tabere, la care au participat copii din
toate comunităţile româneşti: Tabăra de Religie de la Liceul “Nicolae Bălcescu”
din Gyula, organizată pentru a patra oară (25 iunie - 1 iulie) şi Tabăra de Icono
grafie de la Darvas, ediţia a IlI-a (14 - 19 august). Pe lângă parohia ortodoxă ro
mână din capitala Ungariei, a fost înfiinţată Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Romani
din Budapesta, organizaţie ce se adresează atât tinerilor comunităţii româneşti, cât
şi studenţilor din România, bursieri la diferite universităţi budapestane (9 martie),
în anul 2006, Prea Sfinţitul Părinte Episcop Sofronie a iniţiat şi organizat în cadrul
Episcopiei mai multe serbări pentru copii cu prilejul marilor sărbători creştine,
pelerinaje şi excursii la mănăstiri din România.
în ceea ce priveşte activităţile culturale, P.S. Episcop Sofronie a susţinut mai
multe conferinţe; a participat la lansări de carte; a susţinut şi a binecuvântat des
făşurarea a numeroase concerte de muzică bisericească şi cultă; a luat parte şi la
alte manifestări de interes obştesc; a participat şi chiar organizat diferite eveni
mente culturale, fie aniversări, fie comemorări; a acordat interviuri pentru mai
multe posturi de televiziune. In calitate de Preşedinte de onoare al colegiului de
redacţie al periodicului eparhial “Buletinul Episcopiei”, care a ajuns la numărul
44, Prea Sfinţia Sa a supravegheat îndeaproape apariţia periodicului eparhial şi
săptămânal a avut una sau mai multe şedinţe de lucru.
P.S. Episcop Sofronie s-a implicat activ în coordonarea programelor din ca
drul sectorului de asistenţă socială, efectuând vizite la azilele de bătrâni din
Gyula, iar în colaborare cu autorităţile responsabile s-a continuat asistenţa reli
gioasă în penitenciarele din Budapesta, Seghedin, Gyula şi Oroşhaza, prin săvâr
şirea Sfintei Liturghii şi a altor servicii religioase, atât pentru deţinuţii români cât
şi pentru ceilalţi ortodocşi aflaţi în detenţie.
Continuând tradiţia anilor anteriori, s-a iniţiat şi organizat, cu ocazia Zilei
Eroilor, slujbe de pomenire la mormintele eroilor români din Budapesta şi Seghe
din, la manifestări participând şi personalul diplomatic român acreditat în Ungaria.
In calitate de membru al Comitetului Naţional de Bioetică, P.S. Episcop So
fronie a participat la Palatul Patriarhiei, la şedinţa de lucru a acestei Comisii, în
cadrul căreia a fost dezbătută tema “Clonarea umană” (12 aprilie).
în ce priveşte participările chiriarhale la manifestări cu caracter interortodox,
se aminteşte că, date fiind relaţiile de frăţietate stabilite cu Eparhia Ortodoxă Ma
ghiară, aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei, care a găzduit în anul 2006
/V
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manifestările “Zilele Creştinismului Ortodox”, organizate în comun cu Consiliul
Ecumenic al Bisericilor din Ungaria, P.S. Episcop Sofronie a coliturghisit la Ca
tedrala “Adormirea Maicii Domnului” de la Budapesta, împreună cu P.S. Episcop
Ilarion Alfeiev al Vienei şi Austriei, “conducătorul provizoriu” al Eparhiei Orto
doxe Maghiare a Patriarhiei Moscovei (4 iunie). De asemenea, ierarhul românilor
din Ungaria a condus soborul slujitorilor tuturor jurisdicţiilor ortodoxe din Unga
ria cu prilejul Sfintei Liturghii Arhiereşti din Duminica Ortodoxiei, la biserica
bulgărească “Sfinţii Chirii şi Metodiu" din Budapesta (12 martie), participând,
totodată, şi la manifestări cu caracter ecumenic, organizate de Consiliul Ecumenic
al Bisericilor din Ungaria sau de alte culte religioase din Ungaria.
în urma celor prezentate şi la propunerea Comisia pentru Comunităţi Ex
terne, relaţii Inter-ortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de activitatea misionar-pastorală a Prea Sfinţitului Episcop Sofronie
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria desfăşurată în anul 2006.
Temei nr. 123/2007 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu activitatea pastoral-misionară pe anul 2006 a P.S. Daniil, Episcop
Locţiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia).
Episcopia Daciei Felix, cu sediul la Deta şi administraţia la Vărşeţ, SerbiaMuntenegru, păstorită din anul 2001 de către P.S. Episcop Locţiitor (Adminis
trator) Daniil Stoenescu, are în componenţă 6 protopopiate (Vârşeţ, Panciova,
Torac, Kovin, Alibunar şi Biserica Albă) şi 39 de parohii deservite de 22 de preoţi.
Eparhia a fost recunoscută de Patriarhia Sârbă, fapt confirmat de scrisoarea
din data de 4 octombrie 2006, adresată Prea Fericitului Patriarh Teoctist de către
Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Serbiei, după ce s-a ajuns la o formulă de consens
în cadrul celei de-a doua întâlniri a Comisiei Mixte de Dialog între Patriarhia
Română şi Patriarhia Sârbă, care a avut loc la Bucureşti, în data de 26 aprilie
2006, când s-a convenit schimbarea titulaturii în “Episcopia Daciei Felix” şi sta
bilirea sediului episcopiei la Deta, dar cu administraţia la Vârşeţ. Totodată, s-a
recunoscut şi jurisdicţia deplină a Episcopului ei asupra credincioşilor ortodocşi
români şi a parohiilor ortodoxe române din Banatul Sârbesc.
Cu toate acestea, Episcopia Daciei Felix este încă nerecunoscută de către
autorităţile de Stat de la Belgrad. Totuşi, ţinând cont de faptul că Patriarhia Sârbă
şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini recunoaşterea eparhiei ortodoxe româ
neşti din Serbia de către autorităţile de stat sârbe, există speranţa ca, în cel mai
scurt timp, acest lucru să se realizeze, astfel încât activitatea pastorală, adminis
trativă şi liturgică întreprinsă în cadrul Episcopiei Daciei Felix să se desfăşoare în
condiţii normale. Recunoaşterea de către autorităţile sârbe a prezenţei unei epis
copii ortodoxe române pe teritoriul Serbiei ar avea drept consecinţe: posibilitatea
comunităţilor româneşti din Banatul Sârbesc de a-şi recupera bunurile confiscate;
prezenţa preoţilor ortodocşi români în şcolile din Serbia pentru predarea religiei;

132

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

salarizare sau sprijin la salarizare pentru personalul bisericesc; prezenţa legală a
episcopului ortodox român pe teritoriul Serbiei şi eliminarea atâtor neajunsuri la
care acesta este supus actualmente.
Cu o situaţie dificilă se confruntă şi Protopopiatul “Dacia Ripensis” pentru
Valea Timocului şi Valea Moravei, condus de Pr. Iconom Stavrofor Bojan Alexan
dro viei, preot paroh în localitatea Malajnica, Valea Timocului, şi înfiinţat în anul
2005 de către Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului,
dar nerecunoscut de către autorităţile bisericeşti şi de stat sârbe, întrucât îl con
sideră ca nefâcând parte din aria jurisidicţională a Episcopiei Daciei Felix, res
trânsă la Banatul Sârbesc. De aceea, acţiunile Preotului Bojan Alexandro viei au
fost considerate ca neascultare faţă de ierarhul sârb al locului, P.S. Episcop Iustin
de Timoc, care a şi iniţiat procedura de caterisire a acestuia.
Cu toate piedicile întâmpinate în organizarea eparhiei, P.S. Episcop adminis
trator Daniil şi-a desfăşurat activitatea pastoral-misionară în cadrul eparhiei încre
dinţate, conformându-se recomandărilor Comisiei Mixte de Dialog dintre cele
două Biserici Ortodoxe surori, de a-şi limita acţiunile pastorale, în special, la zona
Banatului Sârbesc.
Activitatea misionar-pastorală a P.S. Episcop administrator Daniil s-a desfă
şurat pe mai multe planuri, între care: vizite canonice în parohii, hirotonii şi hiro
tesii, săvârşirea Sfintelor Taine, participări la sesiunile de lucru ale Sfântului Si
nod al Bisericii Ortodoxe Române, participări în România la diferite momente din
viaţa Bisericii noastre, întruniri ale Adunării Eparhiale, dezvoltarea relaţiilor cul
turale şi ecumenice etc.
In anul 2006, P.S. Daniil Stoenescu, Episcop Locum Tenens (Administrator)
al Episcopiei Ortodoxe Dacia Felix, a oficiat slujbele arhiereşti în Catedrala Epis
copală din Vârşeţ, rostind cuvânt de învăţătură (1 ianuarie, 6 ianuarie, 16 aprilie;
23 aprilie, 15 septembrie, 14 octombrie, 3 decembrie, 25 şi 26 decembrie), pre
cum şi în alte localităţi din eparhie: Uzdin - 20 aprilie, Straja - 1 iunie (hirotonie
întru diacon), Nicolinţ - 4 iunie (hirotonie şi instalare de preot), Seleuş - 11 iunie
şi 29 august, Toracu Mic - 30 iunie, Alibunar - 15 august, Pâmeaura - 14 sep
tembrie, Mesici - 15 octombrie, Sărcia - 26 octombrie, Panciova - 29 octombrie.
De asemenea, a oficiat Sfânta Liturghie, dar şi alte Sfinte Taine şi Ierurgii în afara
Eparhiei: Schitul “Retezat” - 29 ianuarie şi 6 august, 9 septembrie, Timişoara 19 februarie, Caransebeş 26 februarie, Ştei - 5 martie, Cluj - 25 martie, Giurgiu
- 9 aprilie, Bozeş - 7 mai, Sf. Mănăstire Prislop - 8 mai, Bucureşti - 21 mai şi 16
noiembrie, Sibiu - 12 iunie, Mănăstirea Vasiova - 20 iulie, Mănăstirea Tismana 24 septembrie, Mănăstirea Crişan - 22 octombrie, Mănăstirea Prislop - 28 noiem
brie şi parastas 13 martie, cununie la castelul Corvineştilor din Hunedoara - 26
august, sfeştanie la Seleuş - 29 august, sfeştanie la Mesici - 15 octombrie, Te
Deum la Satu Nou - 30 noiembrie. Majoritatea vizitelor canonice, precum şi sluj
bele arhiereşti ale P.S. Episcop administrator Daniil la parohiile româneşti din
AS.
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Banatul sârbesc au fost consemnate în săptămânalul de limbă română “Liber
tatea” de la Panciova.
Pe plan cultural, sunt amintite: publicarea în România, la Editura Carisma din
Deva, de către P.S. Daniil Stoenescu, a volumului, intitulat: “Iisus Hristos - ieri,
azi şi în veci”, colaborările editoriale la: "Dealul Vârşeţului” - revista Oastea
Domnului, Almanahul Libertatea de la Panciova - pentru românii din Voivodina,
săptămânalul de limbă sârbă din Panciova “Ştiri bănăţene”. De asemenea, a con
tribuit la apariţia volumului de predici al Părintelui Arsenie Boca, intitulat: “Cu
vinte vii”. Activitatea culturală s-a concretizat şi în numeroase apariţii televizate
şi radiofonice, la secţia română a Radio-Televiziunii Novi Sad şi Panciova, la tele
viziunea locală sârbă “LAV” din Vârşeţ, Televiziunea Română, postul de radio
“Logos” al Arhiepiscopiei Craiovei.
Mai este menţionat faptul că a acordat, la 19 aprilie 2006, binecuvântarea
arhierească pentru înfiinţarea Fundaţiei Europene a Vlaho-Românilor “Moesia
Superior \ cu sediul în Elveţia.
In perioada 16-19 octombrie, P.S. Daniil a participat ca invitat la Simpozio
nul internaţional ecumenic de la Sf. Mănăstire Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus,
intitulat: “Spre al doilea Sinod de la Ierusalim”, având ca temă principală dialo
gul Bisericii Ortodoxe Române cu evreii mesianici.
P.S. Episcop administrator Daniil a mai participat alături de reprezentanţii
românilor din teritoriu, precum şi alte oficialităţi, şi la manifestările culturale ro
mâneşti organizate de Comunitatea Românilor din Serbia: Colindele Neamului,
Festivalul Fanfarelor, Festivalul anual de folclor şi muzică românească din Voi
vodina etc.
In urma celor expuse şi la propunerea Comisia pentru Comunităţi Externe,
relaţii Inter-ortodoxe şi ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de activitatea misionar-pastorală pe anul 2006 a Prea Sfinţitului
Daniil, Episcop Locţiitor (Administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia).
La orele 1400, Prea Fericitul Părinte Patriarh suspendă şedinţa de lucru
a Sfântului Sinod, anunţând agenda desfăşurării, în continuare, a lucrărilor orga
nismelor centrale bisericeşti potrivit convocărilor statutare transmisă din vreme:
După-amiaza zilei de 13 februarie 2007, la orele 17°° - Colegiul Electoral
Bisericesc pentru alegerea de Episcop al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălaju
lui; Dimineaţa zilei de 14 februarie 2007, la orele 10°° - lucrările Adunării Na
ţionale Bisericeşti; După-amiaza zilei de 14 februarie 2007, la orele 17°° - con
tinuarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod.
A

a

Miercuri, 14 februarie 2007
8. Continuarea lucrărilor şedinţei de lucru a Sfântului Sinod.
La orele 1700, Sfântul Sinod reia lucrările în plenul său, sub preşedinţia Prea
fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
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La Apelul Nominal, se constată aceeaşi prezenţă ca în ziua anterioară, mai
puţin I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului care a plecat în străinătate şi I.P.S.
Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului care, din
motive de sănătate s-a reîntors la eparhie.

Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină
După constatarea prezenţei statutare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului să prezinte, în conti
nuare, referatele Comisiei Canonice-Juridice şi pentru Disciplină privind:

Temei nr. 283/2007 - Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral
Bisericesc din 13 februarie 2007 în legătură cu alegerea de Episcop al Episco
piei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
în urma vacantării scaunului de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei, Bihorului şi Sălajului, prin retragerea la pensie a Prea Sfinţitului Episcop
Ioan Mihălţan, aprobată de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 3801 din 15 noiem
brie 2006, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, potrivit atribuţiilor ce îi revin
ca Preşedinte al Sfântului Sinod a convocat acest for central bisericesc în şedinţă
de lucru în ziua de 13 februarie 2007, orele IO00 la Palatul Sfântului Sinod, pen
tru desemnarea candidaţilor la ocuparea scaunului vacant (art. 129 lit. “a” din
Statut) şi în urma desfăşurării statutare a lucrărilor prevăzute în art. 31 din Statut,
potrivit votului exprimat, au fost desemnaţi trei candidaţi ierarhi: P.S. Episcop
Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, P.S. Arhiereu-Vicar Petro
niu Sălăjanul şi P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul.
Tot prin grija Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, respectându-se preve
derile art. 130 alin. “p” a fost convocat Colegiul Electoral Bisericesc în şedinţă de
lucru, pentru aceeaşi zi de 13 februarie 2007, la Palatul Patriarhal pentru alegerea
titularului în scaunul vacant de Episcop al Oradiei Bihorului şi Sălajului, în per
soana unuia dintre cei trei candidaţi desemnaţi de Sfântul Sinod.
La încheierea lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc, s-a redactat Proce
sul-Verbal cu consemnarea rezultatului votării, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, în conformitate cu prevederile art. 130, alin. “u” din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române a îndrumat Procesul-Verbal al
Biroului Colegiului Electoral Bisericesc la Sfântul Sinod în vederea examinării
canonice şi a validării alegerii.
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină primind procesul verbal a
procedat la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii, a constatat următoarele:
Desemnarea celor trei candidaţi s-a desfăşurat statutar în şedinţa Sfântului Si
nod, din 13 februarie 2007, orele IO00, potrivit prevederilor art. 131, alin. “c” din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
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Şedinţa Sinodală de lucru din 13 februarie 2007 pentru desemnarea candi
daţilor a fost deschisă şi închisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi prezi
dată de I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului;
în urma votului secret exprimat, Sfântul Sinod a desemnat drept candidaţi, în
ordinea numărului de voturi obţinute cu majoritate absolută, pentru alegerea de
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Bihorului şi Sălajului pe: P.S. Episcop
Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, P.S. Arhiereu-Vicar Petro
niu Sălăjanul al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului
şi pe P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul;
Colegiul Electoral Bisericesc a fost convocat statutar de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist în conformitate cu prevederile art. 131, alin. “g” din Sta
tut, cu adresa nr. 283/2007 pentru aceeaşi zi de 13 februarie 2007, orele 1700, la
Palatul Patriarhiei din Bucureşti. Colegiul Electoral Bisericesc a fost declarat
statutar constituit potrivit prevederilor art. 129, alin. “b” din Statut, iar la intrarea
în sală, membrii au primit Ordinea de Zi a lucrărilor şi câte un Curriculum Vitae
al fiecărui candidat desemnat;
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a constatat de asemenea că
lucrările Colegiului Electoral Bisericesc s-au desfăşurat cu respectarea prevede
rilor art. 129, 130 şi 131 din Statut, fiind deschise şi închise de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi prezidate de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului;
Pentru desfăşurarea alegerii, potrivit art. 131, alin. “i” s-a constituit Biroul
Colegiului format din: I.P.S. Mitropolit Bartolomeu - preşedinte, membrii mireni:
Dl. Valentin Mirişan (propus de P.S. Sofronie), Dl. Ilie Bolojan (propus de P.S.
Petroniu Sălăjanul), Dl. Tudor Nedelcea (propus de P.S. Vincenţiu Ploieşteanul) ca bărbaţi de încredere şi Pr. Ioan Dâmbu (aprobat de plen la propunerea I.P.S.
Preşedinte) - ca secretar de şedinţă;
La încheierea despuierii scrutinului s-a constatat că din numărul total de 152
de membri alegători prezenţi, voturile au fost exprimate după cum urmează:
P.S. Episcop Sofronie
- 74 voturi
P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul
- 42 voturi
P.S. Episcop-Vicar PatriarhalVincenţiu Ploieşteanul
- 35 voturi
Voturi nule
1 vot
Total voturi exprimate:
152 voturi
I.P.S. Mitropolit Preşedinte Bartolomeu a constatat că în urma primului tur
de scrutin nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea absolută de voturi
(adică jumătate plus unu din voturile exprimate de membrii prezenţi) pentru a fi
proclamat ales şi, în temeiul prevederilor art. 130, alin. “t” din Statut, I.P.S. Mitro
polit Preşedinte dispune un al doilea tur de scrutin la care au participat primii doi
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candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, adică: P.S.Episcop Sofronie (75 de
voturi) şi P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul (42 voturi);
- S-a procedat la votare în al doilea scrutin după aceeaşi procedură ca la primul
tur de scrutin, constatându-se că în sală au mai rămas 150 de membri alegători; la
încheierea despuierii celui de-al doilea scrutin s-a constatat că din numărul total de
150 de membri alegători prezenţi, voturile au fost exprimate după cum urmează:
P.S. Episcop Sofronie
- 99 voturi
P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul
_____ - 51 voturi
Total voturi exprimate:
- 150 voturi
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină constată în final că, în mod
statutar, în baza rezultatului votării şi în temeiul prevederilor art. 130, alin. “t” şi art.
131, alin. “k” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramure
şului, Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc a proclamat rezultatul alegerii,
anunţând solemn că pentru ocuparea scaunului de Episcop al Episcopiei Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, P.S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria a obţinut majoritatea absolută a voturilor, aşa cum s-a consemnat în procesul-verbal, semnat de membrii Biroului Colegiului Electoral Bisericesc.
Ca urmare a examinării şi cercetării canonice a alegerii, consemnată în Pro
cesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral Bisericesc, şi pe temeiul preve
derilor art. 130, alin. “u” şi art. 132, par.l din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
La propunerea Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, care a constatat că
alegerea s-a desfăşurat statutar şi regulamentar şi că cel ales întruneşte condiţiile
canonice, fiind deja arhiereu în funcţie, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că alegerea Prea Sfinţitului Episcop Sofronie al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, în scaunul vacant de Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, s-a săvârşit cu respectarea
dispoziţiilor art. 129, 130 şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
- Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în
ziua de 13 februarie 2007 în persoana Prea Sfinţitului Episcop Sofronie ca Epis
cop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
- I n conformitate cu prevederile art. 132, alin. “a ” şi “b ” din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, adresează I.P.S. Mitro
polit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului rugămintea de a
lua măsurile canonice şi statutare pentru emiterea Gramatei Mitropolitane în ve
derea înscăunării şi instalării Prea Sfinţitului Episcop Sofronie, ca Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, potrivit datinilor
Bisericii Ortodoxe Române.

VIAŢA BISERICEASCĂ

137

Data instalării şi înscăunării canonice a noului ales va fi duminică, 25 fe 
bruarie 2007, în Catedrala Episcopală Ortodoxă din Oradea, potrivit înţelegerii
dintre I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, având cuvântul, evocă
alegerea apostolului Matia, relatată de Faptele Apostolilor, pentru care nu a fost
nici o supărare din partea lui Justus şi face apel la colaborarea între P.S. Episcop
Sofronie şi P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul, a căror împreună lucrare să fie
ca drumul mergerii spre Emaus.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează cuvânt către cei doi ie
rarhi care vor păstori împreună la Oradea, arătând că “pentru P.S. Episcop Sofro
nie şi-a dat asentimentul Colegiul Electoral Bisericesc prin actul împlinit ieri, la
alegere, dar îi amintim că merge într-un loc de încercare unde, pentru a reuşi tre
buie multă rugăciune şi răbdare. Eu cunosc aceste lucruri pentru că am păstorit
ca locţiitor la Oradea un an de zile, într-o împrejurare de mare învolburare,
ţinând loc de episcop şi trebuind să pregătesc venirea episcopului nou, în timp ce
eu eram la Arad.
Am putut vedea acolo, atât smerenie şi curăţia inimii, dar şi tensiuni între
fraţi, cum şi prezenţele ecumenice de care trebuia să ţinem seama. Nu trebuie ui
tat că P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu se bucură de simpatie mare, anii de încercare
ai Prea Sfinţiei Sale însemnând şi o acumulare de experienţă de mare valoare.
Amândoi ierarhii de acolo vă asemănaţi în ce priveşte cultura, studiile, specia
lizarea. Prin aceste cuvinte, vreau să atrag atenţia, Prea Sfinţite Sofronie, că
acolo este un frate vrednic care a lucrat şi lucrează. Să-l tratezi frăţeşte, să fie împreună-lucrare din convingere şi înţelegere. La orice pas să ştii că acolo nu eşti
singur, că este şi Prea Sfinţitul Petroniu. Veţi fi acolo, la Oradea, doi ierarhi ti
neri, la care vor fi aţintiţi toţi ochii pe acel colţ de lume şi de ţară. Ce ai realizat
la Gyula este bine: acţiune, cuvânt şi scris limpede care s-a impus. Un glas sim
plu şi la timp auzit. Să vă înfrăţiţi prin împreună-lucrare, frăţie şi dragoste.
Amândoi să vă găsiţi făgaşulfrăţesc ca să izbândiţi. Aceasta este constatarea mea
şi cuvântul meu.
Ca Preşedinte al Sfântului Sinod, mă asociez la votul exprimat şi mă rog lui
Dumnezeu ca să împliniţi acolo o misiune, cu cât mai grea, cu atât mai frumoasă.
Spre uimirea adversarilor, să vă găsiţi în frăţie, înţelegere, dragoste şi colaborare
în Duhul Sfânt ajutându-vă unul pe altul. Eu personal, uneori, mă simt singur,
datorită lucrărilor veacului acestuia. Să vă ajute Dumnezeu să depăşiţi greută
ţile. Să iertaţi cele ce primiţi acum de la un om care a depăşit vârsta de 92 de ani,
dar care din orice loc a cules câte ceva şi vi le împărtăşeşte. Dumnezeu să vă
ajute şi să vă binecuvânteze să aduceţi roade bogate potrivit misiunii”.
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P.S. Episcop Sofronie, cerând cuvântul, mărturiseşte: “Prea Fericite Părinte
Patriarh, vă mulţumesc pentru acest cuvânt părintesc, îl primesc cu toată smere
nia şi mă emoţionez rugându-Vă din toată inima, să mă purtaţi în rugăciuni şi de
acum înainte.
Mulţumesc membrilor Sfântului Sinod, în special I.P.S. Mitropolit Nicolae şi
I.P.S. Mitropolit Serafim care au pus cuvânt pentru mine şi cărora le rămân dator
cu respectul şi dragostea mea frăţească, precum şi faţă de membrii Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Banatului din care fac parte.
Prea Sfinţitului Petroniu îi adresez, în aceste clipe, cuvânt de dragoste, frăţie
şi preţuire, fiind apropiat ca vârstă şi studii. Am vorbit şi ne-am înţeles cu I.P.S.
Mitropolit Bartolomeu, de a cărui Mitropolie voi aparţine jurisdicţional de acum
înainte, cu I.P.S. Mitropolit Nicolae şi cu P.S. Petroniu, ca ziua Duminicii Orto
doxiei să fie punctul de plecare în lucrarea noastră comună, în care să aibă loc
instalarea mea ca Episcop al Oradiei, adresând Prea Fericirii Voastre smerita
rugăminte să ne binecuvântaţi cu prezenţa ca semn deosebit pentru partea de vest
a ţării, rugându-Vă smerit de iertare.
Am primit o cruce pe care mă voi strădui s-o port cu smerenie, răbdare şi
vrednicie, sprijinit de rugăciunile celorlalţi membri ai Sfântului Sinod, cărora le
adresăm rugămintea de a ne însoţi şi participa în acest moment al unui început
de nouă activitate. Vă mulţumesc tuturor şi rog pe Bunul Dumnezeu să mă bine
cuvânteze ”.
I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului urează Prea Sfinţitului Sofronie rod
nică păstorire, urmând exemplul înaintaşilor săi, mari ierarhi ai Oradiei.

Temei nr. 901/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
adoptarea măsurilor canonice şi statutare bisericeşti pentru ocuparea scau
nului de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Ca urmare a alegerii P.S. Episcop Sofronie ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi a instalării canonice care va avea loc
în Duminica Ortodoxiei (25 februarie 2007) la Oradea, scaunul de Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria se va vacanta.
In temeiul prevederilor art. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, potrivit căruia “Asistenţa religioasă şi organizarea
canonică a diasporei ortodoxe române se asigură de către Sfântul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române ”, coroborat cu prevederile art. 131, alin. “1” din acelaşi
Statut, potrivit cărora “Alegerea Mitropoliţilor, Arhiepiscopilor şi Episcopilor de
la Eparhiile Ortodoxe Române de peste hotare se face de către organismul elec
tiv al eparhiei respective în condiţiile prevăzute de Statutele de organizare şi func
ţionare ale acestora aprobate de Sfântul Sinod” iar “Prezidarea organismelor
elective se face de ierarhul desemnat de către Sfântul Sinod. Actele alegerii se
înaintează Sfântului Sinod în vederea examinării canonice şi a validării alegerii \
a
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Pe temeiul prevederilor art. 114, alin. “b”, coroborat cu art. 133 din Statut
potrivit cărora Mitropoliţii se îngrijesc de numirea de locţiitori la scaunele va
cante de la eparhiile sufragane şi prezidează organele de alegere a ierarhilor epar
hioţi ale acestora;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei CanonicăJuridică şi pentru Disciplină Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de vacantarea scaunului de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria prin alegerea P.S. Episcop Sofronie ca Episcop al Episcopiei Orto
doxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, data vacantării fiind data insta
lării canonice a P.S. Episcop Sofronie la Oradea, Duminica Ortodoxiei - 25 fe 
bruarie 2007;
-Adresează I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului rugămintea de a desemna
un ierarh locţiitor al acestei eparhii până la alegerea noului Chiriarh.
- De asemenea adresează rugămintea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
de a se îngriji pentru convocarea forului electiv al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria, urmând ca data alegerii să se stabilească în consultare cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în termenul statutar, urmând ca actele alege
rii (Procesul-Verbal al Colegiului etc.) să fie înaintate Sfântului Sinod în vederea
examinării canonice şi a validării alegerii.

9. încheierea lucrărilor şedinţei de lucru a Sfântului Sinod.
Epuizându-se examinarea lucrărilor înscrise pe Ordinea de Zi, Prea Fericitul
Părinte Patriarh exprimă mulţumiri membrilor Sfântului Sinod, care au lucrat în
comisiile sinodale, sub preşedinţia II.PP.SS. Mitropoliţi, au examinat temele în
scrise în Ordinea de Zi şi au propus Sfântului Sinod luarea hotărârilor celor mai
folositoare promovării vieţii religioase din parohii şi eparhii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh declară închisă şedinţa Sfântului Sinod care se
ridică la orele 1400 cu rostirea rugăciunii (tCuvine-se cu adevărat/”
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD,

t TEOCTIST
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

f Vincenţiu Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII NAŢIONALE
BISERICEŞTI PE ANUL 2007
Sumarul şedinţei de lucru din 14 februarie 2007*
Pe temeiul prevederilor art. 22 şi 30, lit.“a” din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 5, lit. a şi 59 din Regulamentul
Organelor Centrale din Patriarhia Română, la convocarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist emisă sub nr. 282 din 15 ianuarie 2007, membrii Sfântului Sinod,
precum şi membrii clerici şi mireni delegaţi ai celor 26 eparhii din cuprinsul
Patriarhiei Române, s-au întrunit în şedinţa Adunării Naţionale Bisericeşti a sesiu
nii pe anul 2007 în ziua de 14 februarie 2007, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.
1.
Slujba Te-Deum-ului pentru deschiderea lucrărilor Adunării Naţio
nale Bisericeşti
întrucât, potrivit rânduielilor tipiconale, convocarea Adunării Naţinale Bise
riceşti a fost rânduită miercuri, 14 februarie 2007 în săptămâna brânzei, aceasta
fiind zi aliturgică, la orele 930 în Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor
Sfântului Sinod, a membrilor clerici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti, a
colaboratorilor de la Centrul Patriarhal şi a credincioşilor prezenţi, a fost oficiat
Te-Deum-ul pentru deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti către
slujitorii Catedralei, în frunte cu Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul, ArhiereuVicar al Episcopiei Romanului.
După oficierea Te-Deum-ului, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au tre
cut în Aula din Palatul Patriarhiei, întâmpinând la orele IO00 pe Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist însoţit de II.PP.SS. Mitropoliţi.
2. Constituirea Secretariatului Adunării Naţionale Bisericeşti
Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist invită pe membrii Secretariatului Adunării Naţionale Bisericeşti,
desemnaţi la şedinţa de constituire din 26 iunie 2006, să ia loc la Biroul Secreta
riatului, după cum urmează: Pr. Alexandru Hotăran de la Episcopia Aradului Secretar general, Dl. Prof. Dr. Tudor Nedelcea de la Arhiepiscopia Craiovei şi Dl.
Prof. Univ. Radu Stancu de la Episcopia Argeşului şi Muscelului - Secretari.
Constatând că Pr. Alexandru Hotăran de la Episcopia Aradului este absent
motivat, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte propune plenului să aprobe ca
* Prezentul sumar a fost elaborat de Pr. Dr. Augustin Rusu, Consilier patriarhal, pe baza
Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sfanţului Sinod.
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pentru prezenta şedinţă, secretar general să fie desemnat P.C. Protopop Ioan
Dâmbu de la Arhiepiscopia Clujului.
Ca urmare a acestei propuneri, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:

1. Aprobă ca P.C. Protopop Ioan Dâmbu de la Arhiepiscopia Clujului să fie
desemnat secretar general al prezentei şedinţe de lucru a Adunării Naţionale
Bisericeşti.
3. Apelul nominal
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, secretarul general al Adu
nării, Pr. Ioan Dâmbu, dă citire Apelului Nominal, în urma căruia se constată că
din totalul de 130 membri de pe listele Adunării Naţionale Bisericeşti, un număr
de 15 membri sunt absenţi motivat, iar 3 locuri sunt vacante, rămânând în sală un
număr de 112 membri prezenţi.
La citirea Apelului Nominal, Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe noul
membru din partea Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Timişoarei, propus în
locul unui membru mirean decedat şi pe cei trei membri din partea Adunării
Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care nu au avut mandatele la şe
dinţa de constituire din 26 iunie 2006, să depună mandatele de delegaţi în Adu
narea Naţională Bisericească la Secretariatul Adunării.
Constatând prezenţa statutară a membrilor ierarhi, clerici şi mireni, Prea Feri
citul Părinte Preşedinte declară legal constituită Adunarea Naţională Bise
ricească şi deschide lucrările primei şedinţe de lucru a sesiunii pe anul 2007
a acestui organism central bisericesc.

4. Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în deschiderea
lucrărilor
Potrivit tradiţiei, Prea Fericitul Părinte Preşedinte se adresează membrilor
prezenţi ai Adunării Naţionale Bisericeşti cu următorul cuvânt de deschidere:
Onoraţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti,
“Prezenţa veneraţilor membri fiind statutară, cu multă dragoste şi bucurie
deschid lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti. Pe lângă aceste sentimente expri
mate din partea mea şi din partea Sfântului Sinod, aş mai adăuga şi bucuria că la
această şedinţă de astăzi, împreună cu noi, se află şi ierarhii românilor de peste
hotarele ţării. Imbrăţişându-i frăţeşte, îi prezint, începând cu cei din jurul ţării
noastre, care constituie, după spusele multora, adevăratele graniţe româneşti.
Mai întâi, cum e şi firesc, pentru că îl cunoaşteţi de mulţi ani, ne bucurăm de
prezenţa înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Petru al Basarabiei, cu reşedinţa la Chişinău. Indreptându-ne gândul spre fraţii români din Banatul Sârbesc, îl vedem
aici pe Prea Sfinţitul Episcop Daniil al Episcopiei Ortodoxe Române Dacia Felix,
A
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cu reşedinţa la Deta şi cancelaria la Vărşeţ. Iar în vecinătate ne întâmpină Prea
Sfinţitul Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu
reşedinţa la Gyula, care păstoreşte acolo din 1999 cu roade nepreţuite pentru cre
dincioşii din ţara vecină şi care, în chip neprevăzut, prin votul Măritului Colegiu
Naţional Bisericesc, a fost ales episcop al Oradiei.
Sunt prezenţi, de asemenea, şi ierarhii românilor ortodocşi din Europa şi de
dincolo de Oceanul Atlantic. II menţionăm în primul rând, ca fiind mai aproape
de graniţele ţării, pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim al Mitropoliei Orto
doxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cu reşedinţa la Ntirnberg. înalt Prea Sfinţitul Serafim, între alte înfăptuiri mari, a construit ofrumoasă
catedrală închinată Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe care am sfinţit-o anul trecut, pecetluind prin aceasta înte
meierea Mitropoliei noastre în Germania, ceea ce constituie o împlinire istorică
a dorinţei românilor din acea parte a lumii. Păstorind românii ortodocşi din Ger
mania şi Scandinavia, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Serafim s-a dovedit a fi un
adevărat apostol al zilelor noastre, preţuit şi de creştinii de alte confesiuni din
acele ţări. De asemenea, se află aici şi înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, cu reşedinţa la
Paris, care păstoreşte cu rezultate excepţionale românii aflaţi pe o arie întinsă dea lungul întregului bazin mediteranean, cuprinzând Spania, Portugalia, Italia,
Franţa, Ţările de Jos, nevoit a înfiinţa parohii româneşti până în Cornul Africii,
intervenind pe lângă Patriarhia Apostolică a Alexandriei. înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Iosif este ajutat de Prea Sfinţitul Siluan Marsilianul, Vicarul său, care
poartă grija sufletească a românilor din Italia, râvnitori şi cu afirmări frumoase
în plan bisericesc, gata să obţină acolo statutul legal pentru o episcopie româ
nească, şi de Prea Sfinţitul Episcop Marc Nemţeanul.
Peste Atlantic avem Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America, Canada şi
ţinuturile Americii Centrale. Aceasta este cea mai veche eparhie a noastră din
străinătate, păstorită acum de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop dr. Nicolae Condrea, care este însoţit de Prea Sfinţitul Episcop Vicar Ioan Casian de Vicina, cu
reşedinţa la New York.
Iată, iubiţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, aria de răspândire în
lume a fraţilor români ortodocşi, cu ierarhii şi preoţii lor, la care se adaugă paro
hiile noastre din Australia, organizate de curând într-un protopopiat. Românii de
acolo şi-au exprimat şi ei dorinţa să aibă un ierarh la vremea potrivită.
Avem în grijă, spre marea noastră bucurie, Aşezămintele Româneşti din Ţara
Sfântă, ctitorii ale vrednicului de pomenire patriarhul Miron Cristea, care, cu po
ziţia şi relaţiile sale din anii '30, a reuşit ca în Ierusalimul împlinirilor noastre
duhovniceşti să aibă şi pelerinii români un cămin, cu un sfânt altar de închinare.
Fericitul de pomenire Patriarh Miron Cristea a mai ridicat, tot în Ţara Sfântă, şi
A
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un schit pe malul Iordanului, cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul ”, unde nu se
slujeşte de mai mulţi ani, accesul fiind interzis în zonă în urma luptelor ce se duc
acolo, cum ştiţi, şi cărora le-a căzut victimă ieromonahul Damian Stog, unul din
părinţii duhovnici din mănăstirea Antim. In ultimul deceniu, prin râvna slujito
rilor noştri din Ţara Sfântă, a Prea Sfinţitului Episcop Vincenţiu Ploieşteanul şi
a Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit Ieronim Creţu, s-au făcut sporuri neaştep
tate, înfiinţându-se încă un aşezământ românesc la Ierihon, numit Căminul
“Pelerinului român ”, ale cărui temelii le-am pus cu prilejul participării la jubi
leul celor două milenii de creştinism, împreună cu ierarhii care m-au însoţit şi în
prezenţa autorităţilor locale şi a D-lui Prof Emil Constantinescu, pe atunci
Preşedinte al României. Aşezământul românesc de la Ierihon este astăzi o biju
terie a acelor ţinuturi, călcate şi sfinţite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi
prinosul de recunoştinţă a poporului român.
Continuând şirul acestor candele ale sufletului românesc în lume, adăugăm
aşezămintele româneşti de la Sfântul Munte Athos, aflându-se acum sub autori
tatea spirituală a Patriarhiei Ecumenice, iar la faţa locului a Mănăstirii Lavra.
Schitul nostru Prodromul este apreciat de toţi cei care vizitează Sfântul Munte
Athos, fiind acum restaurat şi datorită personalităţii celui care-l conduce de mai
multe decenii, părintele stareţ Petroniu, colegul meu de ascultare din Mănăstirea
Neamţ a anilor 1929, cam de aceeaşi statură şi vârstă, ceea ce constituie o încu
rajare sufletească pentru mine, gândindu-mă că Dumnezeu ne-a rânduit să slujim
Biserica noastră la distanţe aşa de mari. înaintaşul şi părintele meu duhovnicesc,
fericitul de pomenire patriarhul Justinian Marina, le-a acordat monahilor de
acolo ajutoare substanţiale, în vremuri grele, iar în anii din urmă, cu eforturi şi
intervenţii la autorităţile statului român, am obţinut şi noi fonduri însemnate pen
tru restaurarea şi pictura bisericii mari a Schitului Prodromul de la Athos, acor
date în urma vizitei aceluiaşi Preşedinte Emil Constantinescu la Muntele Athos.
Menţionăm, de asemenea, şi pe neobositul părinte Protosinghel Justinian Stoica
că a sensibilizat milostenia creştinilor din ţară şi din alte părţi pentru ajutorarea
acestui aşezământ românesc de la Muntele Athos. Adăugăm celor de mai sus
comunitatea românească din Sofia, cu biserică în stare foarte bună, care aparţine
statului român, frecventată de credincioşi. Comunitatea românească din Viena,
de sub oblăduirea canonică a înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Serafim, a înălţat o
frumoasă catedrală, gata de sfinţire, ridicată prin râvna credincioşilor.
Prezenţa ierarhilor noştri de peste hotare mi-a prilejuit această impresio
nantă, dar şi îngrijorătoare răspândire a românilor din Noua Zeelandă până în
Cornul Africii, cum se spune, în Cornul Africii de Sud, unde harnicul părinte Mircea Corpodean ţine în condiţii grele candela inimii româneşti aprinsă, împreună
cu familia sa, îmbogăţită cu trei copilaşi. Enoriaşii săi sunt răspândiţi pe sute de
kilometri, dar are un paraclis la Endevale, lângă Johannesburg, şi legături bune
a
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cu Patriarhia Alexandriei, de care aparţine Africa, putând să înfiinţăm şi alte
parohii în acel ţinut.
Iată cefrumuseţi ne înconjoară pe noi, cei de acasă. Cât de ocrotiţi ne simţim
aici de Dumnezeu şi de înţelepciunea ierarhilor noştri, şi cât de râvnitori sunt
românii din diferite părţi ale lumii. Ca responsabil al Bisericii noastre în slujirea
de patriarh simt acum că din coroana eparhiilor noastre de la graniţele ţării, una
s-a vacantat, cea de la Gyula, pe care am înfiinţat-o în 1998, cu mari eforturi. Aş
adăuga cu toată smerenia că am simţit ajutorul Maicii Domnului când m-am
întâlnit atunci cu Preşedintele Ungariei, care mi-a vorbit, în mod sincer, desigur,
despre drepturile ce se cuvin minorităţilor naţionale. In spiritul acestor drepturi,
am răspuns pe loc că şi românii din Ungaria, deşi puţini la număr, doresc o epis
copie, în buna tradiţie ortodoxă care a înflorit acolo, prin Fundaţia Gojdu de la
Budapesta şi prin alţi fraţi ai noştri de talia acestui mare mecenat român. Şi în
finalul întâlnirilor şi al discuţiilor am convenit să facem o episcopie românească
la Gyula. Am luat de îndată asentimentul factorilor responsabili şi am definitivat
lucrarea în Sfântul Sinod.
In situaţia actuală, de vacantare, vom vedea în ce fel această candelă va con
tinua să lumineze, aşa cum a strălucit spre mulţumirea noastră sufletească, a
Sfântului Sinod şi a autorităţilor de stat. Dacă aş fi fost prevenit mai dinainte, în
dorinţa de a statornici ceea ce am sădit, poate se găsea o altă soluţie. Acum avem
o grijă dublă, căci condiţiile s-au schimbat, şi trebuie să ne gândim bine cum vom
proceda. Ii revine înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, sub juris
dicţia căruia se află Episcopia de la Gyula, misiunea de a propune Sfântului Si
nod măsurile cuvenite pentru ca această întocmire eparhială să-şi continue lumi
na ei. Nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta. Deocamdată, nou-alesul episcop al
Oradiei, validat de Sfântul Sinod, Prea Sfinţitul Sofronie, va avea grijă ca zestrea
adunată până acum şi rânduielile statornicite acolo să nu se irosească. Pentru că
cel care se leagă de o lucrare proprie o promovează cu orice preţ şi caută s-o
păstreze, n-o lasă să se piardă.
Am dorit să cunoaşteţi această frumuseţe a organizării Bisericii noastre. Nu
mai cine nu simte cu adevărat binefacerile harului dumnezeiesc, frumuseţea sluj
belor, a credinţei noastre, oglindită chiar şi în aceste adunări, nu înţelege modul
de lucrare a Bisericii noastre Ortodoxe Române. Suntem singura Biserică, dintre
Bisericile Ortodoxe surori, în care credincioşii, potrivit hotărârii Sfântului Sinod,
lucrează direct în toate structurile ei organizatorice, începând de aici, de la Pa
triarhie, şi până la parohie, cu rol mare în păstrarea şi promovarea credinţei orto
doxe şi a rânduielilor noastre bisericeşti, ale căror roade, de altfel, noi le vedem an
de an. Aceste roade le-am prezentat şi astăzi, cu gândul şi cu dragostea ierarhilor
Sfântului Sinod şi a preoţilor de la parohie pentru Sfânta noastră Biserică.
La afirmaţia ce s-arface că episcopul numeşte pe preot la parohie fără să con
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sulte credincioşii, cel care este familiarizat cu organizarea noastră bisericească
răspunde foarte clar că nu ierarhul face numirea, ci Consiliul Eparhial, prezidat
de ierarh sau de locţiitorul său. Iar Consiliul eparhial este compus din preoţi şi
credincioşi, delegaţi de adunările parohiale. Astfel, fiecare parohie este reprezen
tată şi participă la lucrarea noastră de la nivel eparhial şi central bisericesc.
Este o datorie a noastră, a ierarhilor, îndeosebi, să păstrăm rănduiala aceasta a
participării credincioşilor la viaţa parohiei, pentru că parohia stă la baza organi
zării Bisericii noastre. Parohia, prin preotul ei, sfinţeşte, iartă, pomeneşte, şi dăinuiesc în veci aceste pomeniri. Parohia are, deci, un rolfoarte mare în viaţa Bise
ricii, prin prezenţa credincioşilor în consiliul şi comitetul parohial. Iată, o bogăţie
de frumuseţi pe care Biserica noastră trebuie să o folosească.
Dările de seamă, deşi lungi şi obositoare, poate au reţinut doar esenţialul din
activitatea depusă anul trecut, încât nu sunt desăvârşite. Ele vorfi citite şi supuse
aprecierii dumneavoastră, spre a cunoaşte lucrarea Bisericii noastre.
Cu aceste gânduri, onoraţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, vă în
tâmpinăm pe toţi cu bucurie şi cu dragoste ca să ascultăm dările de seamă, aştep
tând cu aceeaşi bucurie şi dragoste propunerile şi sugestiile pe care le veţi obser
va, pentru că nimeni nu este fără greşeală. Deschid, aşadar, lucrările Adunării
Naţionale Bisericeşti
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că, este necesar ca
plenul să ia act de componenţa Comisiilor Permanente, precizând că acestea a fost
aprobate în şedinţa de constituire a Adunării din luna iunie 2006.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Preşedinte, Adunarea Naţio
nală Bisericească hotărăşte:
Ia act de următoarea componenţă a Comisiilor Permanente de lucru ale
Adunării Naţionale Bisericeşti stabilită în şedinţa de lucru din 26 iunie 2006:
A. - Comisia Organizatoare
P.C. Pr. Vicar eparhial Nicolae Brânzea - Episcopia Argeşului şi
Muscelului
- preşedinte
P.C. Pr.Consilier Nedelea Cărămizaru - Episcopia Giurgiului
- raportor
P.C. Pr. Protopop Ioan Dâmbu - Arhiepiscopia Clujului
- membru
P.C. Pr. Protopop Alexandru Hotăran - Episcopia Aradului
- membru
P.C. Pr. Protopop Florin Tohăneanu - Episcopia Covasnei şi
- membru
Harghitei
Dl. Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu - Arhiepiscopia Bucureştilor
- membru
Dl. Econ. Viorel Roman - Arhiepiscopia Iaşilor
- membru
Dl. Jurist Ivan Vasile Ivanoff - Arhiepiscopia Târgoviştei
- membru
Dl. Ing. Ion Dumitrei - Arhiepiscopia Alba Iuliei
- membru
Dl. Econ.Constantin Nicolaescu - Episcopia Argeşului şi
- membru
Muscelului
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146

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Dl. Prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar - Episcopia Oradiei, Bihorului şi
Sălajului
- membru
Dl. Exec. judec.Constantin Cerbulescu -Episc.Severinului şi
Strehaiei
- membru
Dl. Ing. Nicolae Noica - Episcopia Alexandriei şi Teleormanului - membru

B. - Comisia Bisericească
P.C. Pr .Prof. Dr. Marian Ciulei - Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului
- preşedinte
P.C. Pr. Protopop Gheorghe Nicolae Şincan - Arhiepiscopia
Alba Iuliei
- raportor I
P.C. Pr. Protopop Ştefan Vişan - Episcopia Buzăului
- raportor II
P.C. Pr. Prof. Nicolae Ioniţă - Episcopia Ţuicii
- membru
Dl. Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici - Arhiepiscopia
Bucureştilor
- membru
Dl. Ing. Cătălin Mugurel Flutur - Arhiepiscopia Iaşilor
- membru
Dl. Prof. Tudor Nedelcea - Arhiepiscopia Craiovei
- membru
Dl. Ing. Ioan Savu - Arhiepiscopia Timişoarei
- membru
Dl. Prof. Dumitru Teodorescu - Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor
- membru
Dl. Prof. Univ. Dr. Radu Stancu - Episcopia Argeşului şi
Muscelului
- membru
Dl. Prof.Cornel Popa - Episcopia Oradiei, Bihorului şi
Sălajului
- membru
Dl. Prof. Constantin Tudor- Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
- membru
Dl. Ing.Victor Boiangiu - Episcopia Giurgiului
- membru
C. - Comisia Culturală
1. P.C. Pr. Acad. Dumitru Popescu - Arhiepiscopia Bucureştilor - preşedinte
2. P.C. Pr. Prof. Costel Bulgaru - Episcopia Dunării de Jos
- raportor
3. P.C. Pr. Prof. Ioan Mihoc - Arhiepiscopia Iaşilor
- membru
4. P.C. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu Arhiepiscopia Sibiului
- membru
5. Dl. Prof. Univ. Dr. Comeliu Ioan Bucur - Arhiepiscopia Sibiului - membru
6. Dl. Constantin Asăvoaie - Arhiepiscopia Clujului
- membru
7. Dl. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Ioniţă - Arhiepiscopia Târgoviştei - membru
8. Dl. Avocat Dr. Vasile Lupu - Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor
- membru
9. Dl. Prof. Nicolae Băciuţ - Arhiepiscopia Alba Iuliei
- membru
10. Dl. Prof. Vasile Ursache - Episcopia Romanului
- membru
11. Dl. Conf. Univ. Dr. Ionel Cândea - Episcopia Dunării de Jos - membru
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- membru
- membru

D. - Comisia Economico-Financiară
- preşedinte
P.C. Pr. Consilier Isidor Melinte- Episcopia Huşilor
P.C. Pr. Consilier Gheorghe Tomescu - Arhiepiscopia Târgoviştei - raportor
P.C. Pr. Consilier Aurel Goraş - Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor - membru
- membru
P.C. Pr. Consilier Constantin Matei - Episcopia Râmnicului
- membru
Dl. Prof. Dumitru Tomoni - Arhiepiscopia Timişoarei
- membru
Dl. Ing. Gheorghe Martin - Arhiepiscopia Tomisului
Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Emil Mina Roşu - Episcopia
- membru
Dunării de Jos
- membru
Dl. Ing. Constantin Cimpoacă - Episcopia Râmnicului
- membru
Dl. Mircea Leţiu - Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
- membru
Dl. Econ. Nicolae Niga - Episcopia Covasnei şi Harghitei
Teleormanului - membru
- membru
Dl. Ing. Lucian Iliescu - Episcopia Giurgiului
- membru
Dl. Ing. Trifon Belacurencu - Episcopia Ţuicii
E. - Comisia de Validări şi Petiţiuni
- preşedinte
P.C. Pr. Ion Răduţ - Arhiepiscopia Craiovei
P.C. Pr. Protopop Ioan Socolan - Episcopia Maramureşului şi
- raportor
Sătmarului
- membru
P.C. Pr. Andrei Salomia - Arhiepiscopia Tomisului
- membru
P.C. Pr. Consilier Ionel Popescu - Arhiepiscopia Timişoarei
P.C. Pr. Protopop Stelian Băducu - Episcopia Sloboziei şi
- membru
Călăraşilor
- membru
Dl. Arhitect Viorel Voia - Arhiepiscopia Craiovei
- membru
Dl. Prof. Dumitru Şteflea - Episcopia Râmnicului
- membru
Dl. Prof. Mihai Andone - Episcopia Romanului
- membru
Dl. Prof. Enache Mândrescu -Episcopia Buzăului şi Vrancei
- membru
Dl. Prof. Gheorghe Hoha - Episcopia Huşilor
- membru
Pr. Dr. Sorin Costina - Episcopia Aradului
- membru
Dl. Dr. Gheorghe Borcean - Episcopia Caransebeşului
- membru
Dl. Avocat Vasile Gâru - Episcopia Severinului şi Strehaiei
F. - Comisia Bugetară
- preşedinte
P.C. Pr. Protopop Ioan Văran - Episcopia Caransebeşului
P.C. Pr. Consilier Vasile Ghiniţă-Şerban - Episcopia Romanului - raportor
P.C. Pr. Vicar eparhial Vasile Bota - Episcopia Oradiei, Bihorului şi
Sălajului
- membru
P.C. Pr. Consilier Mihai Zorilă - Episcopia Severinului şi Strehaiei - membru
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Dl. Prof. Constantin Catrina - Arhiepiscopia Sibiului
Dl. Ing. Gheorghe Benea - Arhiepiscopia Clujului
Dl. Ing. Dorel Onaca - Arhiepiscopia Tomisului
Dl. Ing. Grigore Costică - Episcopia Buzăului şi Vrancei
Dl. Ing. Mihai Mocanu - Episcopia Huşilor
Dl. Prof. Sergiu-Ioan Cociu - Episcopia Aradului
Dl. Nicolae Bud - Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
Dl. Petre Marian Miluţ - Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
Dl. Ing. Petru Porumboiu - Episcopia Covasnei şi Harghitei

- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru
- membru

6. Aprobarea Ordinii de Zi şi a repartizării acesteia la Comisiile Permanente
Potrivit prevederilor regulamentare bisericeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Preşedinte supune aprobării plenului Ordinea de Zi şi repartizarea lucrărilor pe
Comisiile Permanente pe care, de altfel, fiecare membru al Adunării a primit-o la
începutul lucrărilor. Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
Aprobă Ordinea de Zi a prezentei şedinţe de lucru şi repartizarea lucră
rilor la Comisiile Permanente ale Adunării Naţionale Bisericeşti, după cum ur
mează:
A. LA COMISIA DE VALIDĂRI ŞI PETITII:
Temei nr. 625/2007 - Validarea mandatului Dl. Econ. Ioan Savu - delegat
mirean, propus de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei în Adunarea
Naţională Bisericească.
Temei nr. 756/2007 - Validarea mandatelor Pr.Aurel Goraş - delegat cleric,
Dl. Av. Dr. Vasile Lupu şi Dl. Prof. Dumitru Teodorescu - delegaţi mireni, propuşi
de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în Adunarea Naţio
nală Bisericească.
Primeşte raportor: Pr.Ioan Socolan
B. LA COMISIA ORGANIZATOARE:
Temei nr. 704/2007 - Hotărârea Sfântului Sinod nr.3799 din 15 noiembrie
2006 pentru aprobarea titulaturii Episcopiei Daciei Felix şi modificarea core
spunzătoare a art. 5, par. VI, punctul 28 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române.
Primeşte raportor: Pr.Ioan Socolan
C. LA COMISIA BISERICEASCĂ:
Darea de seamă pe anul 2006 a Sectorului Cancelaria Sfântului Sinod
privind: Evenimente deosebite în viaţa bisericească; Activitatea Organelor Cen
trale Bisericeşti; Activitatea misionară şi pastorală a clerului; viaţa religios-morală a credincioşilor; Viaţa monahală în Biserica noastră; Grija pentru locaşurile
de cult; Activitatea Bisericii Ortodoxe Române reflectată în mass-media.
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Darea de seamă pe anul 2006 a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti
privind: Relaţii cu Bisericile Ortodoxe surori şi cu Bisericile Ortodoxe Orientale;
Relaţii cu alte biserici creştine, cu organizaţii ecumenice interne şi internaţionale;
Participări ale ierarhilor şi teologilor ortodocşi români la conferinţe şi întruniri
internaţionale.
Primeşte raportor I: Pr. Gheorghe Nicolae Şincan
Darea de seamă pe anul 2006 a Sectorului Comunităţi ortodoxe române
peste hotare privind: Organizarea, viaţa şi activitatea eparhiilor ortodoxe ro
mâne de peste hotare; Grija pentru românii din jurul graniţelor ţării; Aşezămintele
româneşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon; Alte comunităţi ortodoxe româneşti
dependente de Patriarhia Română sau aflate sub alte jurisdicţii bisericeşti.
Darea de seamă pe anul 2006 a Sectorului Biserica şi Societatea, privind:
Activitatea de asistenţă socială şi filantropică în Biserica Ortodoxă Română; Acti
vitatea de asistenţă religioasă în armată, penitenciare, spitale, azile de bătrâni, cen
tre de plasament, cămine de copii; Activitatea asociaţiilor, ligilor şi societăţilor cu
caracter religios care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.
Primeşte raportor II: Pr. Ştefan Vişan
D. LA COMISIA CULTURALĂ:
Darea de seamă pe anul 2006 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;
Schimbul de burse de studii cu Biserici şi organizaţii creştine de peste hotare.
Darea de seamă pe anul 2006 a Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional
privind: Ocrotirea monumentelor istorice bisericeşti de artă şi arhitectură reli
gioasă; Evidenţa, păstrarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului culturalnaţional; Colecţii de artă şi arhitectură bisericească; Pregătirea personalului de
specialitate în domeniul patrimoniului cultural-naţional.
Darea de seamă pe anul 2006 a Institutului Biblic şi de Misiune al Bise
ricii Ortodoxe Române privind: Activitatea Editurii pe anul 2006 şi Planul de
activitate pentru anul 2007; Activitatea Tipografiei pe anul 2006 şi Planul de ac
tivitate pentru anul 2007; Activitatea Atelierelor pe anul 2006 şi Planul de acti
vitate pentru anul 2007.

Primeşte raportor: Pr. Costel Bulgaru
E. LA COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ:
Raportul Sectorului Economico-Financiar privind: Contul de execuţie
bugetară al Administraţiei Patriarhale pe anul 2006 şi Contul de execuţie bugetară
al Instituţiilor anexe pe anul 2006.
Primeşte raportor: Pr. Gheorghe Tomescu
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F. LA COMISIA BUGETARĂ:
Raportul Sectorului II al Administraţiei Patriarhale, Economico-Financiar privind: Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriar
hale pe anul 2007 şi Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Instituţiilor
anexe pe anul 2007.
Primeşte raportor: Pr. Vasile Ghiniţă Şerb an

7. Suspendarea şedinţei de lucru
Invitând pe membrii Adunării Naţionale Bisericeşti să participe la lucrările
Comisiilor Permanente potrivit repartizării acestora şi în sălile anume destinate,
aşa cum sunt redate în Ordinea de Zi, la orele II 00, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Preşedinte suspendă şedinţa plenară pentru pauză, timp în care comisiile vor exa
mina problemele primite de la Biroul Adunării şi vor întocmi rapoartele.
8. Reluarea lucrărilor în plen şi prezentarea rapoartelor Comisiilor Permanente
La reluarea lucrărilor în plen, la orele 1215, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist invită pe raportorii Comisiilor de lucru să prezinte deliberării şi hotărârii
plenului Adunării Naţionale Bisericeşti rapoartele acestora, după cum urmează:
A. RAPOARTELE COMISIEI DE VALIDĂRI SI PETITIUNI:
P.C. Protopop Ioan Socolan, de la Episcopia Maramureşului şi Sătmaru
lui, prezintă rapoartele Comisiei de Validări si Petiţiuni. după cum urmează:
Temei nr. 625/2007 - Validarea mandatului Dl. Econ. Ioan Savu - dele
gat mirean, propus de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei în
Adunarea Naţională Bisericească.
La Comisia de Validări şi Petiţiuni s-a primit mandatul cu nr. 353-A/2007,
emis de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei în vederea validării Dom
nului Ioan Savu, delegat mirean din partea acestei Adunări Eparhiale ca membru
în Adunarea Naţională Bisericească.
Cu adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 2609-B/2006, înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Nicolae al Banatului a adus la cunoştinţa Patriarhiei Române decesul
Domnului Nicolae Săcară, vacantându-se astfel locul pe care acesta l-a ocupat ca
membru mirean din partea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei în
Adunarea Naţională Bisericească.
Cu adresa nr. 353-A/2007, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a adus la cu
noştinţă că Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei în şedinţa sa de lucru
din 26 ianuarie 2007, a aprobat delegarea din sânul său a Domnului Ioan Savu, ca
membru mirean în Adunarea Naţională Bisericească, în locul fostului membru
Nicolae Săcară.
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Comisia constată că Domnul Ioan Savu a depus la Biroul Adunării mandatul
din partea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei cu care a fost delegat
ca membru mirean în Adunarea Naţională Bisericească.
Având în vedere că în urma examinării mandatului se constată că acesta este
conform cu dispoziţiile electorale, nu prezintă defecte de formă şi că nu s-au fost
făcute contestaţii împotriva lui, în temeiul prevederilor art. 67 din Regulamentul
Organelor Centrale din Patriarhia Română, Comisia de Validări şi Petiţiuni pro
pune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să aprobe validarea mandatului Domnului Ioan Savu, delegat mirean, pro
pus de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Timişoarei ca membru în Adunarea
Naţională Bisericescă în perioada 2007—2010 şi repartizarea sa în Comisia Bise
ricească.
Totodată, ţinând seama că fostul membru al Adunării Naţionale Bisericeşti
Nicolae Săcară, care a decedat, şi în locul căruia este propus ca nou membru Ioan
Savu, a avut şi calitatea de membru al Consiliului Naţional Bisericesc ales în
şedinţa de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti din 26 iunie 2006.
- Comisia de Validări şi Petiţiuni adresează Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Preşedinte rugămintea ca, în temeiul art. 59, lit. “f ” din Statut, să propună
Adunării Naţionale Bisericeşti ca noul membru din partea Adunării Eparhiale a
Arhiepiscopiei Timişoarei, Domnul Ioan Savu, să fie ales membru în Consiliul
Naţional Bisericesc.

Temei nr. 756/2007 - Validarea mandatelor Pr. Aurel Goraş - delegat cle
ric, Dlui Av. Dr. Vasile Lupu şi Dlui Prof. Dumitru Teodorescu - delegaţi mi
reni, propuşi de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
în Adunarea Naţională Bisericească.
La Comisia de Validări şi Petiţiuni s-au primit primit mandatele cu nr.
999/2006, emise de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în
scopul validării, ca membri delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească, pentru:
P.C. Preot Aurel Goraş - membru cleric, Domnul Avocat Dr. Vasile Lupu membru mirean şi Domnul Prof.Dumitru Teodorescu - membru mirean.
Având în vedere că cei trei delegaţi au fost desemnaţi de plenul Adunării
Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor ca urmare a alegerilor mireneşti
şi preoţeşti din primămăvara anului 2006 dar că la şedinţa de constituire a Adu
nării Naţionale Bisericeşti din 26 iunie 2006, cei trei membri delegaţi din partea
Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor nu au prezentat man
datele respective în vederea validării;
Ţinând seama de hotărârea Adunării Naţionale Bisericeşti, luată în şedinţa de
lucru din 26 iunie 2006 potrivit căreia, validarea mandatelor respective a fost
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amânată până la prezentarea lor, conform art. 4, lit. “b” din Regulamentul Adu
nării Naţionale Bisericeşti;
Constatând, în urma examinării mandatelor celor trei delegaţi ai Adunării
Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în Adunarea Naţională Biseri
cească, că acestea sunt conforme cu dispoziţiile electorale, nu prezintă defecte de
formă şi că nu s-au fost făcute contestaţii împotriva lor, în temeiul art. 67 din Re
gulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Comisia de Validări şi
Petiţiuni propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să aprobe validarea mandatelor P.C. Pr.Aurel Goraş - delegat cleric, şi a
Domnilor Avocat Dr. Vasile Lupu şi Profesor Dumitru Teodorescu - delegaţi
mireni, din partea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, ca
membri în Adunarea Naţională Bisericească pentru perioada 2007-2010 şi repar
tizarea acestora la Comisiile Adunării după cum urmează:

-P.C. Pr. Aurel Goraş la Comisia Economico-Financiară,
- Dl. Avocat Dr. Vasile Lupu la Comisia Culturală şi
- Dl. Profesor Dumitru Teodorescu la Comisia Bisericească.
Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Preşedinte supune aprobării plenului propunerile Comisiei de Vali
dări şi Petiţiuni privind validarea noilor membri şi repartizarea lor în Comisiile
Permanente, iar Adunarea Naţională Bisericească hotărăşte:
- Ia act de rapoartele Comisiei de Validări şi Petiţiuni şi aprobă validarea
mandatelor membri delegaţi de către Adunările Eparhiale ale Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în Adunarea Naţională Bise
ricească, precum şi repartizarea lor în Comisiile Permanente ale Adunării, aşa
cum s-a propus de către Comisia de Validări şi Petiţiuni.

B. RAPORTUL COMISIEI ORGANIZATOARE:
P.C. Consilier Nedelea Cărămizaru, de la Episcopia Giurgiului, prezintă
raportul Comisiei Organizatoare, după cum urmează:
Temei nr. 704/2007 - Hotărârea Sfântului Sinod nr. 3799 din 15 noiem
brie 2006 pentru aprobarea titulaturii Episcopiei Daciei Felix şi modificarea
corespunzătoare a art. 5, par.VI, punctul 28 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
ăLa Comisia Organizatoare s-a primit hotărârea Sfântului Sinod nr.3799 din
15 noiembrie 2006 prin care s-a luat act de hotărârea Adunării Eparhiale a Epis
copiei Ortodoxe Române a Vârşeţului şi s-a aprobat schimbarea titulaturii epar
hiei în Episcopia Daciei Felix, precum şi modificarea corespunzătoare a art. 5,
par. VI, punctul 28 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române.
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în legătură cu cele de mai sus, Comisia Organizatoare a reţinut din dezbate
rile Sfântului Sinod, următoarele argumente care au condus la luarea hotărârilor
de către Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului şi de
către Sfântul Sinod:
- Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a prezentat Sfântului
Sinod un scurt istoric al înfiinţării şi organizării Episcopiei, a dialogului dintre
Patriarhia Română şi Patriarhia Sârbă în vederea soluţionării situaţiei Episcopiei,
precum şi hotărârile Sfântului Sinod luate ca urmare a dialogului purtat între cele
două Patriarhii;
- Hotărârea Sfântului Sinod nr.2621/26-27 iunie 2006, prin care s-a aprobat
luarea măsurilor necesare, din punct de vedere canonic-statutar, de către organele
statutare eparhiale, pentru modificarea titulaturii Episcopiei Ortodoxe Române a
Vârşeţului în “Episcopia Dacia Felix pentru românii din Banatul Sârbesc”, cu
administraţia la Vârşeţ şi reşedinţa la Deta, urmând ca hotărârea Adunării Epar
hiale să fie supusă spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
- Hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului
din 15 septembrie 2006 prin care s-a adoptat noua titulatură “Episcopia Ortodoxă
Română Dacia Felix pentru românii din Banatul sârbesc, cu administraţia la
Vârşeţ şi reşedinţa la Deta”;
- Scrisoarea nr. 6 din 4 octombrie 2006 a Sanctităţii Sale Patriarhul Pavle al
Bisericii Ortodoxe Sârbe, în care se precizează că “Biserica Noastră recunoaşte şi
acceptă această Episcopie a Bisericii Voastre cu numele de “Episcopia Dacia Fe
lix” (fară atributul naţional care nu este necesar) şi recunoaşte jurisdicţia deplină
a Episcopului ei asupra parohiilor ortodoxe române din Banatul Sârbesc”;
- Concluziile celor două întruniri ale Comisiei Mixte de Dialog dintre Bise
rica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă, în baza cărora Sinoadele celor
două Biserici au putut să formuleze puncte de vedere care au condus la deciziile
ulterioare în legătură cu clarificarea situaţiei şi titulaturii Episcopiei Ortodoxe
Române a Vârşeţului.
Comisia Organizatoare constatând îndreptăţirea şi legalitatea demersurilor
întreprinse de Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului,
de hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca urmare a activităţii
Comisiei Mixte de Dialog dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă
Sârbă, precum şi de punctul de vedere favorabil exprimat de Sanctitatea Sa Pa
triarhul Pavle al Bisericii Ortodoxe Sârbe, pentru schimbarea titulaturii Episcopiei
Ortodoxe Române a Vârşeţului în “Episcopia Daciei Felix ” cu administraţia la
Vârşeţ şi reşedinţa la Deta;
Luând act de hotărârea Sfântului Sinod nr. 3799 luată în şedinţa din 15 no
iembrie 2006, prin care s-a aprobat schimbarea titulaturii Episcopiei Ortodoxe
Române a Vârşeţului în “Episcopia Daciei Felix ” cu sediul la Deta şi adminis
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traţia la Vârşeţ, precum şi de modificare corespunză-toare a art.5, cap.VI, pun
ctul 28 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, prin înscrierea noii titulaturi;
Pe temeiul prevederilor art. 7, al.2 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române conform căruia “schimbarea titulaturii Mitro
poliilor, Arhiepiscopiilor şi Episcopiilor (...) se face prin hotărârea Adunării Na
ţionale Bisericeşti'\
Comisia Organizatoare propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act de hotărârea Sfântului Sinod nr.3799 luată în şedinţa de lucru din
15 noiembrie 2006, prin care s-a aprobat schimbarea titulaturii Episcopiei
Ortodoxe Române a Vârşeţului în “Episcopia Daciei Felix”, cu sediul la Deta şi
administraţia la Vârşeţ;
- Să aprobe modificarea corespunzătoare a art.5, cap.VI, punctul 28 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin
înscrierea noii titulaturi a eparhiei care va avea următorul conţinut: “28. Epis
copia Daciei Felix, cu sediul la Deta şi administraţia la Vârşeţ ”.
C.RAPOARTELE COMISIEI BISERICEŞTI:
P.C. Protopop Gheorghe Nicolae Şincan, de la Arhiepiscopia Alba Iuliei,
prezintă primul referat al Comisiei Bisericeşti în legătură cu Raportul gene
ral al Consiliului National Bisericesc pe anul 2006 privind:
a. Activitatea Cancelariei Sfântului Sinod.
Comisia Bisericească a primit de la Consiliul Naţional Bisericesc Darea de
seamă pe anul 2006 a Cancelariei Sfântului Sinod, condusă de Pr. Constantin
Pârvu, vicar administrativ patriarhal, secondat de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier
patriarhal, sub îndrumarea Prea Sfinţitului Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Plo
ieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod.
In cuprinsul Dării de seamă însoţită de 35 tabele centralizatoare, sunt expuse
succint o parte a activităţilor interne desfăşurate în cuprinsul Bisericii Ortodoxe
Române, ca rezultat al hotărârilor Organelor Centrale Bisericeşti, al îndrumărilor
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a purtării de grijă a Chiriarhilor şi a
ierarhilor vicari din cel 26 de eparhii din ţară, aşa cum a fost redată în Itinerariile
pastorale ale celor 49 de membri ai Sfântului Sinod.
In introducere sunt prezentat pe larg unele evenimente relevante din viaţa
internă bisericească desfăşurate în cursul anul 2006 cu implicaţii misionar-pastorale, liturgice şi culturale referitoare la: Proclamarea solemnă a canonizării
Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, cu cinstire la 22
ianuarie, care a avut loc la Catedrala Patriarhală din Bucureşti la 21 mai 2006;
Aprobarea canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin (14 aprilie);
Marcarea prin programe liturgice şi cultural-duhovniceşti a 600 de ani de la tre
A
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cerea la cele veşnice a Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana; Aniversarea, într-o
înălţătoare atmosferă şi cu o aleasă participare, a 20 de ani de la alegerea şi întronizarea Prea Fericitului Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
Alegerea şi constituirea organelor bisericeşti deliberative şi executive parohiale şi
eparhiale, precum şi a celor centrale din cuprinsul Patriarhiei Române pentru
perioada 2006-2010.
în continuare sunt prezentate câteva evenimente deosebite din viaţa admi
nistrativă a Bisericii noastre: înfiinţarea şi organizarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca; înălţarea
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului Feleacului şi Clujului la rangul de mi
tropolit şi întronizarea ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşu
lui; Alegerea P.S. Episcop-Vicar Lucian Lugojanul în postul de Episcop al Epis
copiei Caransebeşului; Alegerea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul
în postul de Episcop al Episcopiei Giurgiului; Alegerea şi hirotonia noului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei în persoana Prea Cuviosului Arhimandrit
Paisie Ioan Gheorghe; Alegerea şi hirotonia Prea Cuviosului Arhimandrit Ioan
Casian în postul de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Ame
rica şi Canada; Schimbarea titulaturii Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului
în Episcopia Daciei Felix.
în capitolul privind activitatea organismelor centrale bisericeşti se con
semnează că în anul 2006: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a avut
cinci şedinţe de lucru în cadrul cărora, prin cele patru comisii de lucru, a exami
nat şi hotărât asupra a 122 de probleme; Adunarea Naţională Bisericească care a
avut o şedinţă ordinară de lucru în luna martie 2006 şi şedinţa de constituire din
luna iunie 2006 pentru perioada 2006-2010 în urma alegerilor care au avut loc în
anul 2006; Consiliul Naţional Bisericesc, precum şi lucrări ale Colegiilor Elec
torale Bisericeşti, în cazul alegerilor de Chiriarhi care au avut loc în anul 2006
(Giurgiu şi Caransebeş).
Organizarea administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române
relevă date statistice semnificative pentru amploarea vieţii Bisericii Ortodoxe Ro
mâne de la parohie şi mănăstire până la nivelul eparhiilor şi al Centrului Patriar
hal, amintind că în anul 2006 au fost în funcţiune în ţară 15.116 locaşuri de cult
(44 catedrale, 10.788 biserici parohiale, 1.930 biserici filiale, 481 biserici de mă
năstiri, 333 biserici de cimitir, 51 biserici fiindaţionale, 106 biserici izolate, 322
capele parohiale, 245 capele de cimitir, 93 paraclise parohiale, 194 paraclise de
mănăstiri, 529 biserici şi capele în instituţiile bugetare - armată, penitenciare, po
liţie, spitale, unităţi de învăţământ teologic şi public, aşezăminte sociale), 11.146
parohii, 2.351 filii, 170 protopopiate, 16 episcopii, 10 arhiepiscopii, 6 mitropolii
şi un Centru Patriarhal, la care se adaugă şi 6 eparhiile din străinătate, toate aces
tea fiind conduse după rang de 49 de ierarhi, care alcătuiesc Sfântul Sinod. La
A
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aceste unităţi bisericeşti sunt încadraţi 965 personal de conducere şi 12.656 preoţi
şi diaconi, cea mai mare parte primind contribuţii la salarizare de la bugetul de
stat, alţi 414 preoţi activând în instituţii bugetare (armată, penitenciare, spitale,
aşezăminte sociale etc,). Personalul neclerical de la unităţile bisericeşti din ţară
însumează 17.045 angajaţi (cântăreţi, îngrijitori, clopotari, paznici, etc., personal
de specialitate) care primesc contribuţii de la bugetul de stat la nivelul salariului
minim pe economie prin Consiliile Judeţene, un număr de 1.477 personal necle
rical fiind salarizaţi numai din fonduri proprii. Pe lângă parohiile şi mănăstirile
din Biserica Ortodoxă au funcţionat în anul 2006 un număr de 12.273 cimitire, iar
la unităţile bisericeşti existau 6.383 locaţii imobiliare (case parohiale, sedii protopopeşti şi eparhiale)
Activitatea pastoral-misionară desfăşurată în Biserica Ortodoxă Ro
mână a fost redată pe baza rapoartelor de activitate ale celor 26 de eparhii din ţară
şi a itinerariilor pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi relevă intensificarea
prezenţei şi lucrării ierarhiei şi a clerului în rândurile credincioşilor. Nu sunt tre
cute cu vederea unele aspecte negative în activitatea unor slujitori care umbresc
activitatea pastorală şi misionară a întregului cler dar care, comparativ cu anii
anteriori, s-a diminuat simţitor: practicarea unor îndeletniciri incompatibile cu
misiunea preoţească, relaţii neprincipiale între clerici şi a acestora cu credincioşii
care generează, pe alocuri stări de animozitate, navetismul unor preoţi şi unele
abaterile de la disciplina bisericească. Sunt expuse apoi, pe baza activităţii de la
Centrul Patriarhal şi a datelor furnizate de eparhii, relaţiile Bisericii Ortodoxe
Române cu celelalte culte religioase, precum şi unele aspecte ale relaţiilor bila
terale dintre Biserica Ortodoxă Române şi Biserica Catolică de rit bizantin (grecocatolică) din România.
In continuarea, este redată preocuparea Sfântului Sinod şi a centrelor
eparhiale pentru aprofundarea vieţii liturgice şi a cultului ca mijloace ale lu
crării sfinţitoare şi a slujirii misionare a clerului pentru sporirea evlaviei credin
cioşilor, la care se adaugă prezentarea unor aspecte generale din activitatea
editorială şi de mass-media a Bisericii Ortodoxe Române, în sprijinul lucrării
misionare, pastorale şi de educaţie religioasă, evidenţiindu-se că Tipografia Insti
tutului Biblic şi cele 10 tipografii eparhiale (Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara, Su
ceava, Cluj, Alba Iulia, Râmnic, Caransebeş, Oradea) au dat la iveală în anul 2006
un număr de 111 de titluri de reviste, publicaţii periodice, almanahuri şi anuare
bisericeşti centrale şi eparhiale, parohiale, mănăstireşti şi ale instituţiilor de învă
ţământ teologic. De asemenea, Editura şi Tipografia Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a publicat 52 titluri de carte, iar la cele 26
de edituri eparhiale au apărut circa 335 titluri de carte de cult, cu conţinut teolo
gic şi de spiritualitate, de istorie bisericească, pastoral, omiletic-catehetic, la loc
de cinste situându-se editarea Sfintei Scripturi.
A
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In capitolul destinat organizării şi vieţii monahale se menţionează că aceas
ta s-a desfăşurat potrivit rânduielilor şi tradiţiei Bisericii Ortodoxe cu un accent
aparte pe aprofundarea prevederilor statutare, regulamentare şi a hotărârilor Sfân
tului Sinod privind consolidarea vieţii monahale şi sporirea disciplinei în rândul
personalului monahal. în anul 2006 funcţionau 631 aşezăminte monahale (434
mănăstiri, 190 schituri şi 7 metocuri), cu un total de 8.059 de vieţuitori (5.143 că
lugăriţe şi 2.916 călugări). Este relevant şi sporul în privinţa pregătirii teologice a
monahilor datorită funcţionării celor 4 seminalii teologice monahale, emblematic
fiind în ce priveşte pregătirea monahilor că dintre aceşti, 20 sunt doctori în teolo
gie, 18 absolvenţi de doctorat, 45 de masterat, 665 licenţiaţi în teologie, 657
absolvenţi de seminar, 499 în curs de şcolarizare, alţi 3.860 fiind absolvenţi ai
altor instituţii de învăţământ universitar.
Activitatea canonică, juridică şi disciplinară în Biserica Ortodoxă Ro
mână ocupă un loc special în Darea de seamă şi redă, mai întâi, satisfacţia că
după o aşteptare de 17 ani de la evenimentele din 1989 s-a ajuns la votarea şi pro
mulgarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor, iar mai apoi, lucrarea organismelor centrale bisericeşti din anul 2006 în
legătură cu: Activitatea de revizuire şi amendare a următoarelor articole din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române de către
Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională Bisericească: art.5 privind înscrierea în Sta
tut a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului; art. 68-70 referitoare
la componenţa şi atribuţiile Comitetelor Parohiale; art.72-73, 104-105, 109, 126
în legătură cu numirea personalului bisericesc de conducere de la eparhii şi a pro
topopilor; art. 129-132 cu privire la alegerea clerului superior; Activitatea foru
rilor centrale ale Bisericii Ortodoxe Române de revizuire şi amendare a unor arti
cole din următoarele Regulamente bisericeşti: art. 40-52 din Regulamentul Or
ganelor Centrale din Patriarhia Română, referitoare la Comisiile Sinodale şi
atribuţiile lor; art. 55-57 din Regulamentul Organelor Deliberative şi Executive
din Patriarhia Română, privitoare la numirea protopopilor; art. 27, alin. 3 din Regu
lamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi dis
ciplinară a mănăstirilor cu privire la acordarea rangului de protosinghel de către
Sinodul Mitropolitan. Capitolul continuă cu analizarea unor aspecte referitoare la
disciplina clerului şi adoptarea de hotărâri în scopul preîntâmpinări unor feno
mene negative care în anul 2006 au scăzut simţitor comparativ cu anii anteriori.
Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului a continuat în 2006 prin
organizarea în cele 6 centre abilitate de Sfântul Sinod (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, ClujNapoca, Craiova şi Timişoare) a cursurilor metodologice pentru obţinerea grade
lor profesionale: definitiv, gradul II şi gradul I. Astfel, din cei 1.436 clericilor în
dreptăţiţi a frecventa aceste cursuri, 434 preoţi au obţinut titularizarea, 481 de
preoţi au susţinut examenul de definitivat, 324 preoţi examenul pentru gradul II
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şi 197 preoţi au obţinut gradul I. De remarcat faptul că în anul 2006 au fost hiroto
niţi 480 preoţi şi diaconi, s-au pensionat 65 preoţi şi au decedat 78 de slujitori.
Este reprezentativ pentru procesul de întinerire a slujitorilor bisericeşti faptul că
în anul 2006, pe decade de vârste numărul preoţilor de parohie se prezenta astfel:
2.794 (21 şi 30 ani), 3.780 (31 şi 40 ani), 3.146 (41 şi 50 ani), 2.355 (51 şi 60
ani), 716 (61 şi 70 ani), 95 (peste 70 ani). în continuare se subliniază că perfec
ţionarea clerului se continuă şi prin conferinţele pastoral-misionare semestriale şi
conferinţele preoţeşti administrative lunare care s-au ţinut cu regularitate şi în care
s-au tratat şi discutat teme de interes misionar-pastoral, social şi teologic pentru
cler, între care şi tema “Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană.
Exigenţe, probleme şi perspective” .
Expunerea evidenţiază o evoluţie îmbucurătoare cu privire la viaţa religioasă
desfăşurată în Mitropolia Autonomă a Basarabiei, aflată în jurisdicţia Bisericii
Ortodoxe Române, în cuprinsul căreia funcţionează 4 eparhii istorice sufragane
reactivate şi avizate de autorităţile din Republica Moldova (Arhiepiscopia Chişi
năului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud şi Episcopia Dubăsari şi
a toată Transnistria); 12 protopopiate; 102 parohii înregistrate şi 17 în curs de or
ganizare; 10 aşezăminte monahale; 2 Seminarii Teologice şi o şcoală de Arte
Bisericeşti; 4 organizaţii misionar-caritabile {Diaconia cu 80 de filiale, Frăţia Or
todoxă Română cu 68 de filiale, Mila creştină, Bunătatea creştină); 3 Asociaţii
creştine (ASCOR - Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, ATECO Asociaţia Tinerilor şi Elevilor Creştini Ortodocşi, AFOR - Asociaţia Frăţiei Or
todoxe Române), 7 centre de pelerinaj Emmaus, 2 publicaţii bisericeşti {Misiona
rul şi Luminătorul).
Relevant este capitolul care prezintă activitatea Patriarhiei Române în pro
bleme de interes patrimonial cu referiri la: intervenţii la autorităţile adminis
traţiei de stat centrale şi locale în probleme de interes general bisericesc; lucrările
Comisiei Mixte Parteneriat Social şi Retrocedări dintre Patriarhia Română şi
Guvernul României; problema asigurări bunurilor bisericeşti; dezbaterile şi hotă
rârile Sfântului Sinod în privinţa situaţia Fundaţiei Emanuil Gojdu; aspecte pri
vind îmbunătăţirea salarizării personalului bisericesc neclerical şi clerical din ţară
şi străinătate; intervenţii pentru obţinerea certificatului de transport în cont pro
priu pentru toate unităţile de cult care deţin mijloace de transport de mărfuri; mo
dalităţile de aplicare la nivelul unităţilor bisericeşti a modificărilor aduse Codului
Fiscal astfel încât contribuabilii să poată destina o sumă reprezentând 2% din im
pozitul stabilit pentru susţinerea unităţilor de cult.
Grija Bisericii Ortodoxe Române pentru locaşurile de cult este surprinsă
în darea de seamă prin activitatea neobosită a ierarhilor, clerului şi credincioşilor
pentru construirea, repararea, restaurarea, pictarea/repictarea locaşurilor de cult.
Astfel, în anul 2006, s-a pus piatra de temelie şi au început lucrările la 166 de
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biserici noi (58-urban, 108-rural); au continuat lucrările la cele 1.066 biserici noi
începute în anii anteriori dar neterminate (445-urban, 621-rural); au fost finalizate
lucrările la 285 de biserici nou construite începute în anii anteriori (124-urban,
161-rural); au fost date în folosinţă prin sfinţire 135 de biserici nou construite (47urban, 88-rural); au continuat lucrările de reparare, restaurare şi consolidare la
596 biserici care nu sunt monumente (141-urban, 455-rural); au fost pictate din
nou 281 biserici (116-urban, 165-rural); a fost restaurată picturii la 342 biserici
(87-urban, 255-rural); locaşuri sfinţite-resfinţite 205 (27-urban, 178-rural). Pentru
construcţia şi întreţinerea locaşurilor de cult care nu sunt monumente istorice, în
anul 2006 s-a cheltuit suma de 189.190.508 lei provenind din diverse surse (auto
rităţile locale, de la bugetul de stat, de la eparhii, sponsori), contribuţia credin
cioşilor fiind însă cea mai mare, ceea ce dovedeşte un ataşament mare şi o încre
dere deosebită a credincioşilor faţă de Biserica strămoşească. La acest capitol este
amintită construirea, pictarea şi sfinţirea în toamna anului 2006 a Bisericii Du
minica Sfinţilor Români de la Mănăstirea Popeşti din Bucureşti, ctitorie a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Ultima parte a Dării de seamă redă succint activitatea curentă a Cabinetu
lui Patriarhal, precum şi activitatea Cancelariei Sfântului Sinod şi a celorlalte
servicii de la Centrul Patriarhal înglobate acesteia, fiind expus pe larg itinerariul
pastoral şi activitatea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în calitate de Pre
şedinte al organelor centrale bisericeşti, de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Arhiepiscop al Bucureştilor.

b. Activitatea Biroului de Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei Române.
Expunerea surprinde în mod sintetic activitatea desfăşurată în anul 2006 de
Biroul de Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei Române şi redă o privire de ansam
blu asupra următoarele aspecte: mediatizarea activităţii Bisericii Ortodoxe Ro
mâne la nivelul Sfântului Sinod, a Adunării Naţionale Bisericeşti, a Consiliului
Naţional Bisericesc şi a Colegiilor Electorale Bisericeşti la alegerea de ierarhi
eparhioţi, prezentarea activităţilor reprezentative ale Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist în viaţa bisericească şi în viaţa publică, a sectoarelor Administraţiei
Patriarhale şi ale Institutului Biblic, precum şi a unor evenimente importante din
cuprinsul eparhiilor ortodoxe din ţară şi străinătate în domeniile: cultural, socialfilantropic, de educaţie a tineretului, misionar şi pastoral, ecumenic şi al relaţiilor
cu celelalte culte din România, cu alte Biserici creştine şi organizaţii ecumenice
de peste hotare, a participării Bisericii la viaţa Cetăţii; monitorizarea articolelor,
comentariilor, ştirilor, informaţiilor şi emisiunilor din presa scrisă, de la radio şi
televiziune privitoare la Biserica Ortodoxă Română, la instituţiile şi slujitorii ei şi
la participarea acestora la viaţa publică în domenii de interes bisericesc, social şi
public, precum şi elaborarea zilnică a revistei presei pe baza acestora; stabilirea,
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menţinerea şi aprofundarea de relaţii profesionale cu jurnaliştii acreditaţi pe lângă
Patriarhia Română de către agenţiile de presă, marile cotidiene şi posturile de ra
dio şi televiziune publice, private româneşti şi străine; organizarea unor conferinţe
de presă pentru prezentarea punctului de vedere al Bisericii Ortodoxe Române în
domenii de interes general bisericesc, social şi de altă natură sau pentru precizări
care vizau clarificarea unor aspecte în cazul unor erori de informare în presă;
intermedierea unor declaraţii, interviuri, participări la emisiuni radio-TV, publi
carea unor comunicate de presă, apeluri şi mesaje ale Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist, ale membrilor Sfântului Sinod, ale organismelor centrale biseri
ceşti; colaborarea cu birourile de presă ale unor altor eparhii, ale altor culte şi ale
unor instituţii reprezentative ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor
instituţii, organizaţii din viaţa publică românească; redactarea, în colaborare cu
Sec-torul Relaţii Externe Bisericeşti, a Buletinului Informativ în limba engleză
News Bulletin şi întreţinerea paginii de internet a Patriarhiei Române, organizarea
expoziţiei de fotografie intitulată “Douăzeci de ani în secvenţe fotografice”, cu
prinzând momente din slujirea şi lucrarea ca patriarh a Prea Fericitului Părinte
Teoctist, precum şi din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române.
Urmare celor expuse şi potrivit prevederilor art.20, lit. “j ” din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Comisia Bisericească
propune Plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act cu aprobare de activitatea internă a Bisericii Ortodoxe Române
desfăşurată în anul 2006 şi prezentată de Cancelaria Sfântului Sinod şi Biroul de
Presă al Patriarhiei Române;
- Să se adreseze mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi tutu
ror ierarhilor Bisericii noastre pentru efortul pilduitor în lucrarea şi slujirea bise
ricească;
2
Să se exprime mulţumiri tuturor ostenitorilor, clerici şi mireni, de la Cen
trul Patriarhal şi de la Centrele eparhiale, care şi-au adus aportul la buna lucra
rea administrativ-bisericească, pastoral-misionară şi socială desfăşurată în Bise
rica noastră în anul 2006.

c. Activitatea Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti
Comisia Bisericească a Adunării Naţionale Bisericeşti a primit spre exami
nare Darea de Seamă privind activitatea desfăşurată în anul 2006 de Sectorul Re
laţii Externe Bisericeşti din cadrul Administraţiei Patriarhale, condus de Pr. Dr.
Michael Tiţa, consilier patriarhal, sub îndrumarea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal
Ciprian Câmpineanul.
Referatul expune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti cele mai importante
direcţii de activitate ale Bisericii noastre pe tărâm extern desfăşurată în cursul
anului 2006 ca răspuns la cerinţele existente atât pe plan bisericesc internaţional,
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cât şi în cadrul european, aflate într-o permanentă schimbare şi îmbogăţire. Subli
niind că această lucrare s-a derulat pe baza hotărârilor Sfântului Sinod, a unor
acorduri ecumenice, inter-bisericeşti şi inter-religioase, Darea de seamă redă prin
cipalele activităţi ale Bisericii în acest domeniu, după cum urmează: consolidarea
şi diversificarea legăturilor tradiţionale ale Bisericii Ortodoxe Române cu
Bisericile Ortodoxe surori prin: Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române, condusă de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la întâlnirea
Mondială a liderilor religioşi, organizată de Consiliul Inter-religios al Federaţiei
Ruse şi de Consiliul Religios al C.S.I. (Moscova, 4-5 iulie 2006), în cadrul căreia
a fost inclusă şi întâlnirea cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Alexei II al Moscovei şi a
toată Rusia; Vizita pastorală în Germania a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu principalele mo
mente ale sfinţirii Catedralei Mitropolitane din Niimberg şi a punerii pietrei de
temelie la locaşul de cult a Parohiei Ortodoxe Române din Berlin ( 1 1 - 1 5 mai
2006); Schimbul de corespondenţă oficială dintre Patriarhia Română şi Patriarhia
Moscovei, în legătură cu Mitropolia Basarabiei şi examinarea de către Sfântul
nostru Sinod a situaţia actuală a dialogului dintre cele două Biserici pe această
problemă; Participarea Bisericii noastre la trecerea la cele veşnice a Prea Ferici
tului Mitropolit Nicolae al ţinuturilor Cehiei şi din Slovacia şi apoi, prin I.P.S.
Bisericii Ortodoxe surori din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, Prea Fericitul Christophor (Praga, 28 mai 2006); Prezenţa unei delegaţii a Bisericii noastre, condusă
de I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei la instalarea noului Arhiepiscop al Ciprului
Noua Justiniana, Prea Fericitul Chrisostom II (Nikosia, 11-12 noiembrie 2006);
Primirea la Patriarhia Română de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii (25 sep
tembrie), aflat în România la ceremoniile care au marcat 600 de ani de la trecerea
la Domnul a Sf. Cuvios Nicodim de la Tismana; primirea la Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a Prea Fericitului Hristofor, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit
Primat al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei (29 noiembrie); Primirea la Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a P.S. Episcop Irineu de Novi Sad din partea Bisericii
Ortodoxe Sârbe (26 aprilie) - conducătorul delegaţiei Patriarhiei Sârbe la întâl
nirea Comisiei Mixte de Dialog în problema Episcopiei Ortodoxe Române de la
Vârşeţ; Primirea la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi coliturghisirea îm
preună cu următorii reprezentanţi ai unor Biserici Ortodoxe surori participanţi la
proclamarea solemnă a canonizării Sf. Ierarh Grigorie Dascălu (Bucureşti, 21
inai): I.P.S. Arhiepiscop Gregorios de Thyatira din partea Patriarhiei Constantinopolului, P.S.Episcop Mitrophan al Estului SUA din partea Patriarhiei Sârbe,
I.P.S. Mitropolit Ignatie al Plevnei din partea Patriarhiei Bulgare, I.P.S. Mitropolit
Vasile de Elassona din partea Bisericii Greciei şi I.P.S. Arhiepiscop Abel de Lu11 - B.O.R. 1-6/2007
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blin şi Chelm din partea Bisericii Poloniei; participări ale reprezentanţilor Bise
ricii noastre la alte manifestări vizând aprofundarea, sub diferite forme, a relaţiilor
panortodoxe şi bilaterale. Aportul reprezentanţilor Bisericii noastre la lărgirea
şi consolidarea dialogului şi relaţiilor cu Bisericile Ortodoxe Orientale s-a
concretizat în anul 2006 prin binecuvântarea de către Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist a înfiinţării Asociaţiei Ortodoxe Copte “Sfântul Mina ” din Bucu
reşti care are ca scop catehizarea şi acordarea de asistenţă religioasă şi socială cre
dincioşilor copţi, cu posibilitatea de a sluji la Paraclisul Facultăţii de Teologie
“Sfânta Ecaterina” din Bucureşti (6 şi 18 ianuarie), precum şi prin primirea în
vizită a unor ierarhi din Biserica Maronită din Liban (31 mai) şi din Biserica
Coptă din Egipt (21 iunie).
Referatul continuă amintind că şi în anul 2006 au continuat participările
reprezentanţilor Bisericii noastre la manifestări având ca scop diversificarea
şi aprofundarea relaţiilor cu Biserica Romano-Catolică, între care: Lucrările
Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi
Biserica Catolică (Belgrad, 18-25 septembrie 2006); Participarea I.P.S. Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului, împreună cu I.P.S. Mitropolit Serafim al Europei Cen
trale şi P.S. Casian al Dunării de Jos, la diferite manifestări având ca temă “Pen
tru o lume a Păcii - Religii şi Culturi în dialog” (Assisi, Italia, 3-6 septembrie
2006); Participarea I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, la Simpozionul cu
tema: “San Nicandru: religie şi cultură în dialog” (Bari, Italia, 3-5 noiembrie);
participarea unor ierarhi, cadre didactice şi tineri teologi la diferite manifestări
ecumenice şi teologice internaţionale organizate de Biserica Romano-Catolică.
Continuarea relaţiilor cu Biserica Lutherană s-a concretizat în anul 2006 prin
desfăşurarea lucrărilor celei de a Xl-a întâlniri de dialog teologic bilateral dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania-EKD (Eisenach, 1-7 aprilie 2006), precum şi prin întânirile Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist cu reprezentanţi ai acestei Biserici în timpul vizitei pe care a efectuat-o
în Germania.
într-un alt capitol sunt prezentate participările Bisericii noastre, prin dele
gaţi ierarhi ţi teologi, la activitatea Organizaţiile Creştine şi Inter-religioase
internaţionale şi regionale, între care sunt amintite: desfăşurarea Săptămânii de
Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor (Bucureşti, 18-25 ianuarie 2006); la Con
siliul Mondial al Bisericilor. Cea de a IX-a Adunare Generală a Consiliului Mon
dial al Bisericilor (Porto Alegre, 14-23 februarie 2006); Conferinţa Bisericilor
Europene: întrunirea ecumenică, pentru pregătirea celei de-a IlI-a Adunări Ecu
menice Europene de la Sibiu (Roma, 23-27 ianuarie 2006); participarea I.P.S. Mi
tropolit Laurenţiu al Ardealului la întâlnirea anuală a Comitetului Central al Con
ferinţei Bisericilor Europene (KEK), (London/Derry, Irlanda de Nord, 25 - 31 mai
2006). Referatul se încheie cu prezentarea succintă a hotărârilor adoptate de
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Sfântul Sinod şi modul de materializare a acestora privind sporirea prezenţei şi
relaţiilor Bisericii noastre cu instituţiile europene prin achiziţionarea unui an
samblu imobiliar care găzduieşte Reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Române pe
lângă instituţiile Uniunii Europene cu menirea de a consolida prezenţa ortodoxă
românească pe lângă acestea.
Ca urmare a analizării Dării de Seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti
şi potrivit pre-vederilor art. 20, lit. “j ” din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Comisia Bisericească propune Adunării
Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act că, prin lucrarea întreaga activitate desfăşurată în anul 2006 de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, de ceilalţi membri ai Sfântului Sinod,
de profesori de Teologie, cât şi de personalul de specialitate din cadrul Sectorului
pentru Relaţii Externe Bisericeşti, Biserica Ortodoxă Română îşi reafirmat con
stant participarea dinamică la efortul misionar general al Ortodoxiei Universale
în lumea contemporană;
- Să se ia act de prezenţa activă a Bisericii Ortodoxe Române, prin reprezen
tanţii săi ierarhi şi teologi, la Mişcarea Ecumenică, precum şi la activitatea altor
Organizaţii creştine şi inter-religioase internaţionale, regionale şi locale.
P.C. Protopop Ştefan Vişan, de la Episcopia Buzăului prezintă plenului
al doilea referat al Comisiei Bisericeşti în legătură cu Raportul general al
Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2006 privind:

d. Activitatea Sectorului Comunităţi Ortodoxe Române de peste hotare.
Referatul prezintă o sinteză a activităţii Bisericii Ortodoxe Române desfăşu
rată în cursul anului 2006 în eparhiile organizate pentru românii creştini ortodocşi
care vieţuiesc atât în jurul graniţelor României, cât şi în alte părţi ale lumii, sub
aspect misionar-pastoral, sacramental-liturgic, cultural-social şi organizatoric-administrativ, pe baza Dării de seamă elaborată sub atenta purtare de grijă a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi îndrumarea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal
Ciprian Câmpineanul de către Sectorul Comunităţi Externe de peste hotare, con
dus de Pr. Dr. Mircea Uţă, consilier patriarhal.
în introducerea referatului este prezentată situaţia de ansamblu a români
lor din jurul graniţelor României care, şi în anul 2006, s-au străduit să-şi men
ţină propria identitate şi să păstreze neîntrerupt legătura spirituală şi canonică cu
Biserica Mamă, fiind amintite pe rând: Episcopia Ortodoxă Română din Unga
ria, condusă de P.S. Episcop Sofronie şi care cuprinde 40 de parohii şi filii şi 3
aşezăminte monahale (Gyula, Şacal şi Bichiş), grupate în 3 protopopiate (GyulaBudapesta, Chitighaz-Seghedin şi Micherechi-Bihor), în cadrul cărora activează
11 preoţi (6 locali şi 5 misi-onari) şi 5 ieromonahi, aceştia deservind un număr de
3.642 de credincioşi ortodocşi români înre-gistraţi; Episcopia Ortodoxă Română
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a Vârşepilui, păstorită de P.S.Episcop-Locţiitor (administrator) Daniil, care cu
prinde 39 de parohii organizate în 6 protopopiate, în cadrul cărora slujesc 22 de
preoţi. Este prezentată succint activitatea Comisiei Mixte de Dialog dintre Patriar
hia Română şi Patriarhie Sârbă care s-a finalizat în toamna anului 2006, prin ac
ceptarea de către Adunarea Eparhială a unei noi denumiri a eparhiei - Episcopia
Daciei Felix, iar mai apoi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
cât şi de Patriarhia Sârbă, ca pas spre recunoaşterea ei oficială, fară a fi uitate pre
ocupările constante ale Bisericii noastre pentru asigurarea drepturilor legitime ale
românilor din valea Timocului. Parohia Ortodoxă Română din Sofia, Bulgaria,
cu bogate tradiţii în rândul românilor din Bulgaria, care continuă să beneficieze
de sprijin constant din partea Patriarhiei Române şi, în mod frăţesc din partea Patriar
hiei Bulgare..
In continuare este prezentată organizarea românilor ortodocşi din Diaspora, după cum urmează: Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord, păstorită de I.P.S. Mitropolit Serafim, ajutat de P.S. EpiscopVicar Sofian Braşoveanul care, sub raport organizatoric-administrativ cuprinde 52
de parohii organizate în Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Fin
landa şi Danemarca şi o mănăstire în Germania, deservite de 49 preoţi, 2 diaconi
şi 1 ieromonah. Ca un moment important în viaţa acestei Mitropolii, se consem
nează recunoaşterea acesteia în anul 2006 de către autorităţile bavareze drept
“Corporaţie de drept public” şi mai ales vizita pastorală efectuată în mai 2006 de
către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în cuprinsul ei care au avut ca
puncte centrale, punerea petrei de temelie a noii biserici din Berlin, sfinţirea Cate
dralei Mitropolitane şi a Centrului Mitropolitan din Niimeberg şi numeroase în
tâlniri cu preoţii şi credincioşii ortodocşi români din Germania; Mitropolia Orto
doxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, păstorită de I.P.S. Mitro
polit Iosif, ajutat de P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul (cu sediul în Italia) şi
de P.S. Episcop-Vicar Marc Nemţeanul şi care cuprinde 130 parohii organizate,
23 filii, 2 misiuni, o reprezentanţă şi 7 aşezăminte monahale, 18 parohii în curs de
formare, toate acestea grupate în 8 protopopiate, la rândul lor organizate în 3 vica
riate (1. Franţa, Elveţia, Spania şi Portugalia; 2. Italia şi 3. Regatul Unit, Irlanda,
Belgia şi Olanda), unităţi deservite de 152 preoţi, 16 diaconi, 3 arhimandriţi, 1
egumenă; Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada, păstorită de
I.P.S. Arhiepiscop Nicolae, ajutat de P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina,
sub raport organizatoric-administrativ cuprinde 55 de parohii şi misiuni, 3 mănăs
tiri, deservite de 45 preoţi, 2 diaconi, 3 arhimandriţi, 1 protosinghel, 3 ieromonahi
şi 1 ierodiacon. In viaţa eparhiei, ca momente momente importante ale anului
2006, sunt amintite: alegerea, confirmarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Or
todoxe Române şi, apoi hirotonia la 2 iulie 2006 a P.S. Ioan-Casian ca EpiscopVicar al Ahiepiscopiei şi adoptarea de către Congresul Arhiepiscopiei în iulie
A
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2006 a unui nou Statut de organizare şi funcţionare al eparhiei, care urmează a fi
examinat şi aprobat Sfântul Sinod.
într-un capitol distinct sunt prezentate comunităţile ortodoxe române aflate
sub jurisdicţia directă a Patriarhiei Române, astfel: Aşezămintele Româneşti
de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon, conduse de Arhim Ieronim Creţu, în cuprinsul
cărora se derulează de mai mulţi ani, proiecte privind extinderea Aşezământului
din Ierusalim, finalizarea lucrărilor de la Aşezământul de la Ierihon, precum şi asi
gurarea asistenţei religioase a românilor ortodocşi din Israel, Palestina şi Iordania;
Parohiile Ortodoxe Române din Australia (Melboume, Adelaide, Sydney, Brisbane şi Perth) şi din Noua Zeelandă (Wellington, Christchurch, Auckland), organi
zare de Sfântul Sinod în cursul anului 2006 într-un Vicariat cu 2 protopopiate,
fiind în curs de examinare proiectul de Statut pentru organizare şi funcţionare a
acestui Vicariat.
Referatul se încheie cu prezentarea unor aspecte din viaţa comunităţilor or
todoxe române din diaspora aflate în alte jurisdicţii canonice: Episcopia Or
todoxă Română din America, păstorită de I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel, Comuni
tatea Ortodoxă Română din Cipru, Aşezămintele Româneşti de la Sfântul Munte
Athos (Schiturilor Prodromu şi Lacu), Parohia Ortodoxă Română din Johannesburg, Africa de Sud şi Parohia Ortodoxă Română din Istanbul, Turcia, unde este
în curs amenajare noul locaş de cult şi complexul parohial.
Pe temeiul prevederilor art.20, lit. “j” din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Comisia Bisericească propune Adu
nării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act cu aprobare că Biserica Ortodoxă Română, şi în anul 2006, a con
tinuat eforturile în vederea întăririi credinţei creştin-ortodoxe a românilor cărora
le-a fost hărăzit să-şi trăiască viaţa dincolo de hotarele actuale ale României,
pentru menţinerea tradiţiilor străbune şi a identităţii spirituale româneşti ale
acestora, pentru întărirea legăturilor cu Biserica Mamă;
- Să se ia act că eparhiile ortodoxe româneşti din afara graniţelor României,
precum şi parohiile şi comunităţile aflate sub directa oblăduire a Bisericii Mame
Ortodoxe Române au fost sprijinite, în diferite moduri, pentru a putea deveni pre
zenţe cât mai active pe tărâm misionar-pastoral ale Bisericii noastre printre ro
mânii din aceste zone ale lumii.

e. Activitatea Sectorului Biserica şi Societatea.
Comisia Bisericească a Adunării Naţionale Bisericeşti a primit spre exami
nare Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea care, prin conţinutul ei
doreşte să redea cât mai multe aspecte privind angajamentul şi participarea Bise
ricii Ortodoxe Române în soluţionarea, cu mijloace specifice, a numeroaselor pro
bleme sociale existente, aprofundarea unor mijloace noi de parteneriat cu instituţii
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de stat şi private cu responsabilităţi în domeniul social, precum şi consolidarea
prezenţei preoţilor ortodocşi în armată, poliţie, spitale, penitenciare, aşezăminte
de ocrotire socială.
Referatul arată că Darea de seamă a fost elaborată în cadrul sectorului con
dus de Pr. Dorel-Nicolae Moţoc, consilier patriarhal, sub îndrumarea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul şi atenta veghere a Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist şi expune, în mod sistematic, următoarele aspecte: Activi
tatea de asistenţă social-filantropică şi religioasă a Bisericii noastre, în cuprin
sul celor 27 de eparhii, care este asigurată de personal de conducere, îndrumare şi
execuţie format din: 24 consilieri sociali, 27 inspectori eparhiali, 207 asistenţi
sociali-teologi sau cu studii de specialitate, 87 preoţi misionari şi 40 de lucrători
sociali, 57 voluntari şi 294 din alte categorii de personal care îşi desfăşoară activi
tatea în cadrul a 50 Birouri de asistenţă socială, şi anume: 1 la nivelul centrului
Patriarhal, 24 la centrele eparhiale, 16 la protopopiate şi 9 la nivelul parohiilor.
La nivelul Administraţiei Patriarhale, asistenţa socială este asigurată de
Biroul de asistenţă socială din cadrul sectorului Biserica şi Societatea, care, în
cursul anului 2006, pe lângă activităţile de coordonare-monitorizare a unor acţiuni
social-filantropice desfăşurate în cuprinsul eparhiilor (consiliere, informare, inter
venţii pe lângă instituţii de stat şi diverse organizaţii), a derulat, în mod concret,
11 programe sociale având ca obiective: acordarea de ajutoare financiare şi mate
riale (constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, medicamente, igienico-sanitare) pentru copii orfani şi abandonaţi, bătrâni, familii sărace (programele de Sfin
tele Paşti şi Crăciun), familii afectate de inundaţii din anul 2006 (jud. Dolj, Bacău
şi Galaţi) şi diverse aşezăminte ( “Sf. Macrina \ “Sfânta Irina-Voluntari”, “S f SavaBuzău \ “Patriarhul Justinian Marina” şi aşezământul medico-social “Eliade” de la
Mănăstirea Pissiota). Sumele cheltuite în anul 2006 pentru activităţi socialfilantropice derulate de Biroul de asistenţă socială al Patriarhiei Române au
fost: 504.619,12 lei, din care: 63.819 lei de la Fondul Filantropia (contribuţia
eparhiilor) iar diferenţa de 440.800,12 lei din sponsorizări şi donaţii primite de
la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
La nivelul eparhiilor, activitatea de asistenţa socială este reflectată în cu
prinsul expunerii prin următoarele componente care privesc: înfiinţarea în cursul
anului 2006 a 42 de noi instituţii de protecţie socială atât în Bucureşti cât şi în alte
diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, care s-au adăugat celor 237 existente,
încât numărul total al acestora a ajuns la 279, din care: 91 aşezăminte pentru copii,
32 aşezăminte pentru vârstnici, 95 cantine şi brutării sociale, 37 cabinete medicale
şi farmacii sociale, 7 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi
speciale, 7 centre consiliere, 9 centre pentru asistenţă familii în dificultate şi 1
centru pentru victimele traficului de persoane. Prin acestea au fost oferite pro
grame social-filantropice care au constat în: îngrijirea şi asistarea copiilor
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orfani sau abandonaţi şi a bătrânilor singuri, nedeplasabili, asistarea şi consilierea
persoanelor dependente de droguri, acordarea de ajutoare materiale şi financiare
pentru familiile sărace în vederea prevenirii evacuării sau debranşării de la utili
tăţi, îngrijirea la domiciliu a bolnavilor aflaţi în stadiul terminal, asistarea şi îngri
jirea copiilor seropozitivi, a celor cu grave dificultăţi de adaptare sau dizabilităţi,
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi a violenţei familiale, pregă
tirea persoanelor fară ocupaţie în vederea integrării lor profesionale şi a reinserţiei
sociale, sprijin pentru copiii proveniţi din familii sărace în vederea prevenirii
abandonului şcolar şi instituţionalizării, consiliere spirituală, socială şi juridică
acordată familiilor şi persoanelor singure pentru obţinerea facilităţilor prevăzute
de lege, acordarea de asistenţă medicală şi îngrijire pentru copiii străzii, oferirea
de masă caldă, zilnic, prin cele 95 de cantine şi brutării sociale, pachete cu ali
mente cu prilejul sărbătorilor de Sfintele Paşti şi Crăciun şi mai ales asistenţa vic
timelor inunda-ţiilor din primăvara şi vara anului 2006.
In cursul anului 2006, numărul beneficiarilor proiectelor sociale a fost de
peste 268.511 de persoane şi familii la nivelul celor 27 de eparhii, din care:
93.408 de copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, ale statului, dar mai ales
din familii sărace şi fară posibilităţi de întreţinere sau victime ale inundaţiilor;
17.546 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consuma
tori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA,
victime ale traficului, delincvenţi etc; 84.288persoane vârstnice din aşezămintele
de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte,
bătrâni singuri, ne-deplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave pro
bleme de sănătate; 73.269 familii sărace, fară posibilităţi materiale sau adăpost,
tineri, studenţi, şomeri, deţinuţi eliberaţi sau victime ale inundaţiilor.
Sumele de bani cheltuite la nivelul Patriarhiei Române pentru susţinerea
activităţilor social-filantropice din toată ţara, în anul 2006, s-au ridicat la cifra
de 38.411.130,02 lei acestea prezentându-se analitic astfel: Fondul “Filantro
pia”(colectă de la credincioşi) —3.139.808,66 lei; Cheltuieli curente pentru între
ţinerea, administrarea şi funcţionarea aşezămintelor social-filantropice şi spriji
nirea celor asistaţi social - 22.524.809,53 lei; Ajutoare financiare acordate sinis
traţilor, prin intermediul colectelor efectuate în eparhii şi a Campaniei “Mai pu
ternică decât apele este credinţa” - 7.279555,52 lei; Ajutoare materiale acordate
sinistraţilor- 5.466.956,31 lei.
Un capitol aparte este destinat prezentării implicării Bisericii Ortodoxe
Române în lucrarea de înlăturare a efectelor inundaţiilor din anul 2006. Ur
mare “Apelului la rugăciune şi faptă bună” pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist l-a adresat în luna aprilie 2006, ierarhilor, preoţilor şi tuturor credin
cioşilor pentru organizarea de colecte în vederea sprijinirii sinistraţilor, victime ale
inundaţiilor din Oltenia, Bucovina şi alte zone din ţară, s-a colectat suma de
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6.049.555,36 lei, la care s-au adăugat şi importante donaţii în materiale de con
strucţii, alimente, cereale, furaje, haine, încălţăminte, medicamente, detergenţi şi
bunuri de larg consum, în valoare estimativă de 5.466.956,31 lei. Concomitent cu
această acţiune, Patriarhia Română, împreună cu Societatea Română de Radiofuziune şi Romtelecom, a declanşat o campanie publicitară intitulată “Mai puter
nică decât apele este credinţa”, în scopul strângerii unor sume de bani necesare
reconstrucţiei zonelor afectate, din banii colectaţi (372.821,54 lei, 3.864,48 Euro
şi 1.829,51 USD), la care s-au adăugat şi sumele rămase din Campania “învinge
apele" din anul 2005 (360.823,41 lei, 85.978,47 Euro şi 99.499,62 USD), Pa
triarhia Română construind 18 case în localităţile Rast şi Câma din jud. Dolj,
în valoare totală de 1.230.000,16 lei, care au fost inaugurate şi predate la data de
15 decembrie 2006. Pe lângă cele 18 case, Arhiepiscopia Craiovei a mai ridicat cu
sprijinul celorlalte eparhii un număr de 8 case, în localităţile Câma, Bechet, Plosca
şi Negoi. Expunerea mai menţionează: contribuţia Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor la ridicarea a 69 de case pentru familiile sinistrate din Bucovina şi
donarea lemnului pentru alte 200 de case în aceeaşi zonă, în valoare de 920.000
lei; contribuţia Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului în zonele afectate
din eparhie în valoare de 422.040 lei; contribuţia Patriarhiei Române la finali
zarea caselor începute în anul 2005 în episcopiile Romanului (111.301,78 lei),
Buzăului şi Vrancei (195.509,75 lei) şi Dunării de Jos (63.346,18 lei).
Intr-un alt capitol este redată activitatea de asistenţă religioasă şi spirituală
desfăşurată în structurile militare (armată, poliţie), în penitenciare, în unităţile spi
taliceşti şi aşezămintele de ocrotire socială care a fost asigurată în anul 2006 de
un număr de 476 de preoţi, din care: 144 în unităţi militare şi penitenciare, şi 332
în spitale şi aşezăminte de ocrotire socială. în toate unităţile menţionate mai sus,
există în prezent, un număr 378 de biserici şi capele, altele 34 aflându-se în di
ferite stadii de construcţie şi amenajare.
Referatul se încheie cu redarea amănunţită a contribuţiei la susţinerea lucrării
pastoral-misionare, cultural-spirituale şi sociale a Bisericii prin activitatea aso
ciaţiilor şi fundaţiilor care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod
{Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români - ASCOR, Societatea Naţională
a Femeilor Ortodoxe din Românie - SNFOR, Frăţia Ortodoxă Română-FOR, Oas
tea Domnului) şi a Centrelor Eparhiale, concretizate în: acţiuni umanitare şi
vizite la centre de plasament, orfelinate şi azile; organizarea de tabere şi pelerinaje
pentru tineret la mănăstirile din ţară şi de peste hotare; organizarea de centre
misionare pentru tineret; activităţi de catehizare şi manifestări misionar-comemorative; editarea şi difuzarea unor publicaţii creştine; organizarea de conferinţe,
simpozioane, întâlniri pentru tineret şi seri creştine cu participarea unor ierarhi,
mari duhovnici şi oameni de cultură; organizarea de concursuri pentru promova
rea tradiţiilor şi a valorilor ortodoxiei româneşti; acordarea de asistenţă religioasă
A
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pentru hipoacuziei; acţiuni de promovare a relaţiilor de colaborare şi parteneriat
cu organizaţii interne şi internaţionale.
Un ultim capitol al expunerii subliniază că la Patriarhia Română, pe lângă
Sectorul Biserica şi Societatea al Administraţiei Patriarhale, funcţionează ca
structură necesară slujirii social-pastorale a Centrului Patriarhal, Asociaţia “Dia
conia” cu un rulaj financiar de peste 1.000.000 lei, având următoarele compo
nente: Aşezământul social “Patriarhul Justinian Marina” (pentru protejarea şi
asistarea mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie), Centrul de servicii
şi Magazinul de cărţi şi obiecte bisericeşti-Kretzulescu (pentru susţinerea finan
ciară a programelor sociale) şi Agenţia de Turism “Pelerinuf (pentru desfăşura
rea activităţilor misionare). Sunt amintite apoi câteva acţiuni organizate în anul
2006 de Asociaţiei “Diaconia”: Sfinţirea capelei Aşezământului Social “Patriar
hul Justinian ” la 28 februarie; Acreditarea serviciilor sociale de către Direcţia
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a Municipiului Bucureşti; Obţinerea avi
zului de funcţionare a Centrului de primire în regim de urgenţă a victimelor vio
lenţei în familie din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Famliei; înche
ierea de Protocoale de colaborare cu instituţii şi unităţi specializate în domeniul
asistenţei sociale şi participarea la unele seminarii şi conferinţe de specialitate.
în urma analizării celor de mai sus, Comisia Bisericească propune Adu
nării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act cu aprobare de activitatea Bisericii Ortodoxe Române în relaţia
ei cu societatea de-a lungul anului 2006, aducând smerită recunoştinţă lui Dum
nezeu pentru ajutorul acordat în misiunea Bisericii de a propovădui cuvântul
Sfintei Evanghelii.
- Să exprime mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, celorlalţi
membri ai Sfântului Sinod, preoţilor, şi credincioşilor pentru strădania misionară
depusă în anul mântuirii 2006, pentru ca societatea românească să-şi continue
mersul spre normalitatea vieţuirii sale, care nu poate f i atinsă fară credinţa în
Dumnezeu, iubirea de neam şi respectul faţă de identitatea culturală, etnică sau
religioasă a fiecăruia.
D. COMISIA CULTURALĂ:
Pr. Prof. Costel Bulgaru, de la Episcopia Dunării de Jos, prezintă plenu
lui referatul al Comisiei Culturale în legătură cu Raportul general al Con
siliului Naţional Bisericesc pe anul 2005 privind:

fi Activitatea Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă.
Referatul aminteşte succint preocupările din anul 2006 ale Patriarhiei Ro
mâne faţă de problemele învăţământului teologic şi ale educaţiei religioase în rân
dul copiilor şi tineretului, atât în Biserică, în şcoală, cât şi în afara lor, cu menirea
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de a întregii lucrării misionar şi învăţătorească a Bisericii Ortodoxe Române, fun
damentate pe prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti, pe hotărârile Sfân
tului Sinod şi pe legislaţia de stat în vigoare.
Se subliniază că referatul a fost elaborat pe baza Dării de seamă a Sectorului
învăţământ teologic şi Educaţie religioasă, întocmită sub îndrumarea Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist şi coordonarea P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ci
prian Câmpineanul, de către Diac. Nicu Octavian, consilier patriarhal, sintetizând
atât lucrarea proprie cât şi datele comunicate de Centrele Eparhiale şi de institu
ţiile de învăţământ teologic, care prezintă ansamblul acestor activităţi, după cum
urmează:
Predarea Religiei în învăţământul public de stat a fost asigurată de 10.428
de profesori dintre care 3.452 titulari, iar 6.976 suplinitori. Dintre aceştia 2.887 au
obţinut definitivatul, 1.158 gradul didactic II, iar 291 gradul didactic I. Activitatea
generală a constat în: controlul şi îndrumarea predării religiei prin 42 de inspec
tori de specialitatea Religie, dintre care 37 au studii teologice, iar 5 studii laice;
menţinerea şi aprofundarea sub diferite aspecte, a legăturilor profesionale ale ca
drelor didactice care predau Religia cu personalul de specialitate de la Inspecto
ratele şcolare Judeţene şi de la Centrele Eparhiale; continuarea lucrărilor Comisiei
bisericeşti de evaluare a manualelor de Religie şi pregătirea pentru tipar a manua
lelor pentru clasele VI şi XI; Hotărârea Sfântului Sinod de aprobare a editării Ghi
dului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”; analizarea concluziilor Consfătuirii
Inspectorilor de specialitatea Religie (Bucureşti, 6 septembrie); evaluarea activi
tăţilor extra-curriculare: cercuri metodice, cabinete de Religie, edificarea de ca
pele în şcoli, organizarea de concursuri şi sărbători şcolare cu prilejul Crăciunului,
concerte de colinde, cercuri de creaţie, participarea profesorilor de Religie la orga
nizarea unor tabere şcolare; preocuparea şi contribuţia Patriarhiei Române, alături
de alţi factori din societatea civilă, intelectuali sau reprezentanţi ai unor instituţii
publice abilitate, de a analiza, a explica şi a justifica cu maximă responsabilitate
necesitatea şi rolul educativ şi moralizator al prezenţei icoanelor în instituţiile de
învăţământ public.
Cu privire la organizarea învăţământul teologic ortodox preuniversitar
referatul aminteşte că acesta a fost organizat şi şi-a desfăşurat activitatea prin:
şcolile de cântăreţi bisericeşti, în număr de 14, definite ca şcoli de Arte şi Me
serii, cu 2 şi 3 ani de studii, după primii doi ani competenţa fiind de “cântăreţ bise
ricesc”, iar după cel de-al treilea, cel de completare, de “catehet”, în cadrul cărora
au fost şcolarizaţi 609 elevi, din care au absolvit 252 de elevi, iar în clasa a IX-a
au fost înscrişi 170 de elevi; Seminariile Teologice Liceale Ortodoxe, în număr
de 3 1, din care 4 monahale, la care se adaugă 2 Licee cu clase de teologie (TârguJiu şi Drobeta Tumu-Severin), cu două specializări: Teologie Pastorală şi Teologie
Patrimoniu, pentru care în cursul anului 2006 s-au adoptat o serie de măsuri cu
a
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caracter structural şi organizatoric menite bunei funcţionări şi consolidări a le
găturii acestor şcoli cu viaţa bisericească. în Seminariile Teologice Liceale îşi des
făşoară activitatea didactică un număr de 684 profesori, dintre care 260 sunt titu
lari, 404 suplinitori, 228 au obţinut definitivatul, 28 doctori în teologie, 40 ur
mează cursurile de doctorat, 90 au gradul didactic II, iar 205 au obţinut gradul
didactic I. în anul şcolar 2005-2006 au fost şcolarizaţi 6.110 elevi, iar la finele
anului şcolar au absolvit 1.219 elevi. în anul şcolar 2006-2007, au fost înscrişi
987 de elevi în clasa a IX-a; şcoli Postliceale Teologico-Sanitare au mai func
ţionat la Bucureşti şi Iaşi, în regim de autofinanţare, integrate în sistemul învă
ţământului de stat. în anul şcolar 2005-2006, au fost înscrişi 407 elevi, au absolvit
94 de elevi, iar în anul şcolar 2006-2007 au fost înscrişi numai 65 de elevi în clasa
a IX-a. Corpul didactic este alcătuit din 38 de profesori, din care 14 au obţinut
gradul didactic I, 1 a obţinut gradul didactic II, iar 3 definitivatul. 5 sunt titulari,
iar 33 sunt suplinitori.
Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică şi teologică în instituţiile
de învăţământ teologic superior a fost organizată şi s-a desfăşurat prin: cursu
rile de licenţă în teologie (cu durata de 3 ani), conform Cartei de la Bologna,
organizate în cele 11 facultăţi de teologie ortodoxă şi în 4 departamente integrate
în alte facultăţi, a specializărilor (Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Socială şi Teologie Artă Sacră), cu o populaţie şcolară în anul universitar 20052006 de 8.943 de studenţi, dintre care, 6.325 băieţi şi 2.618 fete, din care în anul
2006 au absolvit 1.858 persoane. La Teologie Pastorală au fost şcolarizaţi 4.971
studenţi, din care 4.835 băieţi şi 136 fete, iar Diploma de Licenţă fiind acordată
unui număr de 968 de absolvenţi. în anul universitar 2005-2006 au fost înscrişi
2.547 de studenţi. Este amintită hotărârea Sfântului Sinod şi intervenţiile la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea menţinerii duratei de 4 ani la
specializarea Teologie Pastorală. Cursurile de Maşter (cu durata de 2 ani), orga
nizate la 12 Facultăţi de Teologie Ortodoxă, cu specializări în diferite domenii ale
teologiei la care, în anul universitar 2005-2006 au fost înscrişi 1.555, au absolvit
un număr de 529, fiind înscrişi în anul universitar 2006-2007 un număr de 1252
studenţi; Doctoratul în teologie (cu durata de 3 ani), organizat în 5 centre univer
sitare (Bucureşti, Sibiu, Cluj, Oradea şi Constanţa) frecventate de 400 de docto
ranzi, dintre care, în anul universitar 2005-2006 au fost înscrişi 93 doctoranzi iar
31 au obţinut titlul de Doctor în Teologie. Activitatea didactică, instructiv-educativă, de formare duhovnicească, precum şi cea de cercetare ştiinţifică a fost reali
zată de un corp profesoral alcătuit din 414 cadre didactice universitare, dintre
care: 88 profesori, 53 conferenţiari, 144 lectori, 100 asistenţi şi 29 preparatori.
Tot în legătură cu învăţământul superior teologic, referatul aminteşte urmă
toarele activităţi specifice: organizarea periodică a întrunirii decanilor Facultă
ţilor de Teologie; organizarea Cursurilor şi examenelor pentru obţinerea gradelor
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profesionale de către profesorii de Religie şi de către preoţi în cele 6 centre abili
tate (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara şi Cluj-Napoca); organizarea con
sfătuirilor ale profesorilor de teologie, pe catedre, în cadrul cărora au fost vizate
restructurările planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, potrivit exigen
ţele învăţământului european: Consfătuirea profesorilor de Istorie bisericească,
Bizantinologie şi Patrologie (Cluj-Napoca), Consfătuirea profesorilor de Omiletică şi Catehetică (Arad), Consfătuirea profesorilor care predau Misiologie şi
Ecumenism (Târgovişte); regândirea planurile de învăţământ şi a programele pen
tru specializarea Teologie Socială, în aşa fel încât, ponderea disciplinelor de
speci-alitate (asistenţă socială), să ajungă până la 70%, precum şi intervenţiile la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca pe baza modificărilor respective, diploma
absolvenţilor de Teologie Socială să fie asimilată cu cea a absolvenţilor de la Asis
tenţă Socială; organizarea şi participarea cadrelor didactice din învăţământul su
perior teologic la Congrese, simpozioane, conferinţe şi informări ştiinţifice orga
nizate de Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. în ce priveşte
specializarea tinerilor teologi prin trimiterea la studii peste hotare, se amin
teşte că în cadrul schimbului de burse şi de teologi cu Bisericile şi organizaţiile
creştine din străinătate, în prezent se află sa studii peste hotare 120 de teologi
români, pentru anul universitar 2005-2006, Sectorul învăţământ al Patriarhiei
Române a intervenit în vederea obţinerii a 54 de burse de studiu la diferite insti
tuţii din străinătate, în timp ce, în cadrul programului de primire de tineri teolo
gi în instituţiile de învăţământ din România, un număr de 174 cetăţeni străini
se află la studii în România (74 la studii preuniversitare, iar 100 la studii universi
tare şi postuniversitare), evidenţiindu-se preocuparea pentru pregătirea în in
stituţiile de învăţământ teologic din România a viitorilor candidaţi la preoţie
proveniţi din rândul românilor ortodocşi din jurul graniţelor ţării (159 etnici
români proveniţi din Republica Moldova, Ucraina şi Serbia).
In conformitate cu prevederile art. 20, lit.“j din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Comisia Culturală propune Adu
nării Naţionale Bisericeşti:
A

A

^

- Să se ia act cu aprobare de activitatea depusă în anul 2006 de Sectorul
învăţământ teologic şi Educaţie religioasă al Administraţiei Patriarhale, exprimăndu-se mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, membrilor Sfân
tului Sinod şi tuturor cadrelor didactice care au contribuit la buna desfăşurare a
slujirii învăţătoreşti a Bisericii Ortodoxe Române, în diferitele ei forme de mani
festare în rândul copiilor şi al tinerilor elevi şi studenţi.
A

g. Activitatea Sectorului Patrimoniu Cultural-NaţionaL
Referatul Comisiei expune activitatea de ansamblu a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne în domeniul ocrotirii şi valorificării ştiinţifice a patrimoniului cultural naţio-
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nai bisericesc în cursul anului 2006 şi în mod special cea a Sectorului Patrimoniu
Cultural-Naţional Bisericesc al Administraţiei Patriarhale, condus de către Pr. Dr.
Florin Şerbănescu, consilier patriarhal, sub coordonarea P.S. Episcop-Vicar Pa
triarhal Ciprian Câmpineanul şi îndrumarea nemijlocită a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist.
La nivelul Administraţiei Patriarhale, activitatea Sectorului a constat în:
continuarea inventarierii fondului de bunuri culturale însumând peste 7000 de
obiecte din cele două colecţii muzeale şi depozitul de la Mănăstirea Antim şi de
la Palatul Patriarhiei; continuarea programului de evidenţă computerizată pentru
colecţiile aflate în gestiunea Sectorului Patrimoniu Cultural Naţional Bisericesc,
pe baza acordului încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor (beneficiar şi finan
ţator) şi Institutul de Memorie Culturală (executant), fiind operate 1.100 unităţi
din 4.340 existente; amenajarea unui spaţiu destinat conservării şi restaurării
bunurilor bisericeşti mobile.
în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română, în domeniul ocrotirii şi
valorificării ştiin-ţifice a patrimoniului cultural naţional bisericesc, a continuat
acţiunea de elaborarea a fişelor de evidenţă a bunurilor de patrimoniu de la uni
tăţile bisericeşti pe baza Protocolului încheiat între Patriarhiei Română şi Minis
terul Administraţiei şi Internelor în anul 2000 şi reactualizat în 2005 cu acordul
ambelor părţi; la toate unităţile bisericeşti depozitare de bunuri patrimoniale au
continuat eforturile de dezvoltare a proiectelor de protecţie antiefracţie, antiincendiu şi împotriva factorilor de mediu şi biologici de degradare a patrimoniului bise
ricesc; continuarea activităţii unor ateliere şi laboratoare de conservare şi restau
rare a patrimoniului, în primul rând a icoanelor şi cărţii vechi în Arhiepiscopia
Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Covasnei şi Harghitei.
Cu referire la măsurile de restaurare a monumentelor istorice bisericeşti,
referatul aminteşte că în anul 2006 s-au înregistrat lucrări la 134 obiective apar
ţinând Bisericii Ortodoxe Române, în valoare totală de 32.993.343 lei şi 262.000
Euro, majoritatea sumelor provenind din contribuţia credincioşilor, dar şi de epar
hii, de la Ministerul Culturii şi Cultelor, de la Consiliile Judeţene, de la primării,
de la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, de la Inspectoratul de Stat în
Construcţii, din fonduri P h a r e , fonduri de la sponsori şi din alte surse.
Pregătirea personalului de specialitate în domeniul patrimoniului (619
ghizi, custozi, muzeografi) care activează la cele 317 unităţi de profil, dintre care
275 muzee şi colecţii muzeale şi 42 centre zonale de ocrotire s-a realizat prin Cursu
rile de perfecţionare ale muzeografilor şi ghizilor organizate de eparhiile gazdă cu
concursul Secretariatului de Stat pentru Culte şi Centrul de Pregătire Profesională
în Cultură, prima serie cu 29 cursanţi, în două convocări la Iaşi (19 iunie-1 iulie
2006) şi la Mănăstirea Neamţ (2-7 octombrie 2006), a doua serie cu 32 cursanţi
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în prima convocare la Mănăstirea Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, în cadrul cărora
s-a audiat o tematică adecvată.
Valorificarea patrimoniului cultural-naţional bisericesc s-a realizat prin:
organizarea de expoziţii cu prilejul unor evenimente bisericeşti importante (în
Arhiepiscopia Bucureştilor, la Mănăstirea Cădăruţani, cu prilejul proclamării
canonizării Sf.Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul ţării Româneşti, la Muzeul
Naţional Cotroceni şi la Muzeul de Artă din Craiova, expoziţia “Un fond bibliofil
de excepţie. Manuscrisele tezaurizate de Biblioteca Sfântului Sinod’), acordarea
de consultaţii şi îndrumării Centrelor Eparhiale pentru organizarea de expoziţii
tematice sau reorganizarea muzeelor şi colecţiilor de artă bisericească, participa
rea la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, publicarea a numeroase monografii, al
bume, ghiduri, pliante, ilustrate şi alte materiale. Referatul se încheie cu expune
rea activităţilor de reprezentare a Patriarhiei Române în unele comisii pe
probleme de patrimoniu cultural-naţional (Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţiilor, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice) şi la alte manifestări cul
turale pe problemele patrimoniului cultural naţional, cu contribuţii din partea re
prezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române.
Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile statutare
bisericeşti, Comisia Culturală propune Adunării Naţionale Bisericeşti:
Să se ia act cu aprobare de activitatea expusă în Darea de Seamă a Secto
rului Patrimo-niul Cultural-Naţional Bisericesc al Administraţiei Patriarhale
desfăşurată în anul 2006 la nivel central şi local bisericesc, cu recomandarea
continuării acesteia în scopul valorificării sporite a zestrei patrimoniului istoric,
cultural şi de artă, al Bisericii noastre.

h.
Activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne prin Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere.
Referatul Comisiei Culturale supus Adunării Naţionale Bisericeşti debutează
cu menţionarea faptului că Sectoarele Editură şi Tipografie al Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române şi-au desfăşurat activitatea pe baza
planului editorial, de producţie şi al bugetului pe anul 2006 aprobate de Adunarea
Naţională Bisericească în şedinţa din 1 martie 2006, toate realizările reprezentând
rodul strădaniei întregului personalului de conducere, de specialitate şi muncitor,
de-puse sub îndrumarea RS. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, sub
părinteasca conducere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Editura Institutului Biblic a pregătit, beneficiind de sprijinul şi îndrumarea
competentă a Consiliului Editorial, constituit cu binecuvântarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi format din: Pr. Academician Dumitru Popescu, Dl.
Academician Virgil Cândea şi Pr. Prof. Univ. Nicolae D. Necula, decanul Facul
tăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti, iar Tipografia In
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stitutului Biblic a imprimat un număr de 1.397.726 tipărituri, între care sunt
amintite scrierile biblice: Sfânta Scriptură - ediţia sinodală în diferite formate,
Sfânta Scriptură în versiunea diortosită şi comentată de I.P.S. Mitropolit Barto
lomeu, Noul Testament cu Psalmi, Mica Biblie, Evangheliarul; publicarea în edi
ţii noi sau retipărire a unor cărţi de cult şi de cântare bisericească: Acatistier, Penticostar, Triod, Liturghier, Mineiul pe Decembrie, Mineiul pe Noiembrie, Anto
logie corală, Cărţi de rugăciune în diferite formate; republicarea în colecţiile ini
ţiate de Editura Institutului Biblic, a unor lucrări de referinţă din literatura patris
tică aparţinând Sf. Ioan Gură de Aur, Sf.Grigore de Nyssa, Sf. Chirii al Alexan
driei, Sf.Maxim Mărturisitorul, precum şi imprimarea unor cărţi de îndrumare
pastorală şi omiletică a clerului, de învăţătură de credinţi, de teologie şi spiritu
alitate ortodoxă, între care la loc de cinste se situează volumele XVII şi XVIII din
culegerea de scrieri a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist intitulată “Pe
treptele slujirii creştine”, volume din opera Pr. Acad. Dumitru Stăniloae sau sem
nate de alţi prestigioşi teologi ortodocşi români şi străini etc.; retipărirea unor ma
nuale pentru Seminariile Teologice Liceale. Activitatea şi prestigiul Editurii şi
Tipografiei Institutului Biblic au fost reconfirmate şi în anul 2006 prin invitarea
şi participarea la Târgul Internaţional de carte - Bookfest, Târgul de carte şi
presă - Bucureşti, Târgul Naţional de Carte şi Revistă Religioasă - Sibiu, Târgul
Internaţional de carte - Gaudeamus.
în continuare este prezentat proiectul pe anul 2007 al planului editorial al
Editurii şi al Tipografiei prin care se are în vedere: intensificarea colaborării cu
Centrele Eparhiale în scopul executării numeroaselor lucrări cu caracter misio
nar, pastoral şi de colportaj; măsuri pentru continuarea permanentă a fluxului de
producţie; continuarea reimprimării Sfintei Scripturi în ediţia Sinodală, a Noului
Testament cu Psalmi, a Psaltirii, reeditarea unor cărţi de cult: Mineiul pe Ianua
rie, Mineiul pe Februarie, Mineiul pe Martie, Acatistierul, care va include şi aca
tistele Sfinţilor Români canonizaţi în anul 1992 şi 2003-2006; publicarea sau
republicarea unor texte patristice fundamentale aparţinând Sf.Ioan Gură de Aur la împlinirea a 1600 de ani de la trecerea la Domnului, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Macarie Egipteanul, Asterie al Amasiei; publicarea sau republicarea unor volume de
predici, editarea sau reeditarea unor cursuri şi manuale pentru învăţământul teo
logic universitar şi preuniversitar; publicarea de lucrări ale unor cunoscuţi teologi
ortodocşi români şi străini.
Privitor la activitatea Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bise
ricii Ortodoxe Române din anul 2006, referatul subliniază că aceasta s-a desfă
şurat prin compartimentele sale specializate Secţiile Tâmplărie-Sculptură, Metale
- confecţionare obiecte de cult, Pictură Bisericească, Tămâie, Ţesătorie stofa bise
ricească, broderie şi, mai nou, tricotaje-confecţii de la Mănăstirea Ţigăneşti şi
Croitorie veşminte preoţeşti de la Mănăstirea Pasărea, executarea unor lucrări de
recondiţionare a unor obiecte de cult cu valoare artistică; un capitol distinct
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prezintă activitatea de producţie-desfacere şi aprovizionare cu materii prime a Ate
lierelor, iar în încheiere este prezentat planul de activitate pe anul 2007 al Ate
lierelor, care va cuprinde contractarea unor noi produse, diversificarea producţiei
de obiecte de cult, măsuri pentru retehnologizarea cu utilaje performante în scopul
creşterii calităţii produselor finite spre a deveni competitive pe piaţa de desfacere
specifică în concordanţă cu cerinţele credincioşilor şi ale unităţilor de cult.
In legătură cu activitatea Atelierelor, referatul aminteşte popasul duhovnicesc
din toamna anului 2006, îmbogăţit şi cu pelerinajul cu moaştele Sf. Cuvios Dimtrie de la Catedrala Patriarhală, la care au participat mii de credincioşi, numeroşi
membrii ai Sfântului Sinod, generat de încheierea lucrărilor de construire şi pic
tare, precum şi de sfinţire, la data de 29 octombrie 2006, a Bisericii Duminica
Sfinţilor Români de la Mănăstirea Popeşti din Bucureşti, ctitorie a Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist.
Pe temeiul prevederilor art. 20, lit.“j ” din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Comisia Culturală propune Adunării Na
ţionale Bisericeşti:
- Să ia act cu aprobare de Raportul privind activitatea desfăşurată în anul
2006 de către Editura, Tipografia şi Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române.
—Să se aprobe planul de activitate pe anul 2007 al Sectoarelor Editură, Tipo
grafie şi Ateliere ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, cu o atenţie sporită asupra creşterii şi diversificării producţiei Tipografiei
şi Atelierelor.
A

E. COMISIA ECONOMICO-FINANCIARĂ:
Pr. Gheorghe Tomescu, de la Arhiepiscopia Târgoviştei, prezintă refera
tul Comisiei Economico-Financiare privind: Activitatea Sectorului II Economico-Financiar. Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 ale Administraţiei
Patriarhale şi al Instituţiilor anexe, după cum urmează:
Referatul Comisiei Economico-Finaciare a fost elaborat pe baza Dării de
seamă a Sectorului II Economic al Administraţiei Patriarhale privind activităţiiăle
gospodăreşti şi economico-financiare desfăşurată în anul 2006 la nivelul Admi
nistraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, pe baza îndrumărilor şi hotărârilor Organismelor Centrale Bisericeşti,
prin structurile aflate în subordine cu privire la: Serviciul Bunuri, Comisia de Pic
tură Bisericească, Serviciul Economic şi Sectoarele Tipografie şi Ateliere ale Insti
tutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Colecta Fondului Central
Misionar, Colecta Fondului Filantropia şi Colecta pentru Mitropolia Basarabiei.

L Aspecte asupra activităţii Sectorului II Economico-Financiar.
Referatul prezintă, mai întâi, stadiul edificării Catedralei Mântuirii Nea
mului cu menţiunea că acest deziderat al Bisericii noastre nu şi-a găsit împlinirea
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nici în anul 2006, neputându-se pune în practică Legea nr.261/2005 datorită exis
tenţei unui număr de 68 de cereri de retrocedare asupra terenului dat în proprietate
care nu şi-au aflat încă rezolvarea. în acest context, se aminteşte că Primăria Ge
nerală al Capitalei, a propus un proiect de act normativ, care să prevadă asigurarea
despăgubirii celor 68 de solicitanţi, în scopul stingerii litigiilor existente şi pentru
eliberarea terenului de orice sarcină juridică în scopul începerii lucrărilor. Sub
raport administrativ-gospodăresc referatul prezintă investiţiile pentru consoli
dări, reparaţii şi reamenajări care s-au făcut în cursul anului 2006 la următoa
rele obiective: Palatul Patriarhiei, Mănăstirea Antim şi curtea interioară, Blocu
lui P5B Unirii, Casele de Odihnă de la Olăneşti şi Cozia şi, nu în ultimul rând la
Aşezământul Ortodox de la Ierusalim-Ierihon, cumpărarea imobilului din Bru
xelles pentru Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile Uniunii Eu
ropene, cumpărarea sediului Parohiei Ortodoxe Române din Barcelona (Spania),
pentru care s-au alocat sume provenite din fonduri proprii, din sponsorizări sau
din subvenţii de la bugetul de stat, întrucât aceste obiective fac parte din patrimo
niul cultural bisericesc naţional. Referatul prezintă apoi activitatea Comisiei de
Pictură Bisericească privind verificarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice în
ceea ce priveşte pictura bisericească (130 devize, 87 adjudecări de lucrări, 39
devize ofertă, 17 promovări de categorie, 11 scăderi de categorie a unor pictori ca
urmare a solicitării Centrelor Eparhiale, 14 cercetări, sesizări şi delegări la faţa
locului cu acordul Centrelor Eparhiale, 98 de înscrieri pe şantierele de pictură şi
restaurare murală de epocă); organizarea în luna septembrie 2006 a examenului
pentru ucenicii de pe şantierele de pictură bisericească la care, din 27 candidaţi
au fost admişi 19; organizarea în luna octom-brie 2006 a unui nou examen de cali
ficare pentru stagiarii care îndeplinesc condiţiile în urma că-ruia au fost admişi
toţi cei 10 candidaţi înscrişi; aprobarea unei noi metodologii de autorizare a pic
torilor bisericeşti prin care, între altele, se acordă o atenţie sporită tinerilor absol
venţi ai specializării Restaurare-Conservare Patrimoniu din cadrul Facultăţilor de
Teologie prin repartizarea prioritară pe şantierele de pictură bisericească şi redu
cerea numărului de zile de practică în încheiere este redată succint activitatea
Serviciului Bunuri al Administraţiei Patriarhale care are în evidenţă 17 imobile,
o suprafaţă de 30 ha teren forestier şi s-a ocupat şi de întreţinerea şi rularea celor
24 autovehicule pe care le are în dotare, precum şi activităţile de aprovizionarea
cu materiale a sectoarelor Administraţiei Patriarhale.

j. Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 al Administraţiei Patriarhale
şi Instituţiilor anexe.
Referatul prezintă modul de gestionare a bugetului Administraţiei Patriar
hale pe anul 2006 aprobat de Consiliul Naţional Bisericesc în anul trecut, după
cum urmează: evidenţiarea ajutoarelor acordate prin Administraţia Patriar12 - B.O.R. 1-6/2007
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hală credincioşilor din ţară şi străinătate în sumă totală de 9.822.255 lei, pro
venind din subvenţii de la bugetul de stat, donaţii, sponsorizări din partea unor
persoane particulare sau a unor firme, care a fost cheltuită pentru sprijinirea lu
crării de asistenţă religioase a unităţilor bisericeşti din ţară şi de peste hotare,
inclusiv a drepturilor de salarizare a personalului clerical şi neclerical al acestora,
după care sunt prezentate reperele financiare vizând sprijinirea lucrării social-filantropice şi caritative a Administraţiei Patriarhale constând în: aloca
rea de fonduri pentru asigurarea bazei de odihnă şi tratament a personalului cleri
cal sau familiilor acestora, prin cele 2 case de odihnă de la Cozia şi Olăneşti, alo
carea de sume pentru asistenţă şi ajutoare materiale destinate caselor de bătrâni,
de copii, pentru cei aflaţi în penitenciare, în spitale, rromilor, altor persoane fizice
sau preoţilor bătrâni şi în suferinţă.
Intr-un alt capitol sunt redate cele mai importante colecte care s-au deru
lat în anul 2006 în Patriarhia Română şi care sunt administrate prin hotărâri ale
organelor centrale bisericeşti de către Administraţia Patriarhală, după cum ur
mează: Fondului Central Misionar, care în anul 2006 a însumat 719.250 lei pri
mită la Patriarhie, la care se adaugă procentul de 40%, reţinut la Centrele Epar
hiale pentru acoperirea cheltuielilor destinate sprijinirii construirii sau reparării de
biserici; Fondul Filantropia cu procentul de 30% din sumele virate de Centrele
Eparhiale la Administraţiei Patriarhale şi care în anul 2006, la nivelul Adminis
traţiei Patriarhale a însumat 63.819 lei primiţi de la 10 Centre Eparhiale, această
sumă fiind cheltuită cu operele de caritate şi sociale ale Patriarhiei Române, prin
Sectorul Biserica şi Societatea; Colecta pentru Mitropolia Basarabiei, care se
reali-zează la Centrele Eparhiale şi care în anul 2006 a avut încasări de 106.500
lei, destinate achiziţionării de cărţi de cult şi de teologie în limba română.
Referatul continuă cu prezentarea contului de execuţie bugetară al Admi
nistraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2006, care aminteşte că
la venituri s-a realizat suma de 35.211.956 lei, la cheltuieli 32.698.912 lei, anul
încheindu-se anul cu un excedent de 2.513.055 lei, înregistrat la fondul de rezervă. In care în mod distinct este redat apoi contul de execuţie bugetară al
Tipografiei, din care reiese că faţă de bugetul aprobat, execuţia bugetară la 31
decembrie 2006 a însumat la venituri 7.457.913 lei, la cheltuieli 5.717.904 lei, re
zultând un excedent de 1.740.008 lei, precum şi contul de execuţie bugetară al
Atelierelor care faţă de bugetul aprobat, la 31 decembrie 2006 a însumat la veni
turi 4.513.551 lei, la cheltuieli 4.058.259 lei, rezultând un excedent de 455.292
lei. Referatul se încheie cu prezentarea activităţii Corpul de Control (CFI), care
a efectu-at controale şi verificări financiare la un număr de 17 gestiuni de la Tipo
grafia şi Atelierele Institutului Biblic, casieria şi magazia Administraţiei Patriar
hale, de la magazia Mănăstirii Antim, de la casieria şi magazia Blocului P5 Unirii,
de la Librăria “Ortodoxia”, precum şi participarea la comisia de inventariere a
A

A
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fondului de carte a Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, activitate
începută în anul 2006.
In urma examinării celor de mai sus şi pe temeiul prevederilor art.20, lit. “i
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Co
misia Economico-Financiară propune Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să se ia act şi să se aprobe referatul Comisiei Economico-Financiare în
legătură cu activitatea pe anul 2006 a Sectorului II Economic-Financiar al Ad
ministraţiei Patriarhale.
- Să se ia act cu aprobare de raportul Comisiei Economico-Financiare pri
vind Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 al Administraţiei Patriarhale şi al
Instituţiilor anexe (Tipografie şi Ateliere).
- Să se exprime mulţumiri credincioşilor, Prea Cucernicilor Preoţi şi Protoierei, precum şi înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor membri ai Sfântului Sinod
şi Centrelor Eparhiale, pentru modul în care s-a implicat în realizarea colectelor
pentru Fondul Central Misionar, pentru Fondul Filantropia şi pentru Fondul
Mitropolia Basarabiei, precum şi a altor colecte bisericeşti centrale şi locale din
2006.
F. COMISIA BUGETARĂ:
Pr. Ioan Dâmbu, de la Arhiepiscopia Clujului, prezintă referatul Comi
siei Bugetare în legătură cu proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2007.
în referatul Comisiei Bugetare alcătuit pe baza raportului Sectorului II Economic-Financiar al Administraţiei Patriarhale sunt redate cele mai importante
repere care definesc Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriar
hale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2007 din care reiese că, la venituri şi chel
tuieli, acesta este calculat la suma totală de 31.695.700 lei, menţionându-se că a
fost elaborat ţinându-se seamă de: rezultatele financiare ale anului 2006, identifi
carea de noi venituri suplimentare, menţinerea cheltuielilor în anul 2007 la nive
lul cerinţelor reale şi stricte din cadrul sectoarelor de activitate, rata estimativă
a inflaţiei pe anul 2007 şi evoluţia cursului leu/euro/dolar.
Referatul menţionează preocuparea constantă a Centrului Patriarhal pentru
asigurarea de resurse financiare pentru realizarea cu continuitate şi în bune con
diţii, la nivelul Administraţiei Patriarhale, a activităţile filantropice, socio-umanitare, cultural-misionare propuse, de sprijinire a românilor ortodocşi din jurul gra
niţelor ţării, precum şi a comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, pentru
finalizarea unor investiţii începute în anii anteriori, cât şi pentru sprijinirea activi
tăţilor Sectoarelor Administraţiei Patriarhale. în încheiere, referatul constată că
proiectul de Buget pe anul 2007 al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor sale
anexe a fost elaborat pentru a răspunde şi cerinţelor actuale privind buna desfa-

180

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

şurarea a activităţilor curente ale Centrului Patriarhal şi în domeniul personalului
bisericesc, al activităţilor sale tradiţionale dar şi a cerinţelor specifice pe o piaţă
economică mereu activă şi schimbătoare.
Ca urmare, pe temeiul prevederilor art.20, lit.”i” din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 59, lit. ”j ” din Regula
mentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Comisia Bugetară propune
Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act şi să aprobe referatul Comisiei Bugetare în legătură cu proiectul
Bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi Instituţiilor
anexe pe anul 2007, care va fi adus la îndeplinire şi administrat în limita realizării
veniturile propuse şi potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, cu
o atenţie specială asupra necesităţii atragerii de noi surse de finanţare.

9. Alegerea unui membru mirean în Consiliul Naţional Bisericesc
După încheierea prezentării rapoartelor Comisiilor, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Preşedinte arată că, potrivit Ordinii de Zi, este necesar ca plenul Adunării
Naţionale să aleagă un nou membru mirean în Consiliul Naţional Bisericesc, pe
un loc rămas vacant.
Ţinând seama că Dl.Nicolae Săcară, membru mirean în Adunarea Naţională
Bisericească din partea Arhiepiscopiei Timişoarei care a decedat, a fost ales ca
membru mirean în Consiliul Naţional Bisericesc în şedinţa de lucru a Adunării
Naţionale Bisericeşti din 26 iunie 2006;
Luând act şi de propunerea Comisiei de Validări şi Petiţiuni potrivit căreia, se
“adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte rugămintea ca, în teme
iul art. 59, lit. “f ” din Statut, să propună Adunării Naţionale Bisericeşti ca noul
membru din partea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei, Domnul Ioan
Savu, să fie ales membru în Consiliul Naţional Bisericesc
In temeiul prevederilor art. 20, lit. “f din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Preşedinte şi, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
A

^

j

- Aprobă alegerea Domnului Ioan Savu, membru în Adunarea Naţională
Bisericească din partea Arhiepiscopiei Timişoarei, ca membru mirean în Consi
liul Naţional Bisericesc - organ executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţio
nale Bisericeşti pentru perioada 2007-2010.

10. Luări de cuvânt din partea membrilor Adunării Naţinale Bisericeşti
In conformitate cu Ordinea de Zi aprobată, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Preşedinte aduce mulţumiri membrilor şi raportorilor Comisiilor Permanente
pentru împlinirea prevederilor statutare de a analiza, a întocmi şi prezenta plenu
lui Adunării Naţionale Bisericeşti referatele asupra Raportului general anual al
A

_____
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Consiliului Naţional Bisericesc privind activitatea desfăşurată în anul 2006 de
către Sectoarele Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi asupra Contului de execuţie bugetară pe
anul 2006 şi asupra Proiectului de buget pe anul 2007 al Administraţiei Patriar
hale şi al Instituţiilor anexe (Tipografie şi Ateliere).
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe membrii
Adunării Naţionale Bisericeşti înscrişi la cuvânt să-şi prezinte intervenţiile în
plen, după cum urmează:
A

_____

_____

Dl. Dr. Sorin Costina, de la Episcopia Aradului, luând cuvântul, spune:
“Din partea credincioşilor din Episcopia Aradului, pe care-i reprezint, doresc să
urez Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist mulţi ani cu sănătate, exprimând
gândul că aceştia nu vor uita niciodată anii de păstorire ai Prea Fericirii Voastre
la această Episcopie. Este prima şedinţă a Adunării Naţionale Bisericeşti de când
România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 şi, ca şi anul
trecut, mă întreb dacă Biserica noastră este pregătită pentru acest pas. Doresc să
vă mărturisesc că deşi, la nivelul întregii noastre Biserici constat eforturi, activi
tăţi şi acţiuni care ne arată că ar trebui să fim pregătiţi, îmi exprim totuşi temerea
că vor veni foarte multe atacuri pe anumite domenii de activitate, şi dau numai
exemplul predării Religiei în învăţământul public atacat foarte virulent la sfârşi
tul anului trecut prin încercarea de scoatere a sfintelor icoane din şcoli, şi aceste
atacuri sunt abia la început căci vor mai veni şi altele. In privinţa icoanelor, do
resc să semnalez că există în prezent o invazie de colportaj de calitate îndoielnică
şi chiar de prost gust provenind din diverse părţi ale lumii care nu are nimic co
mun cu tradiţiile noastre româneşti în domeniul iconografic. De aceea cred că ar
trebui ca pentru stoparea acestui fenomen şi mai ales pentru cultura pictorilor
bisericeşti şi educaţia credincioşilor, pe de o parte, Institutul Biblic să reediteze
lucrarea Erminia picturii bizantine, iar pe de altă parte Comisia de Pictură Bise
ricească, pentru care am văzut că anul trecut s-au adus unele măsuri importante,
ar trebui să fie mult mai fermă în deciziile ei de acreditare a pictorilor bisericeşti,
pentru că o pictură făcută cum nu trebuie, sminteşte pe credincioşi. Apoi, tot în
legătură cu predarea Religiei, semnalez prejudiciile pe care le aduce lucrării
Bisericii în acest domeniu, modelul de “seminarizări”propus de unii aşa-zişi li
deri în discoteci, contra cost. Este o blasfemie pentru care ar trebui să ne purtăm
cu cei ce o provoacă precum s-a comportat Iisus pe aripa templului când l-a izgo
nit pe diavol. La fe l se întâmplă şi cu unele acte de binefacere către aşezămintele
bisericeşti ortodoxe din ţară şi de peste hotare care se fac pentru imagine şi inte
resul unora. Ar trebui o mai mare atenţie în a ne diferenţia prietenii şi adevăraţii
binefăcători, aşa cum a semnalat şi înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Bartolomeu la
vremea potrivită. O altă problemă pe care doresc să o semnalez este şi o mai ve
che dorinţă a Episcopiei Aradului de a fi ridicată la rangul de Arhiepiscopie.
A
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Poate că aniversarea a 300 de ani de existenţă a acestei eparhii şi momentul
sfinţirii noii catedrale episcopale ar fi un prilej potrivit de a se împlini această
dorinţă, mai ales că în Mitropolie nu mai există o Arhiepiscopie sufragană. In
altă ordine de idei, m-a bucurat mult recunoaşterea de către Patriarhia Sârbă a
Episcopiei Daciei Felix dar, pentru mine personal şi pentru neamul nostru ră
mâne o problemă ce se va întâmpla cu românii din Valea Timocului care încă su
feră mult. Trebuie să-i avem în vedere continuu şi atrag atenţia că în această pro
blemă Biserica noastră a făcut enorm, a făcut ceea ce oamenii politici cu respon
sabilităţi publice ar fi trebuit şi va trebui să facă în dialogul cu statul sârb pe pro
blema românilor din Valea Timocului. Am văzut din rapoarte că s-au făcut enorm
de multe eforturi pentru ca Biserica să-şi redobândească bunurile imobile, dar
semnalez că aceeaşi preocupare constantă trebuie să existe şi în privinţa bunurile
mobile şi a odoarelor bisericeşti confiscate de comunişti în trecut. In încheiere,
ca o problemă personală care nu s-ar cădea să fie pusă în acest distins fo r bise
ricesc, doresc totuşi să subliniez şi să mulţumesc înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei pentru gestul făcut în luna septembrie 2006, la
împlinirea a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice a bunicului meu, vrednicul de
pomenire Mitropolitul Sebastian Rusan şi a restaurării adevărului despre moartea sa. A fost un act reparator faţă de un înaintaş al înalt Prea Sfinţiei Sale care,
şi el, a trecut munţii chemat fiind să păstorească în scaunul Mitropolitan al
Moldovei, gest pentru care Vă mulţumesc în numele mamei mele de 87 de ani şi
a unchiului meu de 83 de ani.”
Dl. Academician Constantin Bălăceanu Stolnici, din partea Arhiepis
copiei Bucureştilor, luând cuvântul, arată că “deşi am ascultat referate care pre
zintă întreaga activitate a Bisericii din anul 2006, doresc să mă refer doar la 2-3
aspecte noi, relevante pentru sporul realizat. Primul se referă la religiozitatea po
porului nostru concretizată prin numeroase activităţi şi prezenţe ale Bisericii în
diferite domenii de activitate şi mă refer în mod special la prezenţa preoţilor din
spitale care este un dar pentru cei în suferinţă. Atrag atenţia însă că odată cu
creşterea religiozităţii, după cum aţi şi văzut că se întâmplă cu o anumită ritmici
tate şi parcă după un anumit program, apar şi noi atacuri la adresa acesteia de
terminate de conceptul “corect politic - politicaly correct”, importat în ţara
noastră, dar care nu are nimic comun cu tipul de societate în care conceptul s-a
dezvoltat. Al doilea se referă la intrarea României în Uniunea Europeană căci
în Europa suntem dintru început şi amintesc că, în momentul de faţă Biserica Or
todoxă Română a devenit cea mai puternică Biserică Ortodoxă din sistemul euro
pean realitate care nu convine multora. Acest fapt atrage după sine creşterea res
ponsabilităţi Bisericii noastre prin păstrarea echilibrului între globalizarea europeană şi păstrarea identităţii proprii. In acest context, pornind de la cele prezen
tate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în cuvântul de deschidere, subli
Ak
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niez schimbarea profundă a diasporei române, implicit a celei ortodoxe româneşti
şi salut eforturile Bisericii noastre de a dezvolta extensiv şi intensiv comunităţile
ortodoxe româneşti din afara graniţelor ţării. Tot în contextul integrării noastre
în Uniunea Europeană menţionez, ca un aport considerabil, activitatea şi poziţia
ecumenică a Bisericii noastre care, în anul 2007, va avea prin Adunarea Ecume
nică Europeană de la Sibiu o nouă scenă de afirmare şi va constitui un real prilej
de reafirmarea a opţiunii Bisericii noastre pe linia ecumenismului. Un al treilea
aspect pe care îl amintesc este acela al asistenţei sociale a Bisericii care, de la
an la an, cunoaşte progrese considerabile aşa cum am constatat din cele ascul
tate, atât sub raportul cantităţii, dar mai ales al calităţii şi direcţiilor de activi
tate, menţionând doar preocuparea faţă de bătrâni - memoria vie a neamului
nostru, pe care din păcate societatea îi uită şi îi neglijează tot mai mult, deşi nu
Biserica este prima responsabilă, precum şi al atenţiei faţă de dependenţii de dro
guri, flagel care face ravagii în rândul tinerilor şi atentează la viitorul sănătos al
neamului nostru, prin care se produce un gen de exploatare a celor care cad în
această patimă. In încheiere doresc să adresez mulţumiri Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist pentru darul pe care ni l-a făcut nouă bucureştenilor în toamna
anului trecut, prin terminarea de construit şi sfinţirea Bisericii “Duminica Sfin
ţilor Români ” de la Mănăstirea Popeşti Leordeni.
Dl. Economist Nicolae Bud, de la Episcopia Ortodoxă Română a Mara
mureşului şi Sătmarului, îşi începe intervenţia arătând că “pornesc de la cuvin
tele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist “Este un dar de la Dumnezeu să
simţi cu adevărat valoarea vieţii şi să şti să-ţi foloseşti viaţa din prima zi dată de
Cel de Sus ” rostite zilele trecute în această frumoasă şi luminoasă sală de întru
niri bisericeşti în faţă celor aflaţi aici pentru a-l sărbători la împlinirea unei
vârste de legendă. Un crez, şi el luminos şi frumos, precum evenimentul pus în
chenar aurit de reprezentanţii credincioşilor din întreaga ţară, de chipurile sme
rite întru credinţă coborâte încoace dinspre lăcaşuri de rugăciune risipite spre
toate punctele cardinale ale plaiurilor româneşti. întâiul stătător al Bisericii Or
todoxe Române a intrat in cel de al 93-lea an de existenţă. Cu permisiunea Sfin
ţiilor Voastre, a tuturor de fată, mă alătur celor ce se simt datori să-i adreseze cu glasul tremurat de emoţii - gândul bun, ce-l prea merită, însoţit de speranţa
de a-l şti şi simţi în continuare aproape de noi, de ţară, de popor. Mă rog pentru
sănătatea sa.
Vă voi face o mărturisire. Nu mă aflu pentru prima dată în acest frumos
hemiciclu, croit la începutul veacului trecut de către celebrul inginer român Gogu
Constantinescu, inventatorul sonicităţii, cu scopul de a găzdui dezbaterile parla
mentare. Am avutfericirea, eu însumi să fac parte din Parlamentul României, ales
prin prevederile noii noastre Constiţutii, aşezată pe temeiurile democraţiei şi ale
statului de drept. Ca deputat de Maramureş, am urcat, nu o dată, la acest pupitru
a
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animat de dorinţa de a enunţa, susţine şi promova interesele maramureşenilor.
Vorbeam atunci, căutând a le rosti păsurile, gândurile, speranţele. Ii aveam in
faţă ochilor şi le trăiam bucuria la fiecare din bucuriile lor.
îi am şi acum în faţa ochilor pe maramureşenii mei de toate vârstele şi sunt
pe deasupra bucuros că pot să vorbesc din nou cu mintea şi sufletul la ei în
această graţioasă incintă, în faţa domniilor voastre, feţe bisericeşti şi gospodari
de ispravă, de pe tot cuprinsul ţării. Ii reprezint de această dată, în calitatea mea
de ales în Adunarea Naţională Bisericească. Ii reprezint pe ei, credincioşi de
vârsta mea, mai vârstnici ori adolescenţi, cu care mă întâlnesc în drumurile mele
prin ţinutul Maramureşului drag, unduit de paşii fără de odihnă ai lui Pintea
Viteazu şi de trilurile de privighetoare ale Victoriei Darvai. Mă ştiu aici trimis de
ei şi vin împreună cu ei, aşa cum mă văd cu ei în dreptul altarelor şi clopotniţelor
de pe Iza, de pe Mara, de pe Vişeu, de pe Lăpuş şi de pe Someş, în curtea biseri
cilor zmălţuite prin talentul inegalabil al constructorului tâmplar de la noi de
acasă. Sunt aici pentru a vă asigura de credinţa lor în biserică, de dragostea lor
pentru Dumnezeu.
Avem astăzi la îndemână constatarea că, în pofida vitregiilor sosite pe
nepusă masă, a unor forţe potrivnice, biserica ortodoxă s-a reînscăunat acolo
unde îi este locul de mii de ani - în partea cea mai lăuntrică a sufletului româ
nesc. Putem asculta din nou, în ceasuri de bucurie ori în clipa tăcerilor mistui
toare, şoaptele născute acolo în chivotul de argint al credinţei noastre în Dum
nezeu. Ele ne hrănesc, după caz, speranţa, încrederea, sensul iubirii de viaţă, pe
care ne îndeamnă să ştim s-o trăim cu adevărat din prima zi când ne-a fost
dăruită. întocmai cum se exprima Prea Fericitul Patriarh de ziua sa de naştere,
ce vă propun s-o considerăm simbolic incrustată cu litere aprinse în calendarul
bisericesc naţional.
întoarcerea cu faţa către biserică - iată o realitate de bun augur pentru orice
popor şi neamul românesc poate fi liniştit în ceea ce priveşte deplina sa comuni
care cu valorile creştinismului, ale ortodoxiei. Ea vine să confirme speranţe adă
postite cu grija la vreme de restrişte şi anume că Dumnezeu nu şi-a intors faţa de
la noi. Reflectând cu voce tare în fata domniilor voastre asupra acestui legământ
prin credinţa cu eternitatea, regenerat sub cerul încăpător al noului anotimp ro
mânesc, nu pot să nu bag de seamă la unele semne, ce seamană îngrijorare şi pre
ocupări. Catapeteasma aurită, care este Biserica Ortodoxă Romană, se desco
peră uneori privită pe furiş, cu ochii licărind de rea credinţă şi rele intenţii. Daţi
voie copilului de ţăran din mine să recheme alături de el imaginea sfântă a bise
ricii în care a fost botezat, la care nu poate privi decât cu aceeaşi nedezminţită
smerenie cu care a fost deprins şi povăţuit din cea mai fragedă pruncie. Daţi voie
celui de azi, atins de semnele părului alb, să nu priceapă acele gesturi ce fac atin
gere la viaţa bisericii, la ortodoxie, la învăţăturile, la valorile, la tradiţiile, la obi/A
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ceiurile ei. îmi amintesc, şcolar fiind, de nervozitatea produsă când am citit că
undeva, un necredincios intrase în biserică, în semn de dispreţ, călare pe cal. N-am
crezut că poate fi pe lume gest mai necuviincios la adresa bisericii, a credin
cioşilor ei.
Necuvincioase, le socotesc eu, pornirile de un fe l sau altul contra Bisericii
Ortodoxe, care se consumă sub ochii noştri, parcă tot mai insistente de la o
vreme. Acuzele la adresa unor ierarhi, registrul nepotrivit în care se poartă unele
schimburi de păreri pe teme religioase, tentaţia de a trata în derizoriu simbolurile
sacre ale vieţii bisericeşti fac parte din acest arsenal, care normal îngrijorează.
Dar, la vorbe grele, nu se răspunde cu vorbe grele. Văd depăşirea situaţiei şi
atmosferei create prin recursul la înţelepciune şi încredere. Biserica ne-a fost scut
în zile de necaz. Sunt convins că biserica va şti să îndepărteze de la sine mires
mele ce căuta a-i întina, nemeritat, demnitatea şi puritatea.
Cu aceasta flacără a speranţei aşezată pe tipsia deschisă a inimii, de unde
ne supraveghează mersul sub astre, îndrăznesc să cred următoarele: apărându-şi
cu onoare şi demnitate neîntinarea, Biserica Ortodoxă Română slujeşte cu
evlavie credinţa în Dumnezeu, într-o lume şi pe o planetă încărcată de dispute
de tot felul, inclusiv religioase, de manifestări care vădesc intoleranţa. Ceva
putem face şi noi, fiecare din cei prezenţi aici, pentru triumful apropierii seme
nilor prin credinţă. Rămân eu unul, pe deplin optimist
Dl. Inginer Nicolae Noica de la Episcopia Alexandriei şi Teleormanului,
în cuvântul său evidenţiază “dezvoltarea în ultimii ani a capacităţii de comuni
care a Bisericii noastre în relaţiile sale atât interne cât şi publice în spiritul tole
ranţei sale din totdeauna. Multe din cele ce le-am auzit astăzi în cele prezentate
plenului sunt dovada viabilităţii Bisericii noastre, dar subliniez că şi problemele
cu care se confruntă Biserica astăzi nu sunt tocmai noi, cunoscând că unele din
tre acestea au existat şi în alte epoci istorice care acum revin amplificate la o altă
scară şi sub alte influenţe. Iată de ce cred că, lucrurile pozitive care ne-au fost
prezentate astăzi trebuie aduse şi la cunoştinţa unor instituţii publice ca Minis
terul Culturii şi Cultelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
pentru a cunoaşte aceste realizări şi probleme reale ale Bisericii noastre. Doresc
să reiau aici câteva gânduri pe care le-am exprimat şi în şedinţa Consiliului
Naţional Bisericesc şi anume: publicarea rapoartelor care ne-au fost făcute cu
noscute astăzi; oportunitatea iniţierii de către Biserică, împreună cu Ministerul
Culturii şi Cultelor, Facultatea de Arhitectură şi Inspecţia de Stat în Construcţii,
a unor întâlniri cu specialiştii în construcţie de biserici pentru a evalua tradiţia
şi tendinţele în acest domeniu; o aprobare a Sfântului Sinod, de ca Centrele Epar
hiale să furnizeze toate planurile bisericilor reprezentative construite în ultimii 50
de ani în toată ţara, cu scopul de a se publica sub forma unui manual destinat
tinerilor arhitecţi şi specialiştilor în construcţia de biserici, acest lucru fiind posi
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bil cu concursul Inspecţiei de Stat în Construcţii. O problemă vreau să mai ridic
în intervenţia mea, şi anume aceea a Catedralei Mântuirii Neamului. Aţi obser
vat că de câte ori, în ultimii 15 ani Statul a alocat un amplasament destinat con
struirii acestui edificiu naţional au ieşit la imediat la iveală “proprietari ” care au
revendicat aceste terenuri. In situaţia terenului actual Statul trebuie să intervină
şi să emită o lege de expropriere a terenului respectiv dat prin lege pentru utilitate publică, întrucât Catedrala Mântuirii Neamului este o instituţie de utilitate
publică. In ce priveşte suma necesară, faptul că statul a prevăzut o sumă pentru
construirea Catedralei nu este o noutate. Să ne aducem aminte că şi Regele Carol
I a dat o lege în 1882 pentru Construirea Catedralei Neamului, alocând şi suma
de 5 milioane lei/aur pentru construirea acesteia, sumă care nu s-a mai dat de la
buget, şi nu era România mai bogată atunci ca acum. Din nefericire ca şi atunci,
şi astăzi istoria se repetă apărând tot felul de motive, de oprelişti care amână
materializarea acestui proiect. De aceea, trebuie să fim mult mai viguroşi, să ne
cerem şi să ne apărăm drepturile istorice şi fireşti la o Catedrală a Mântuirii
Neamului.
Dl. Conf. Univ. Dr. Ionel Cândea de la Episcopia Dunării de Jos, în cu
vântul său arată că “îh anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la zidirea catedralei
eparhiale din Galaţi în vremea regelui Carol I şi 525 de al atestarea istorică a
Municipiului Brăila în vremea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Cu ocazia aces
tor evenimente istorice, Muzeul de istorie din Brăila a emis o medalie jubiliară
care are pe având pe avers şi pe revers încrustate chipurile aceşti doi mari
bărbaţi de stat. In plenul acestei distinse Adunări, îmi este deosebit de plăcut, să
Vă adresez Prea Fericirea Voastră să acceptaţi această medalie bătută în aur, ca
semn al preţuirii credincioşilor şi intelectualilor de pe plaiurile Brăilene, cu
urarea să ne păstoriţi mulţi ani şi de acum înainte
P.C. Protopop Aurel Goraş de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor,
luând cuvântul, spune: “Mă bucur foarte mult de tot ceea ce am ascultat în plenul
acestei Adunări dar nu pot să nu fac cunoscut strigătul de durere al Arhiepisco
piei noastre din Suceava faţă de nedreptatea ce i se face de ani de zile prin nerestituirea către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a Fondului Bisericesc al Buco
vinei, acumulat din daniile către Biserică ale voievozilor şi boierilor, pe care l-a
avut şi l-a administrat vreme de 69 de ai (1877-1948) până când în anul 1948
regimul comunist l-a confiscat printr-un rapt de proporţii. De ani de zile ne stră
duim să îl recăpătăm dar nu suntem ajutaţi şi, de aceea, prezint Adunării naţio
nale Bisericeşti solicitarea de a ne ajuta în redobândirea acestui Fond Bisericesc
al Bucovinei. Există suficiente argumente pentru ca Biserica noastră să redobân
dească Fondul Bisericesc al Bucovinei, la fe l este şi în situaţia catedralei Mân
tuirii Neamului, dar trebuie insistat la toate autorităţile în acest sens.”
A

A

a

VIAŢA BISERICEASCĂ

187

Dl. Avocat Vasile Lupu de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, în inter
venţia sa exprimă mulţumiri pentru validarea ca membru în Adunarea Naţională
Bisericească din partea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. în această calitate
Domnia sa precizează: “doresc să completez luarea de cuvânt a antevorbitorului
meu precizând că în anul 1948 când comuniştii au confiscat averile Bisericii, pă
durile Bucovinei erau cel mai bine întreţinute, fapt recunoscut şi de puterea aus
triacă a timpului care a guvernat vremelnic peste aceste ţinuturi. Văzând împotri
virea pe care autorităţile din ultimii 17 ani o arată faţă de restituirea integrală a
Fondului Bisericesc al Bucovinei, cred că este timpul ca Biserica să tragă un
semnal de alarmă la cele mai înalte autorităţi ale Statului, pentru că aşa cum se
întâmplă cu acest Fond se poate întâmpla cu orice bun bisericesc.”
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, ia cu
vântul şi arată că: "Sunt întru totul de acord cu Dl. Avocat Vasile Lupu privind
restituirea integrală a fostelo proprietăţi,, iar în calitatea mea de preşedinte al
Comisiei Mixte Parteneriat Social şi Retrocedări dintre Patriarhia Română şi
Guvern vă mărturisesc că, împreună cu ceilalţi membrii ai Comisiei şi în numele
întregii Biserici, am depus toate eforturile ca acest lucru să ajungă la cunoştinţa
autorităţilor competente de stat şi constatând că Legea 247/2005 este incompletă,
am depus propuneri de modificare sau completare a acesteia mai ales în proble
ma restituirii proprietăţilor către Biserică. Acest lucru vizează inclusiv probleme
bunurilor cu care Biserica a fost înzestrată şi care trebuie restituite integral. Pen
tru toate acestea va trebui să facem o nouă întâmpinare la autorităţile de stat, în
numele Sfântului Sinod, pentru acordarea acestei reparaţii morale prin retroce
darea proprietăţiilor în forma în care au fost confiscate de comunişti şi, nicide
cum, diminuate sau ştirbite. ”
11.
Cuvântul rostit la închiderea lucrărilor de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teocctist
La încheierea luărilor de cuvânt şi a intervenţiilor în plen, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Preşedinte se adresează membrilor Adunării Naţionale Bisericeşti
cu următorul cuvânt:
Onoraţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti,
"Ca primă şedinţă a Adunării Naţionale Bisericeşti în componenţă nouă, cu
personalităţi noi, deci şi cu probleme actuale din viaţa eparhiilor, este firesc ca
acestea să fie luate în discuţie, deşi unele îndepărtate ca subiect de ordinea de zi
pentru care am convocat acest suprem for bisericesc. Pe de altă parte, înţelegem
căfiecare membru poate aduce în discuţie şi probleme din viaţa eparhială proprie,
considerate importante şi urgente faţă de cele însumate în ordinea de zi, raportate
de eparhii, care cuprind activităţile depuse de unităţile bisericeşti: parohii, mănăs
tiri şi alte aşezăminte eparhiale, cu înfăptuirile lor din anul care a trecut.
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Harnicul părintele Aurel Goraş, de pildă, de la Arhiepiscopia Sucevei şi Ră
dăuţilor, a cerut ca Adunarea Naţională Bisericească să sprijine Fundaţia „Fon
dul bisericesc ortodox din Bucovina ” pentru retrocedarea pădurilor pe care
Sfânta Arhiepiscopie le revendică de mai mulţi ani. Dar Fundaţia aceasta, dacă
este înfiinţată în baza legilor în vigoare, trebuie să-şi rezolve problema la faţa lo
cului, pentru că eparhiile noastre au fiecare această posibilitate. Problema ridi
cată aici, dacă ar fi fost analizată în cadrul Adunării Eparhiale de la Suceava şi
în legătură cu noi, cu Patriarhia, după atâţia ani se ajungea poate la rezultate
pozitive. Asemenea discuţii trebuie să se desfăşoare pe plan local, mai întâi, nu
central. La noi, aici, se iau în discuţie problemele generale unitare eparhiale, care,
deşi sunt de competenţă locală, eparhială, aici, în Adunarea noastră, devin ale
Bisericii, iar anumite reglementări ale Sfântului Sinod devin obligatorii pentru
întreaga Biserică Ortodoxă Română.
Patriarhia participă la comisia guvernamentală de dialog între Biserică şi
Stat pentru retrocedarea proprietăţilor bisericeşti, inclusiv a pădurilor, despre
care a vorbit aici înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel, care este preşedintele de
legaţiei noastre în această comisie alcătuită din ierarhi. Această problemă a
retrocedării terenurilor bisericeşti este foarte importantă, într-adevăr, dar mi s-a
părut, fară să cunosc detaliile despre “Fondul bisericesc ortodox din Bucovina ”,
că s-a trecut prea repede de la un capăt la celălalt. Nici domnul avocat Vasile
Lupu n-a fost de acord cu părintele Goraş în această problemă, ceea ce înseamnă
că ea trebuia să fie discutată, mai întâi, la faţa locului, în lumina realităţilor de
acolo, căci nu se poate rezolva altfel. In Adunarea Naţională Bisericească dez
batem dările de seamă ale eparhiilor, cum spuneam mai înainte, privind lucrarea
bisericească pe toate planurile.
Această clădire în care ne aflăm acum, de pildă, unde a funcţionat Parla
mentul, până am dobândit-o, să nu credeţi că am dat năvală, zicând că este pro
prietatea Patriarhiei, ci am procedat cu aflarea şi identificarea tuturor docu
mentelor, am întocmit toate demersurile legale, ajungând la înţelegerea cuvenită.
In felul aceasta s-au rezolvat multe probleme la toate eparhiile. De aceea, este
bine ca toate aceste revendicări să fie studiate şi apoi discutate în adunările şi în
consiliile eparhiale, nu aici, în lipsa unei documentaţii temeinice, deoarece dis
cutăm în zadar şi nu ajungem la nici un rezultat. Este foarte adevărat că atât în
Sfântul Sinod, cât şi în Adunarea Naţională Bisericească suntem datori să le pro
movăm şi să intervenim. Aşa s-a procedat de curând cu negarea icoanelor din
şcoli, cu predarea religiei în învăţământul de toate gradele sau cu retribuţia cle
rului de la parohii şi mănăstiri. Problema retrocedării “Fondul bisericesc orto
dox din Bucovina ” nu s-a ridicat în Sfântul Sinod. Au fost doar unele ecouri re
zultate din presă, pe care le cunoaştem cu toţii. Spun aceasta pentru a răspunde
celor care au luat cuvântul. Noi trebuie să plecăm de aici înseninaţi sufleteşte,
A
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împăcaţi cu noi înşine şi cu Dumnezeu. Sunt persoane care se întreabă ce face
Sfântul Sinod, ce face Patriarhul, pentru ce nu intervine într-o problemă sau alta,
desigur, îndreptăţiţi într-un fel, dar trebuie să cunoaşteţi că nici o clipă nu pier
dem timpul. Aţi reţinut din raportul Cancelariei Sfântului Sinod că s-au făcut
intervenţii către onestul Guvern. Se cuvine să ştiţi că majoritatea s-au rezolvat fa 
vorabil. Dintre acestea, numeroase au cuprins şi lipsurile altor culte. La eparhii
e aceeaşi situaţie; ierarhii sunt implicaţi în rezolvarea unor probleme ale preo
ţilor şi credincioşilor, parohiilor şi mănăstirilor.
M-a impresionat cuvântul domnului Nicolae Bud de la Episcopia Maramure
şului şi Sătmarului. Cât de creştineşte a exprimat grija şi neliniştea noastră faţă
de disciplina clerului şi faţă de vocaţia noastră, a tuturor celor care slujim sfântul
altar! Noi ne odihnim doar atunci când obosim, cum l-am văzut deseori şi pe înalt
Prea Sfinţitul Pimen. Totdeauna trebuie să fim atenţi să fim în concordanţă cu
hotărârile Sfântului Sinod, să nu ieşim din limitele lor! După cum cunoaşteţi, tot
deauna în Biserica noastră, iubiţi fraţi, membri ai Sfântului Sinod şi ai Adunării
Naţionale Bisericeşti, s-au respectat acestea, potrivit sfintelor canoane şi tradiţii.
Onoraţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, vă admirăm că sunteţi îm
preună cu noi, ca şi astăzi! In cuvântul meu de deschidere a lucrărilor Adunării
arătam oarecare îngrijorare în legătură cu desfăşurarea discuţiilor, dar când am
auzit cuvântările domnilor academicieni, ale domnilor profesori şi ale celorlalţi
vorbitori, am mulţumit în gândul meu cu recunoştinţă Bunului Dumnezeu că, iată,
vin glasuri din depărtări şi ne odihnesc, văzând şi participând la osteneala noas
tră. Dar nu putem împlini aici ceea ce trebuie să se facă la fiecare Adunare Epar
hială şi mai ales la fiecare Consiliu Eparhial şi Parohial! Eparhia şi parohia sunt
persoane juridice şi au la dispoziţie căi şi mijloace legale de rezolvare a proble
melor bisericeşti, potrivit Statutului şi Regulamentelor bisericeşti. Desigur, avem
la inima noastră şi această problemă a retrocedării pădurilor bucovinene, adusă
aici în discuţie, şi o vom trece, cu documentaţia de la Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor, la Comisia mixtă de dialog, dar trebuie să procedăm în duh de înţe
legere, nu de pe poziţii revendicative, sau să ne revoltăm. Fiindcă ora este înain
tată, vă mulţumim că ne-aţi dat curaj, dar ne-aţi adus şi griji, şi nu ne pare rău
de aceasta. Este de datoria noastră, a Sfântului Sinod, îndeosebi, să sprijinim
aceste dorinţe, în formele şi pe căile cuvenite.
Vă mulţumesc tuturor pentru participare şi pentru luările de cuvânt. Mulţu
mesc, în primul rând, membrilor Sfântului Sinod, pentru că rareori s-a întâmplat
să zăbovim trei zile la rând în şedinţe de lucru, şi deloc uşoare, chiar forte grele.
La dările de seamă pe care le-aţi ascultat a lucrat o cancelarie întreagă, care le-a
analizat, le-a sistematizat şi le-a aşezat în forma în care au fost prezentate în şe
dinţa noastră de astăzi. Ne-am pregătitfoarte conştiincios, dar e necesar ca şi fie
care din noi să cunoaştem şi să ne ridicăm la nivelul de înţelegere a realităţilor
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societăţii noastre, inclusiv a îndatoririlor noastre de ierarhi, de preoţi, de călu
gări, de mireni. Dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrările de astăzi, care au scos
la iveală şi probleme ce stârnesc suferinţă, pe care vom căuta să le rezolvăm, pen
tru apărarea şi promovarea drepturilor Bisericii noastre.
In aşteptarea altor întâlniri, Vă îmbrăţişăm cu dragostea şi preţuirea noastră ".
A

12. Anunţarea Comisiei pentru semnarea a Procesului-Verbal
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte, anunţă componenţa Comisiei pen
tru întocmirea Procesului-Verbal al Adunării Naţionale Bisericeşti, stabilită în
şedinţa de constituire din 26 iunie 2006 în următoarea alcătuire: Dl. Academician
Constantin Bălăceanu Stolnici şi Dl. Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu de la Arhiepis
copia Bucureştilor; P. C. Vicar administrativ Nicolae Brânzea, de la Episcopia Ar
geşului şi Muscelului şi Pr. Profesor Nedelea Cărămizaru de la Episcopia Giur
giului.
Totodată Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte anunţă că va convoca
această Comisie la data când se va finaliza redactarea Procesului-Verbal cuprin
zând lucrările prezentei şedinţe a Adunării Naţionale Bisericeşti.
13. Supunerea la vot şi adoptarea hotărârilor Adunării Naţionale Bisericeşti
Potrivit prevederilor art.20, lit.“g, i şi j ” din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
supune hotărârii plenului Adunării Naţionale Bisericeşti Raportul general anual
al Consiliului Naţional Bisericesc privind activitatea desfăşurată în anul 2006
de Sectoarele Administraţiei Patriarhale şi ale Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 şi
proiectul de Buget pe anul 2007 al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţii
lor anexe, aşa cum s-au reflectat în referatele Comisiilor Bisericească, Culturală,
Economico-Financiară şi Bugetară.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte şi a votu
lui unanim exprimat, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
-Aprobă Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc privind
activitatea desfăşurată în anul 2006 de Sectoarele Administraţiei Patriarhale şi
de Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere ale Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum reiese din referatele prezentate plenului
de Comisiile Bisericească, Culturală şi Economică-Financiară.
- Aprobă Contul de execuţie bugetară pe anul 2006 al Administraţiei Pa
triarhale şi al Instituţiilor anexe.
- Aprobă proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Pa
triarhale şi al Instituţiilor sale anexe pe anul 2007, care va f i va fi administrat
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potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti în limita realizării ven
iturile propuse.
Aduce alese mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înalt
Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Prea Sfinţiţilor Episcopi eparhioţi,
Episcopi-VicariPatriarhali, Episcopi-VicarişiArhierei-Vicari,preoţilor, monahi
lor şi tuturor dreptcredincioşilor, pentru buna lucrare desfăşurată în cursul anu
lui 2006 în folosul unităţii bisericeşti şi a împlinirii cerinţelor misionar-pastorale
şi sociale ale Bisericii noastre astăzi.

14. închiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti
După adoptarea hotărârilor, la orele 1500, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist declară închisă prezenta şedinţă de lucru a sesiunii anuale a Adunării
Naţionale Bisericeşti.
Se rosteşte rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat!".
PREŞEDINTELE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI

fTEOCTIST
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR AL
CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETAR DE ŞEDINŢĂ
Pr. Dr. AUGUSTIN RUSU
Consilier patriarhal

LUCRĂRILE SFANŢULUI SINOD AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE PE ANUL 2007
Sumarul şedinţelor de lucru din zilele de 20 şi 21 iunie 2007
Pe temeiul prevederilor art. 12 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 9 din Regulamentul Organismelor Centrale
din Patriarhia Română, coroborate cu prevederile art. 10 din Statut referitoare la
problemele bisericeşti a căror examinare este de competenţa acestui for legal,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr.
2401 din 24 mai 2007, a convocat Sfântul Sinod în şedinţă de lucru pentru zilele
de miercuri, 20, şi joi, 21 iunie 2007, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti.

Miercuri, 20 iunie 2007
1. Oficierea Sfintei Liturghii şi a Te-Deum-uluL
Miercuri, 20 iunie, orele 800, în Catedrala Patriarhală s-a oficiat Sfânta
Liturghie, iar la orele 930 s-a săvârşit slujba Te-Deum-ului, de către P.S. Irineu
Slătineanul, Arhiereu-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un sobor
de preoţi şi diaconi.
Au participat: Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, II.PP.SS. Mitropoliţi şi
Arhiepiscopi, PP.SS. Episcopi, Episcopi-Vicari Patriarhali, Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari, membri ai Sfântului Sinod, în prezenţa credincioşilor aflaţi la slujbă
în Catedrala Patriarhală.
2. Apelul nominal.
La orele IO00 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist intră în sala sinodală a
Reşedinţei Patriarhale, împreună cu II.PP.SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi şi ceilalţi
membrii ai Sfântului Sinod.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, Prea Sfinţitul Episcop Pa
triarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, dă citire Apelului
nominal.
Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, II.PP.SS. Mitropoliţi: Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Bartolomeu al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan al Olteniei, Nicolae al Bana
tului, Petru al Basarabiei, Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord; II.PP.SS. Arhiepiscopi: Teodosie al Tomisului, Nifon
al Târgoviştei, Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, Andrei al Alba Iuliei; PP.SS.
Episcopi: Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buzăului şi Vrancei, Calinic al
* Prezentul sumar a fost pregătit pentru tipar de Pr. Dr. Augustin Rusu, Consilier patriarhal,
pe baza Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sfântului Sinod.
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Argeşului şi Muscelului, Casian al Dunării de Jos, Timotei al Aradului, Lucian
al Caransebeşului, Sofronie al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, Justinian al Mara
mureşului şi Sătmarului, Nicodim al Severinului şi Strehaiei, Damaschin al Slo
boziei şi Călăraşilor, Ioan al Covasnei şi Harghitei, Galaction al Alexandriei şi
Teleormanului, Ambrozie al Giurgiului, P.S. Episcop-Locţiitor (administrator)
Daniil al Episcopiei Ortodoxe Române a Vârşeţului; PP.SS. Episcopi-Vicari Pa
triarhali: Vincenţiu Ploieşteanul, secretarul Sfântului Sinod şi Ciprian Câmpi
neanul; PP.SS. Episcopi-Vicari: Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanu/ ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Calinic Botoşăneanul al Arhiepiscopiei
Iaşilor, Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Vasile Someşanul al
Arhiepiscopiei Clujului, Gurie Gorjeanul al Arhiepiscopiei Craiovei, Paisie
Lugojanul al Arhiepiscopiei Timişoarei, Marc Nemţeanul ai Mitropoliei Orto
doxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale; PP.SS. Arhierei-Vicari:
Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului, Ioachim Băcăuanul al Episcopiei
Romanului, Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor, Petroniu Sălăjanul al
Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, Iustin Sigheteanul al Episcopiei Mara
mureşului şi Sătmarului.
Absentează motivat: II.PP.SS. Mitropoliţi: Laurenţiu al Ardealului şi Iosif al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, I.P.S. Arhi
episcop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada,
PP.SS. Episcopi Eftimie al Romanului, Ioachim al Huşilor, PP.SS. EpiscopiVicari Irineu Bistriţeanul al Arhiepiscopiei Clujului, Siluan Marsilianul al Mi
tropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Sofian Bra
şoveanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, Ioan Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi
Canada.
După Apelul nominal, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist constată pre
zenţa statutară, declară legal constituit Sfântul Sinod şi deschide şedinţa de lucru.
3. Componenţa Comisiilor Sinodale.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Preşedinte dispune să se dea citire com
ponenţei Comisiilor Sinodale după cum urmează:
A

COMISIA PASTORALĂ, MONAHALĂ ŞI SOCIALĂ:
1 .1.P.S.Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
2. I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei
3. I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
4. P.S. Episcop Eftimie al Romanului
5. P.S. Episcop Ioachim al Huşilor
6. P.S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului
7. P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
8. P.S. Episcop-Locţiitor Daniil
13 - B.O.R. 1-6/2007

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

9. P.S. Episcop-Vicar Vasile Someşanul
10. P.S. Episcop-Vicar Paisie Lugojanul
11. P.S. Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul

COMISIA TEOLOGICĂ ŞI LITURGICĂ:
1. I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
2. I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului
3. I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
4. P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos
5. P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
6. P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul
7. P.S. Episcop-Vicar Varsanufie Prahoveanul
8. P.S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul
9. P.S. Episcop-Vicar Gurie Gorjeanul
10. P.S. Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul
11. P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul
12. P.S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul

Membru
Membru
Membru
Membru

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

COMISIA CANONICĂ-JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ:
Preşedinte
1. I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei
Membru
2. I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
Membru
3. P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului
Membru
4. P.S. Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei
Raportor
5. P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
Membru
6. P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului
Membru
7. P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
Membru
8. P.S. Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei
Membru
9. P.S. Episcop-Vicar Sebastian Ilfoveanul
Membru
10. P.S.Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
Membru
11. P.S.Episcop-Vicar Marc Nemţeanul
Membru
12. P.S. Arhiereu-Vicar Comeliu Bârlădeanul
COMISIA PENTRU COMUNITĂŢI EXTERNE, RELAŢII
INTERORTODOXE ŞI ECUMENICE:
Preşedinte
1. I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
2. I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale
Membru
şi de Nord
Membru
3. I.P.S. Mitropolit Iosif al Europei Occidentale şi Meridionale
Raportor
4. I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
5. I.P.S. Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
Membru
în America şi Canada
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6. P.S. Episcop Timotei al Aradului
7. P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
8. P.S. Episcop Ambrozie al Giurgiului
9. P.S. Episcop Sofronie al Oradiei, Bihorului şi Sălajului
10. P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
11. P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul
12. P.S. Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina
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Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă componenţa Comisiilor sinodale aşa cum s-a redat mai sus.
-Aprobă ca I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei să prezidze la Comisia Pas
torală, Monahală şi Socială în lipsa I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului

4. Aprobarea Ordinii de zL Repartizarea lucrărilor la Comisiile Sinodale.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh dispune să fie prezentată Ordi
nea de zi, repartizată pe comisii după cum urmează:
LA COMISIA PASTORALĂ, MONAHALĂ ŞI SOCIALĂ:
1. Temei nr. 2.765/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu stadiul demersurilor în legătură cu aprobarea Legii privind reglementarea
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult.
2. Temei nr. 2.397/2007 - Referatul Economic-Financiar al Administra
ţiei Patriarhale, privind rezultatul colectei din Duminica Ortodoxiei pe anul
2007 şi proiectul de buget al Fondul Central Misionar pe anul 2007.
3. Temei nr. 1.872/2007 - Adresa Episcopiei Caransebeşului nr. 719/2007
cu propunerea P.S. Episcop Lucian de a se acorda Cuv. Protos. Constantin
Timiş, exarhul mănăstirilor, rangul de Arhimandrit şi contestaţia împotriva
acestei propuneri introdusă de I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului cu
adresa nr.1813 din 6 iunie 2007 a Arhiepiscopiei Sibiului.
4. Temei nr. 2.656/2007 - Adresa nr. 348/2007 a Ministerului Muncii, Fa
miliei şi Egalităţii de şanse cu propunerea ca Patriarhia Romană să se implice
în desfăşurarea Programului anual de ajutorare a persoanelor defavorizate.
5. Temei nr. 2.655/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu
privire la propunerile centrelor eparhiale referitoare la denumirea şi proiec
tul statutului Federaţiei organizaţiilor neguvernamentale bisericeşti sau care
funcţionează cu binecuvântarea Bisericii.
6. Temei nr. 2.660/2007 - Solicitarea Episcopiei Huşilor (adresa nr.
648/2007) cu privire la sprijinirea de către Patriarhia Romană, prin Fondul
Filantropia, a proiectului de construire a Aşezământului social “Sf. Ioan
BotezătoruF din Municipiul Vaslui.
Primeşte raportor: P.S. Episcop - Vicar Visarion Răşinăreanul
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LA COMISIA TEOLOGICĂ ŞI LITURGICĂ:
7. Temei nr. 2.702/2007 - Referatul Comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinţilor români în legătură cu solicitarea Arhiepiscopiei Iaşilor de aprobare
a Acatistului, a Slujbei Vecerniei şi Utreniei, precum şi a proiectului de
Tomos al Sfântului Sinod pentru proclamarea canonizării Sfântul Ierarh
Varlaam, Mitropolitul Moldovei (30 august).
8 . Temei nr. 2.710/2007 - Adresa nr. 2038/2007 Arhiepiscopiei Clujului cu
propunerea I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Ma
ramureşului de a se aproba canonizarea Mucenicului Atanasie Todoran, pre
cum şi Slujbele Vecerniei, Utreniei, Acatistului şi a Icoanei.
9. Temei nr. 2.587/2007 - Referatul Comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinţilor români în legătură cu solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviştei de aprobare
a Acatistului Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11 august).
10. Temei nr. 2.707/2007 - Referatul Pr. Constantin Pârvu, vicar admin
istrativ patriarhal în legătură cu data serbării Sfintelor Paşti, schema şi tex
tul în manuscris al Calendarului bisericesc pe anul 2008.
11. Temei nr. 2.649/2007 - Referatul Sectorului II al Administraţiei Pa
triarhale privind Regulamentul de organizare şifuncţionare a Comisiei de Pic
tură Bisericească.
12. Temei nr. 2.639/2007 - Referatul Sectorului II al Administraţiei
Patriarhale cu propunerea Comisiei de Pictură Bisericească privind pre
ţurile de execuţie ale lucrărilor de pictură bisericească.
13. Temei nr. 70/2007 - Referatul Sectorului învăţământ în legătură cu
editarea şi tipărirea manualelor de Religie pentru clasele V - VIII.
14. Temei nr. 750/2007 - Propunerile Sectorului învăţământ la proiectul
Legii învăţământului preuniversitar.
15. Temei nr. 1.754/2007 - Propunerile Sectorului învăţământ în legătură
cu revizuirea Programei şcolare la disciplina Religie pentru clasele V- VIII, în
vederea aplicării ei începând cu anul şcolar 2007-2008.
16. Temei nr. 2.556/2007 - Referatul Sectorului învăţământ, privitor la
noua programă pentru Bacalaureat, la disciplinele Dogmatică Ortodoxă şi
Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
17. Temei nr. 2.049/2007 -Adresa Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba-Iuliei cu
privire la desfăşurarea Simpozionului Internaţional “Cosmosul, între frumos
şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei (Alba-Iulia, 4-6 mai 2007).
Primeşte raportor: P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos

LA COMISIA CANONICĂ-JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ:
18. Temei nr. 2.401/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind
lucrările Comisiei speciale instituite de Sfântul Sinod în legătură cu

VIA ŢA BISERICEASCĂ

197

revizuirea şi amendarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române.
19. Temei nr. 2.384/2007 - Procesul-Verbal al Adunării Eparhiale a Epis
copiei Ortodoxe Române din Ungaria din 11 martie 2007, constituită în Cole
giu Electoral Bisericesc, privind alegerea Prea Cuviosului Arhim. Siluan
Mănuilă, Consilier administrativ eparhial, în postul de Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria.
20. Temei nr. 2.705/2007 - Adresa nr. 177/2007 a Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi Meridionale, prin care I.P.S. Mitropolit Iosif
înaintează examinării Sfântului Sinod hotărârea Consiliului Mitropolitan din
30 mai 2007 privind înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia.
Primeşte raportor: P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
LA COMISIA PENTRU COMUNITŢI EXTERNE, RELAŢII
INTERORTODOXE ŞI ECUMENICE:
21. Temei nr. 2.033/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu scrisoarea de invitaţie adresată Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist de către Prea Fericirea Sa Chrystofor, Arhiepiscop
de Praga şi al ţinuturilor Cehe şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei,
de a face o vizită oficială la Biserica Ortodoxă Soră din ţinuturile Cehe şi din
Slovacia (12-15 iulie 2007).
22. Temei nr. 1.777/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu scrisoarea de invitaţie adresată Bisericii Ortodoxe
Române de către Sanctitatea Sa Abbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei de a par
ticipa la Conferinţa întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi
Orientale (6-10 septembrie 2007).
23. Temei nr. 2.313/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române, condusă de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei la Cea
de a treia etapă a Adunării Ecumenice Europene (Lutherstadt-Wittenberg,
Germania, 15-18 febr. 2007).
24. Temei nr. 1.773/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi
P.S. Episcop Nicodim al Strehaiei şi Severinului la manifestările ocazionate
de împlinirea a 1100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului ţar Boris
Mihail (Pliska, 2 mai 2007).
25. Temei nr. 1.219/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române, condusă de I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, la solemnităţile
prilejuite de împlinirea a 15 ani de la alegerea Prea Fericirii Sale Vladimir,
Mitropolit al Kievului şi al întregii Ucraine, ca întâistătător al Bisericii Orto
doxe Ucrainene (Kiev, 1-3 iunie 2007).
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26. Temei nr. 2.614/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu participarea P.S. Sebastian Ilfoveanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la instalarea I.P.S. Mitropolit Vasilios de
Constandia şi Ammohastu (Paralimni, Cipru,12 mai 2007).
27. Temei nr. 2.320/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu stadiul pregătirii celei de a IlI-a Adunări Ecu
menice Europene de la Sibiu (4-9 septembrie 2007).
28. Temei nr. 2.312/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu desfăşurarea Cursului Ecumenic European organi
zat de Biserica Evanghelică Luterană din Bayern (Josefstal, 7-16 mai 2007).
29. Temei nr. 2.314/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe
Bisericeşti în legătură cu desfăşurarea celei de “A Vl-a Consultaţie Academică
între Iudaism şi Ortodoxie99 (Ierusalim, 14-15 martie 2007).
30. Temei nr. 2.414/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în
legătură cu adresa nr. 141/2007 a Mitropoliei Basarabiei prin care I.P.S.
Mitropolit Petru al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor aduce la cunoştinţă de
spre desfăşurarea lucrărilor Adunării Eparhiale a Mitropoliei (8 mai 2007).
31. Temei nr. 2.513/2007 - Referatul Sectorului Comunităţi Externe în
legătură cu salarizarea personalului clerical şi neclerical din străinătate.
Primeşte raportor: I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de Ordinea de zi care va fi supusă dezbaterii şi hotărârii Sfântului Si
nod şi aprobă repartizarea temelor pe Comisii Sinodale, aşa cum s-a propus.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează membrilor Sfântului Sinod
cuvânt de bun sosit la şedinţa sinodală şi le exprimă mulţumiri pentru că au răspuns
la convocare, rugând pe membrii Sfântului Sinod să acorde atenţie deosebită pro
blemelor înscrise în ordinea de zi, unele dintre ele, ca de altfel şi celelalte, având o
importanţă deosebită. între temele înscrise pe ordinea de zi, pe lângă cele de natură
pastorală, misionară, socială, liturgică şi de învăţământ sunt şi cele privind activi
tăţile externe. între problemele canonice se află propunerea de înfiinţare a unei noi
Episcopii Ortodoxe Române în Italia şi problema completării scaunului Episcopal
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, precum şi validarea alegerii noului
episcop, despre care, invită pe I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului să dea relaţii
Sfântului Sinod, Episcopia fiind sufragană Mitropoliei Banatului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh apreciază că sunt necesare lămuririle ce se
vor da de către I.P.S. Mitropolit Nicolae, referitoare la alegerea noului Episcop,
întrucât alegerea s-a desfăşurat după procedura statutară şi regulamentară, dar fără
a încunoştiinţa Patriarhia Română despre data programării acesteia.
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I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului arată că primind comunicarea Cance
lariei Sfântului Sinod nr.901/2007, referitoare la vacantarea scaunului de Episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a simţit îndatorat, ca Mitropolit al
locului, să poarte grija alegerii noului Episcop pentru Episcopia Ortodoxă Ro
mână din Ungaria. în acelaşi timp, apreciind că este necesar să procedeze de ur
genţă la alegerea noului Episcop, a convocat statutar Adunarea Eparhială a Epis
copiei Ortodoxe Române din Ungaria, duminică, 11 februarie 2007, la sediul epis
copal din Gyula şi, însoţit de RS. Episcop Timotei al Aradului, a procedat la deru
larea alegerii noului Episcop dintre doi candidaţi cunoscuţi Adunării Eparhiale şi
Patriarhiei Române, Adunarea Eparhială, transformată statutar în Colegiu Electo
ral Bisericesc, alegând cu unanimitate de voturi pe P.C. Arhimandrit Siluan Mănăilă, consilier cultural al Episcopiei. înalt Prea Sfinţia Sa apreciază că s-a respec
tat întreaga procedură statutară şi regulamentară privind alegerea, dar a interpre
tat că, având mandatul Sfântului Sinod să se îngrijească de alegerea noului Epis
cop, a procedat direct fară a anunţa Patriarhia Română de data alegerii.
Ca urmare a acestor lămuriri, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului cere îngă
duinţa Sfântului Sinod pentru a aproba validarea alegerii după ce se va proceda la
examinarea canonică a celui ales.
Luând act de explicaţiile şi lămuririle date, Sfântul Sinod a apreciat că Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a procedat regulamentar şi statutar aprobând
înscrierea pe ordinea de zi a actualei şedinţe a Sfântului Sinod a validării alegerii
noului Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, urmând ca prin Co
misia Canonică Juridică şi pentru Disciplină a Sfântului Sinod, să se procedeze la
examinarea canonică a celui ales.
După explicaţiile primite, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune ca
dosarele cu problemele înscrise pe ordinea de zi să se înmâneze raportorilor Co
misiilor Sinodale.
Apoi, suspendă şedinţa de lucru, în vederea examinării problemelor Comi
siilor Sinodale şi a încheierii referatelor cu propunerile cuvenite. Se anunţă redes
chiderea şedinţei de lucru după ce Comisiile îşi vor încheia lucrările, de prefe
rinţă, înainte de masa de prânz.
____

A

5. Reluarea lucrărilor în plen. Prezentarea rapoartelor Comisiilor Sinodale.
La orele 1300 se reiau lucrările în Plenul Sfântului Sinod, sub preşedinţia Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

COMISIA PASTORALĂ, MONAHALĂ ŞI SOCIALĂ
Prea Fericirea Sa invită pe P.S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul, rapor
torul Comisiei Pastorale, Monahale şi Sociale, să prezinte următoarele referate:
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Temei nr. 2.765/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu stadiul demersurilor referitoare la aprobarea Legii privind reglementarea
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult.
După cum se cunoaşte ca urmare a întâlnirii de lucru dintre Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi Prim-Ministrul Guvernului României, Dl. Călin Popescu Tăriceanu, din data de 2 iunie 2005, a fost înfiinţată Comisia Mixtă Parteneriat Social şi Retrocedări, formată din reprezentanţi ai Guvernului (miniştri,
secretari de stat, consilieri, experţi) şi următorii reprezentanţi ai Bisericii Orto
doxe Române: II.PP.SS. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Mitropolit
Teofan al Olteniei, Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, Arhiepiscop Andrei al Alba
Iuliei, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, precum şi Pr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, Dl. Ion Neagu, consilier juridic şi Pr. Alexandru
Moţoc, inspector general bisericesc din partea Administraţiei Patriarhale.
In cadrul celor 10 întruniri ale Comisiei respective care au avut loc în cursul
anilor 2005-2006 unul din punctele aflat în dezbatere l-a constituit urgenţa promo
vării unui proiect de Lege prin care bunurile imobile date în folosinţă unităţilor de
cult să fie trecute în proprietatea Bisericii, indiferent că acestea se află în proprie
tatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, formula legală urmând să
poarte amprenta sprijinirii acţiunilor sociale şi misionar filantropice ale Bisericii, ca
un act reparatoriu din partea Statului pentru numeroasele proprietăţi ale Bisericii
confiscate abuziv de-a lungul timpului şi care nu mai pot fi recuperate.
Ca urmare a amplelor dezbateri care au avut loc şi a măsurilor adoptate de
Comisia Mixtă Parteneriat Social şi Retrocedări, ratificate la vremea cuvenită prin
hotărâri ale Sfântului Sinod, în ziua de 18 iunie 2007 Camera Deputaţilor a exam
inat raportul comun al Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi şi al Comisiei
pentru Drepturile Omului, Culte şi problemele minorităţilor naţionale precum şi
textul proiectului de lege cu toate amendamentele aduse în cadrul dezbaterilor şi
le-a aprobat.
In cursul şedinţei Camerei Deputaţilor din ziua de 19 iunie 2007 a fost adop
tată Legea privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile
aflate în folosinţa unităţilor de cult, urmând a fi promulgată şi publicată în Moni
torul Oficial.
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, cerând cuvântul în legătură
cu adoptarea Legii privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imo
bile, aflate în folosinţa unităţilor de cult, subliniază că aceasta a fost posibil da
torită repetatelor discuţii purtate în Comisia Mixtă Parteneriat Social şi Retro
cedări, cu sprijinul deosebit al Parlamentului, deoarece Guvernul prin Ministerul
Justiţiei nu ne-a fost favorabil. Trecerea acestor bunuri în proprietatea Bisericii dă
posibilitatea dezvoltării parteneriatului social prevăzut de Legea Cultelor şi obţi
nerii de fonduri. De aceea este necesar să se atragă atenţia eparhiilor să producă,
A

A
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în termenul legal, cereri pentru terenurile primite pentru construirea de biserici,
precum şi pentru celelalte bunuri primite în folosinţă, iar după promulgarea legii
să se urmărească cu atenţie şi stăruinţă întocmirea demersurilor prevăzute de lege
pentru obţinerea actelor de proprietate.
Având în vedere importanţa adoptării acestei Legi pentru activitatea spiritu
ală, administrativă, educaţională şi de asistenţă socială a Bisericii noastre, precum
şi faptul că odată dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor la care face
referire legea, unităţile de cult pot atrage investiţii şi sponsorizări în calitate de
proprietar;
Luând act că este necesar ca unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române
care au astfel de situaţii să fie îndatorate ca imediat după publicarea Legii în
Monitorul Oficial să ia toate măsurile pentru a beneficia de prevederile acesteia
în cazul în care au imobile la care se face referire, cu precizarea că este necesară
respectarea întru totul a prevederilor sale;
Apreciind activitatea depusă de Comisia Mixtă Parteneriat Social şi Retro
cedări şi în mod special de reprezentanţii Bisericii noastre din cadrul ei în cursul
anilor 2005-2006 şi în acest an;
La propunerea Comisiei Pastorale, Monahale şi Sociale Sfântului Sinod hotă
răşte:
- Ia act de stadiul final al procedurii de aprobare a Legii privind regle
mentarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor
de cult, urmând ca după promulgarea şi publicarea ei în Monitorul Oficial, Epar
hiile să fie îndatorate a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare
imediată cu respectarea prevederilor ei. In acest scop Cancelaria Sfântului Sinod
va comunica tuturor eparhiilor textul Legii ce se va publica.
-Atenţionează eparhiile şi unităţile bisericeşti ca imediat după promulgarea
legii să procedeze la întocmirea demersurilor prevăzute de lege pentru obţinerea
proprietăţii asupra terenurilor şi imobilelor în cauză.
- Adresează mulţumiri reprezentanţilor Bisericii noastre în Comisia Mixtă
Parteneriat Social şi Retrocedări, ierarhi şi reprezentanţi ai Cancelariei Sfântu
lui Sinod, pentru strădaniile depuse în anii 2005, 2006 şi 2007 în scopul aprobării
acestei Legi.

Temei nr. 2397/2007 - Referatul Sectorului Economic-Financiar al Ad
ministraţiei Patriarhale, privind rezultatul colectei din Duminica Ortodoxiei
pe anul 2007 şi proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondul Central
Misionar pe anul 2007.
Se ia act că în urma apelului transmis clerului şi credincioşilor din parohii, prin
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din Duminica Ortodoxiei
din anul 2007, în eparhii s-a realizat colecta pentru Fondul Central Misionar;
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în conformitate cu hotărârea nr.1947 luată de Sfântul Sinod în şedinţa de
lucru din 18-19 iunie 2003, Centrele eparhiale, au transmis la Administraţia Pa
triarhală, doar cota de 60% din colecta totală, realizată pe plan local, reprezen
tând 764.370 RON, iar pentru îndeplinirea cerinţelor locale Eparhiile au reţinut
cota de 40% din colecta realizată, estimată la circa 509.580 RON.
Referatul constată, de asemenea, că faţă de cifrele realizate în Duminica Orto
doxiei din anul 2006, de 712.390 RON, reprezentând cota de 60%, se observă o
depăşire a colectei realizate în anul 2007, de 7,29%, adică 51,980 RON;
în urma realizării acestei colecte de 764.370 RON, reprezentând 60%, Secto
rul Economic-Financiar al Administraţiei Patriarhale a întocmit Bugetul de veni
turi şi cheltuieli al Fondului Central Misionar pe anul 2007, care corespunde
cerinţelor specifice ale acestui Fond, repartizat astfel:
VENITURI

RON

- din colecta realizată în Duminica Ortodoxiei (cota 60%):

64.370

CHELTUIELI

A. Subvenţii acordate pentru completarea salariilor preoţilor
de la parohiile cu posibilităţii materiale reduse (25% din cota
realizată) din cadrul Eparhiilor din Ardeal şi Banat din colecta
totală de 1.273.950, realizată de Biserica Ortodoxă Română în 2007: 318.487
din care:
- 75% Episcopiei Covasnei şi Harghitei:
- 25% Eparhii din Ardeal şi Banat:

238.866
79.621

B. Subvenţii acordate Centrelor Eparhiale pentru nevoile
acestora (40% din colecta realizată şi reţinută):
C. Acţiuni misionare externe, sumă pusă la dispoziţia
Patriarhiei Române
445.883
Total
764.370
Faţă de cele prezentate mai sus şi reflectate în bugetul de venituri şi cheltu
ieli al Fondului Central Misionar pe anul 2007, la propunerea Comisiei Pastorală,
Monahale şi Sociale, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de colecta realizată în Duminica Ortodoxiei din anul 2007 şi trans
misă în cotă de 60%, la Patriarhia Romană, conform celor aprobate de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 18-19 iunie 2003;
-Aprobă Proiectul de buget venituri şi cheltuieli al Fondului Central Misionar
pe 2007 în forma prezentată de Sectorul Economic-Financiar al Administraţiei
Patriarhale, urmând ca administrarea lui să se facă prin organele statutare bise
riceşti;
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Aduce mulţumiri membrilor Sfântului Sinod, preoţilor şi credincioşilor pen
tru eforturile depuse în vederea realizării Colectei Fondului Misionar în Dumi
nica Ortodoxiei din anul 2007 urmând ca, anual, rezultatul colectelor realizate în
eparhii să fie dat publicităţii în presa eparhială pentru încunoştiinţarea clerului
şi credincioşilor.

Temei nr. 1872 şi 2621/22007 - Adresa Episcopiei Caransebeşului nr.
719/2007 cu propunerea P.S. Episcop Lucian de a se acorda Prea Cuv. Protosinghel Constantin Timiş, exarhul mănăstirilor, rangul de Arhimandrit şi con
testaţia împotriva acestei propuneri introdusă de I.P.S. Mitropolit Laurenţiu
al Ardealului cu adresa nr. 1813 din 6 iunie 2007 a Arhiepiscopiei Sibiului.
La Cancelaria Sfântului Sinod s-a primit adresa nr. 719/2007 a Episcopiei
Caransebeşului, prin care P.S. Episcop Lucian propune să se acorde Prea Cuvio
sului Protosinghel Constantin Timiş, exarhul mănăstirilor din cadrul Episcopiei
Caransebeşului, rangul de Arhimandrit, aceasta fiind însoţită de autobiografia ce
lui propus, din care rezultă că, în prezent, are vârsta de 36 de ani şi o vechime în
clerul monahal de aproape 13 ani.
în recomandarea făcută, P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului apreciază că
Prea Cuv. Protos Constantin Timiş are “pregătire teologică adecvată, dar mai
ales evlavie şi râvnă în practicarea vieţii monahale” şi ca urmare, în conformitate
cu prevederile art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin.3 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor, îl propune
Sfântului Sinod să i se acorde rangul de Arhimandrit.
în legătură cu această propunere a P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, la
Patriarhia Română s-a primit însă şi adresa nr. 1813 din 6 iunie 2007 a Arhiepis
copiei Sibiului, prin care I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, după ce a con
statat că pe Ordinea de zi este înscrisă propunerea de acordarea a rangului de
Arhimandrit Prea Cuviosului Protosinghel Constantin Timiş, contestă această
propunere.
Examinând propunerea P.S. Episcop Lucian, dar ţinând seama şi de contesta
ţia I.P.S. Mitropolit Laurenţiu, care absentează motivat de la această şedinţă sino
dală, Comisia Pastorală, Monahală şi Socială a propus Plenului Sfântului Sinod
să aprobe amânarea soluţionării recomandării P.S. Episcop Lucian al Caranse
beşului, de a se acorda P.C. Protos Constantin Timiş, până se va primi din partea
Episcopiei Caransebeşului un răspuns la contestaţia I.P.S. Mitropolit Laurenţiu,
când va fi prezent şi înalt Prea Sfinţia Sa în şedinţa sinodală - pentru a se clarifica
aspectele semnalate.
La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh, Sfântul Sinod a hotărât:
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-Amână rediscutarea problemei în şedinţa sinodală din 21 iunie 2007, când
vafi prezent şi I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului şi P.S. Episcop va produce
justificare împotriva contestaţiei.
In şedinţa de lucru din 21 iunie 2007 s-au reluat discuţiile asupra propunerii
P.S. Episcop Lucian, prezentând justificări în susţinerea ei, iar I.P.S. Mitropolit
Laurenţiu, stăruind în a-şi susţine contestaţia.
Pe marginea problemei supusă dezbaterii au luat cuvântul în ordine interven
ţiei în discuţii: I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, I.P.S. Mitropolit Serafim şi
P.S. Episcop Daniil, Locţiitor al Episcopiei Daciei Felix, I.P.S. Mitropolit Barto
lomeu al Clujului, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist.
Ca urmare, luând în considerare aprecierile şi propunerile formulate în cadrul
discuţiilor, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

- Amână soluţionarea propunerii de acordare a rangului de Arhimandrit
Prea Cuviosului Protosinghel Constantin Timiş, urmând ca P.S. Episcop Lucian
să invite pe I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardealului într-o vizită pastorală în
Episcopia Caransebeşului, prilej cu care va vizita aşezămintele monahale şi va
purta discuţii duhovniceşti cu P.S. Episcop Lucian.

COMISIA TEOLOGICĂ ŞI LITURGICĂ
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Casian al Dună
rii de Jos, raportorul Comisiei Teologice şi Liturgice să prezinte rapoartele aces
teia asupra următoarelor probleme:

Temei nr. 2702/2007 - Referatul Comisiei Sinodale pentru canonizarea
Sfinţilor Români, în legătură cu solicitarea Arhiepiscopiei Iaşilor de apro
bare a Acatistului, a Slujbei Vecerniei şi Utreniei, precum şi a proiectului de
Tomos al Sfântului Sinod pentru proclamarea canonizării Sfântul Ierarh
Varlaam, Mitropolitul Moldovei (30 august).
La solicitarea Arhiepiscopiei Iaşilor avizată de Sinodul Mitropolitan al Mitro
poliei Moldovei şi Bucovinei şi de Comisia Sinodală pentru canonizarea sfinţilor
români, precum şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, prin hotărârea
nr.726/2007 luată în şedinţa de lucru din 12 februarie 2007, Sfântul Sinod a hotă
rât următoarele:
-Aprobă canonizarea Mitropolitului Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire
la 30 august, cu cinstire generală, urmând a fi înscris în calendarul ortodox Sfân
tul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.
- Aprobă textul Troparului, Condacului şi Sinaxarul alcătuite în cinstea
Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei.
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- Aprobă icoana zugrăvită în cinstea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul
Moldovei.
- Slujbele Vecerniei şi Utreniei, precum şi Acatistul Sfântului Ierarh Varlaam,
Mitropolitul Moldovei vor fi prezentate spre aprobare Sfântului Sinod în sesiunea
de vară, împreună cu proiectul Tomosului pentru proclamarea canonizării S f Ie
rarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, care va avea loc la Mănăstirea Secu, Jude
ţul Neamţ, la data de 30 august 2007.
Ca urmare a acestei hotărâri a Sfântului Sinod, cu adresa nr. 5891 din 15 iunie
2007, I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a înaintat la Patriarhia
Română Slujbele Vecerniei şi Utreniei, precum şi Acatistul Sfântul Ierarh Var
laam, Mitropolitul Moldovei diortosite de Comisia Chiriarhală Liturgică a Mitro
poliei Moldovei şi Bucovinei prezidată de I.P.S. Mitropolit Daniel, pe baza unei
variante iniţiale alcătuită de P.S. Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Romanului şi avizate de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bu
covinei la 19 iunie 2007.
Comisia Sinodală pentru canonizarea sfinţilor români întrunită în plenul său
în şedinţă de lucru în ziua de 19 iunie 2007, a cercetat şi Slujbele Vecerniei şi
Utreniei, precum şi Acatistul Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, şi a
constata că acestea, în alcătuirea şi forma înaintată, sunt corespunzătoare, avizându-le pentru aprobare de către Sfântul Sinod.
Totodată, pe temeiul hotărârii Sfântului Sinod nr.726/2007 luată în şedinţa de
lucru din 12 februarie 2007, prin care s-a aprobat canonizarea Sfântul Ierarh Var
laam, Mitropolitul Moldovei, cu zi de pomenire la 30 august şi cu cinstire gene
rală, precum şi a existenţei textelor liturgice pentru cinstirea sa, Comisia Sinodală
pentru canonizarea sfinţilor români a întocmit proiectul de TOMOS SINODAL
pentru proclamarea canonizării pe care îl supune aprobării Sfântului Sinod pentru
aprobare.
Având în vedere cele de mai sus, la propunerea Comisiei Teologice şi Litur
gice şi în urma discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă Slujbele Vecerniei şi Utreniei, precum şi Acatistul în cinstea Sfântul
Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, în alcătuirea Comisiei Chiriarhale Litur
gice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, avizate de Comisia Sinodală pentru cin
stirea sfinţilor români;
- Aprobă proiectul de T o m o s S in o d a l pentru proclamarea canonizării Sf.
Ierarh Varlaam Mitropolitul Moldovei, în forma alcătuită de Comisia Sinodală
pentru canonizarea sfinţilor români.
- Aprobă ca Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei să fie înscris în
Calendar cu cruce neagră simplă, ca sfânt cu polieleu, după Sfinţii Ierarhi: Alexan
dru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului, în ziua de 30 august
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- Aprobă ca textele liturgice în cinstea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropo
litul Moldovei, să fie tipărite prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Iaşilor, ur
mând a fi preluate şi introduse în cărţile de cult ce se vor imprima de către Edi
tura şi Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
- Să se tipărească un minei al Sfinţilor Români, aşa cum s-a hotărât anterior
de Sfântul Sinod.
Temei nr. 2710/2007 - Adresa nr.2038/2007 a Arhiepiscopiei Clujului cu
propu-nerea I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Ma
ramureşului de a se aproba canonizarea Mucenicului Atanasie Todoran, pre
cum şi Slujbele Vecerniei, Utreniei, Acatistului şi Icoana Mucenicului.
Adresa respectivă relatează că pământul Transilvaniei i-a dăruit calendarului
nostru, în special, mărturisitori şi mucenici. Unii dintre ei sunt cunoscuţi şi cin
stiţi, peste alţii s-a aşternut uitarea, alţii sunt pomeniţi doar în documente şi, în cel
mai bun caz, păstraţi în memoria anonimă a credincioşilor. Printre aceştia din
urmă se numără şi Mucenicul Atanasie Todoran (cunoscut în popor sub numele de
„moş Tănase Todoran”) din localitatea Bichigiu, în Ţara Năsăudului, care a vieţuit în secolul al XVIII-lea. După ani de aşteptare Arhiepiscopia Clujului propune
să fie scos la iveală, canonizat şi rânduit în ceata sfinţilor. Intre motivele invocate
pentru canonizare, Arhiepiscopia Clujului menţionează:
- Mărturia credinţei ortodoxe a lui Atanasie Todoran care s-a împlinit prin
atitudinea sa neînfricată faţă de încercările de impunere a uniaţiei în zona Năsău
dului de către Regimentul de grăniceri care se organiza aici în a doua jumătate a
secolului. Intrarea în armata grănicerească şi primirea unor drepturi civile era
condiţionată de acceptarea noii credinţe, greco-catolică.
- în luna mai 1763, când - lângă Năsăud - se pregătea depunerea jurământu
lui de către noii recruţi în prezenţa generalului Bukow, Atanasie în vârstă de 104
ani, a apărut călare şi a avut curajul de a le cere tinerilor români să refuze batjo
corirea legii străbune prin impunerea unei alte credinţe, în acelaşi timp amintindu-le că drepturile sociale promise de către Curtea din Viena - pentru care, şi în
faţa căreia, el însuşi militase cu ani în urmă - nu fuseseră îndeplinite. Tinerii l-au
ascultat, jurământul nu a fost depus, iar Bukow a fugit.
- Urmarea a fost că la 12 noiembrie 1763 Atanasie Todoran, arestat de poterele stăpânirii, a fost osândit la moarte aspră şi a fost frânt cu roata” pentru că i-a
reţinut pe oameni de la unire”, aşa cum arată limpede sentinţa de condamnare.
- De menţionat că pedeapsa de acest fel era prima ordonată şi executată de
habsburgi pe teritoriul Transilvaniei; abia după 22 de ani va urma tragerea pe
roată a lui Horea şi Cloşca, în 1785, la Alba Iulia.
- Moartea pentru credinţă a lui Atanasie Todoran se păstrează încă vie în
memoria credincioşilor din Ţara Năsăudului, iar viaţa i-a fost cercetată de istorici,
care au scos la lumină lucruri noi.
A
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Acestea sunt principalele raţiuni şi argumente pentru care se propune canon
izarea lui Atanasie Todoran, ca mucenic.
în susţinerea propunerii de mai sus, Arhiepiscopia Clujului a pus la dispoziţia
Comisiei Sinodale pentru Canonizări: un Document mai amplu referitor la viaţa
şi activitatea lui Atanasie Todoran; Referatul-Sinteză privind ortodoxia credinţei
şi moarta sa martirică; textul slujbelor (Vecernia Mică, Vecernia Mare, Utrenia
- inclusiv sinaxarul, Acatistul); icoana mucenicului.
La data de 19 iunie, în cadrul şedinţei de lucru (temei nr.203 8/2007), care a
avut loc la Palatul Patriarhal, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Comisia Sinodală pentru Canonizarea Sfinţilor Români, pe baza docu
mentelor prezentate, şi-a format opina privind justeţea propunerii de canonizare a
Mucenicului Atanasie Todoran dar a precizat că are nevoie de timp pentru diortosirea Acatistului, a slujbelor Vecerniei şi Utreniei şi pentru întocmirea proiectu
lui de Tomos.
Sfântul Sinod, luând act de solicitarea I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clu
jului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, de argumentele invocate în cadrul discu
ţiilor pentru susţinerea canonizării Mucenicului Teodosie Todoran;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru Canonizarea Sfinţilor
Români privind canonizarea, dar care a precizat că are nevoie de timp pentru diortosirea Slujbelor Vecerniei, Utreniei şi Acatistului precum şi pentru întocmirea
Tomosului;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Teologică şi
Liturgică, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă, în principiu, canonizarea Mucenicului Atanasie Todoran din ţara
Năsăudului, cu pomenire la 12 noiembrie.
- îndatorează Comisia pentru Canonizarea Sfinţilor Români să examineze şi
să diortosească slujbele Vecerniei, Utreniei şi Acatistului Sfântului Mucenic Ata
nasie Todoran şi să le înainteze Sfântului Sinod, împreună cu Tomosul de procla
mare a canonizării Sf. Mucenic Atanasie Todoran şi să facă propunerea cuvenită
privind modul înscrierii în Calendarul bisericesc.
- îndatorează Arhiepiscopia Clujului ca până la viitoarea şedinţă a Sfântu
lui Sinod să înainteze Cancelariei Sfântului Sinod, Procesul-Verbal al Sinodului
Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cu hotă
rârea privind Canonizarea Mucenicului Atanasie Todoran şi acordul privind Sluj
bele Vecerniei, Utreniei şi Acatistului.
/\

Temei nr. 2587/2007 - Referatul Comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinţilor români în legătură cu solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviştei de apro
bare a Acatistului Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11
august).
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Pe baza Situaţiei întocmite de Cancelaria Sfântului Sinod şi la propunerea
Comisie Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod, prin hotărârea nr. 4778/2006 lu
ată în şedinţa de lucru din 14 noiembrie 2006, Sfântul Sinod a aprobat publica
rea unui Minei şi a unui Acatistier al Sfinţilor Români care să cuprindă textele
liturgice aprobate de Sfântul Sinod pentru cinstirea Sfinţilor Români canonizaţi de
Biserica noastră, a Sfinţilor cu moaşte sau a celor din neamul românesc care au
vieţuit, propovăduit şi au suferit martiriul în spaţiul carpato-danubiano-pontic al
căror cult a fost generalizat în Biserica noastră; a Sfinţilor din alte neamuri care
au predicat şi au fost martirizaţi în părţile noastre, precum şi textele liturgice la
Duminica Sfinţilor Români, pentru care au avut loc acte canonice de aprobare şi
proclamare în anii 1950-1955, 1992, 2003, 2005 şi 2006.
Din situaţia prezentată a reieşit că nu există în cărţile de cult ale Bisericii noas
tre, un text aprobat al Acatistului Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului (11 august) şi, drept urmare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu
adresa nr. 5200/19 decembrie 2006 a invitat pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei să accepte ca, împreună cu colaboratori ai înalt Prea Sfinţiei Sale din cu
prinsul Centrului Eparhial, să purceadă la alcătuirea Acatistului acestui mare Sfânt
al Ortodoxiei cu o importanţă deosebită în trecutul şi devenirea Bisericii noastre;
Comisia pentru Canonizarea Sfinţilor Români a constatat că textul Acatis
tului Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, în forma elaborată de Co
misia Liturgică şi Teologică a Arhiepiscopiei Târgoviştei prezidată de I.P.S. Arhi
episcop Nifon, a fost diortosit de P.S. Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Epis
copiei Romanului, şi apoi definitivat în şedinţa Sinodul Mitropolitan al Mitro
poliei Munteniei şi Dobrogei din 19 iunie 2007.
De asemenea, Comisia a constatat că Acatistul în forma prezentată core
spunde cerinţelor atât din punct de vedere al formei, respectând structura clasică
a unei astfel de alcătuiri liturgice, cât şi al conţinutului, care cuprinde viaţa sfântu
lui ierarh, avizându-1 pentru aprobare de către Sfântul Sinod.
Ca urmare, după discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei Teologică şi
Liturgică Sfântul Sinod hotărăşte:
Aprobă textul Acatistului Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantino
polului în forma definitivată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei şi avizată de Comisia pentru Canonizarea Sfinţilor Români, urmând a
fi tipărit prin grija Arhiepiscopiei Târgoviştei şi inserat în cărţile de cult.
Temei nr. 2707/2007 - Referatul Pr. Constantin Pârvu, vicar administra
tiv patriarhal în legătură cu data serbării Sfintelor Paşti şi Calendarului
bisericesc pe anul 2008.
După cum se cunoaşte, an de an, Sfântul Sinod a încredinţat Pr. Constantin
Pârvu, vicar administrativ patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod, mandatul de a
elabora textul Calendarului bisericesc pentru anul ce va urma.
A,
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Şi de data aceasta, P.C. Sa a elaborat calendarul bisericesc, din care rezultă că
în anul bisect 2008, data Sfintelor Paşti este în ziua de Duminică 27 aprilie,
iar cele mai importante date din ciclul pascal al anului 2008, se succed astfel:
-

Duminica lăsatului sec de came
2 martie
Duminica lăsatului sec de brânză
9 martie
începutul postului Sfintelor Paşti
luni, 10 martie
Sfintele Paşti
Duminică, 27 aprilie
Duminica a Vil-a după Sfintele Paşti a pomenirii Sfinţilor
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
8 iunie
- Duminica a Vffl-a după Sfintele Paşti a Pogorârii Sfântului Duh
15 iunie
- Duminica a I-a după Rusalii a Tuturor Sfinţilor
22 iunie
- Lăsatul secului pentru Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel duminică, 22 iunie
începutul Postului Sfinţilor Apostoli
luni, 23 iunie
Duminica Sfinţilor Români
29 iunie
- Duminica pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Calcedon
13 iulie
- Duminica pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VTI Ecum. 12 octombrie
- Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului
joi, 13 noiembrie
- începutul Postului Crăciunului
vineri, 14 noiembrie
Naşterea Domnului
joi, 25 decembrie
Pe baza acestor date, Pr. Constantin Pârvu, a elaborat proiectul Calendarului
bisericesc pe anul 2008, care include şi sfinţii români canonizaţi spre a fi supus
aprobării Sfântului Sinod, acesta având un caracter unitar pentru întreaga Biserică
Ortodoxă Română, urmând ca după aprobare, să fie trimis tuturor eparhiilor pentru
imprimare, la vremea hotărâtă de Sfântul Sinod. Calendarul se depune în manuscris.
Pentru a se evita ca textul calendarului să parvină, în mod ilegal, la diverse
edituri şi tipografii străine de Biserică, se precizează că este necesar să se menţină
hotărârile Sfântului Sinod nr. 8250/11994 şi 2505/2001, ca tipărirea calendarului
să se facă, pe cât posibil, numai în tipografiile bisericeşti şi numai în ultimul tri
mestru al anului, cu imprimarea stemei Patriarhiei Române şi a stemei eparhiale,
indicarea preţului de vânzare unitar pe toată ţara şi a tipografiei care îl tipăreşte.
Difuzarea urmează să se facă, asemenea anilor anteriori, numai la pangarele
bisericilor şi în magazinele bisericeşti eparhiale, începând cu luna decembrie 2007.
De asemenea, se precizează că este necesar să se respecte hotărârea Sfântu
lui Sinod nr. 6157/1999 privind înscrierea în spaţiul rezervat a următoarelor rân
duieli bisericeşti {privitoare la post şi nunţi sărbătorile naţionale bisericeşti),
(5 iunie: înălţarea Domnului - Ziua Eroilor şi 30 noiembrie: Sfântul Apostol
Andrei - Ocrotitorul României) şi sărbătorile legale în care nu se lucrează potri
vit Legii nr. 75 din 12 iulie 1996: 1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1Mai,
I Decembrie (Ziua Naţională), 25 şi 26 decembrie.
A
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Pentru informarea eparhiilor se reaminteşte că, Tipografia Institutului Biblic
are posibilitatea tehnică să tipărească întregul tiraj al Calendarului pe anul 2008
necesar tuturor eparhiilor. Chiriarhii eparhiilor care doresc să tipărească la Bucu
reşti Calendarul pe anul 2008, pot să anunţe din timp Tipografia Institutului Bi
blic, în vederea procurării hârtiei şi a imprimării Calendarului la un preţ scăzut.
De asemenea, se precizează că Eparhiile care în anul 2008 îşi vor imprima
Calendarele în tipografiile eparhiale proprii trebuie să se anunţe din vreme la Can
celaria Sfântului Sinod pentru a avea posibilitatea de a descoperi orice încercare
de falsificare şi a anunţa organele abilitate şi de control în acest sens.
Totodată eparhiile sunt prevenite să ia măsurile necesare pentru protejarea
dreptului de exclusivitate a Bisericii, în ceea ce priveşte tipărirea şi difuzarea
Calendarului bisericesc pe anul 2008, prevăzut prin Legea nr. 103/1992.
Comisia Pastorală, Monahală şi Socială, examinând referatul Pr. Constantin
Pârvu, vicar administrativ patriarhal, în legătură cu data serbării Sfintelor Paşti şi
schema Calendarului bisericesc pe anul 2008, constată că întocmirea calendarului
este corectă, iar precizările care s-au reamintit sunt necesare.
Astfel, pentru a se evita ca textul calendarului să parvină, în mod ilegal, la
diverse edituri şi tipografii străine de Biserică, este necesar să se menţină hotărâ
rile Sfântului Sinod nr. 8250/1994 şi 2505/2001, care prevăd ca tipărirea calenda
rului să se facă, pe cât posibil, numai în tipografiile bisericeşti şi numai în ultimul
trimestru al anului, cu imprimarea stemei Patriarhiei Române şi a stemei epar
hiale, indicarea preţului de vânzare şi a tipografiei în care se tipăreşte;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Pastorală, Monahală şi
Socială Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că în anul bisect 2008, Sfintele Paşti se vor sărbători, Duminică, 27
aprilie.
- Ia act că textul Calendarului bisericesc pe anul bisect 2008, prezentat în
manuscris, de Pr. Constantin Pârvu este corect întocmit şi are caracter unitar
pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.
- Aprobă ca textul Calendarului să fie difuzat la eparhii în vederea tipăririi în
perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 2007, spre a asigura protejarea acestuia, în
care scop se vor respecta hotărârile Sfântului Sinod nr. 8250/1994 şi nr. 2505/2001.
- îndatorează Cancelaria Sfântului Sinod cu înscrierea rânduielilor bisericeşti
în Calendarul bisericesc pe anul 2008 şi cele din anul 2009 referitoare la nunţi.
- Centrele eparhiale sunt informate că Tipografia Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române dispune de mijloace tehnice performante
pentru tipărirea în policromie a Calendarului, cu preţuri de cost reduse, în care
scop, pe baza ofertelor ce vor fi puse la dispoziţie de I.B. Tipografie, eparhiile pot
face comenzi ferme de imprimare.
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-A vând în vedere hotărârile Sfântului Sinod nr. 8250/1994 şi 2505, reiterate
în fiecare an, pentru protejarea textului calendarului care nu poate fi scos din
Cancelaria Sfântului Sinod înainte de vremea tipăririi, adresează I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei rugămintea de a desemna specialistul respectiv
care să vină şi să verifice textul Calendarului bisericesc pe anul 2008, la Can
celaria Sfântului Sinod, împreună cu alcătuitorul, pentru eventuale corecturi.
Temei nr. 2.649/2007 - Referatul Sectorului II al administraţiei Patriar
hale, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisei de pic
tură bisericească.
Temei nr. 2.639/2007 - Referatul Sectorului II al Administraţiei Patriar
hale, cu propunerea Comisiei de pictură bisericească, privind preţurile de
execuţie ale lucrărilor de pictură bisericească.
După cum se cunoaşte, problemele legate de pictura bisericească sunt cu
prinse în Decizia Patriarhală nr. 633/1958, ca şi Instrucţiunile privitoare la anga
jarea şi executarea lucrărilor de pictură bisericească stabilite ulterior. Această
decizie este în vigoare până în prezent, dar s-a simţit nevoia să se amendeze într-un
Regulament al Comisiei de pictură bisericească.
Astfel, Deciziei Patriarhale nr. 633/1958 i s-au adus completări de către Sfân
tul Sinod, prin hotărârea nr. 11236/1986, care cuprinde 37 de puncte referitoare la
pictura bisericească şi prin tem. nr. 10830/1989, care se referă la reglementarea
picturii în tehnica mozaicului şi introducerea vitraliilor la bisericile din Patriarhia
Română, sub îndrumarea Comisiei de pictură bisericească.
încă din anul 1991, prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 640/1991 s-a dispus
elaborarea Proiectului de Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei
de pictură bisericească, de către o Comisie sinodală care, potrivit rezoluţiei de pe
temei nr. 3554/1981, a fost supus Sfântului Sinod pentru examinare, definitivare
şi aprobare. Şedinţa Sfântului Sinod, din 7-8 mai 1991, a aprobat amânarea luării
unei hotărâri cu privire la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comi
siei de pictură bisericească.
Au mai fost intenţii de definitivare a acestui Regulament, cum ar fi tem.
2572/1992 şi 782/1986, conform cărora s-a amânat luarea unei hotărâri finale.
în conformitate cu hotărârea nr. 4.735/2004, Comisia de pictură bisericească,
sub preşedinţia P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, împreună cu
Oficiul Juridic al Administraţiei Patriarhale au continuat revizuirea Proiectul de
Regulament întocmit anterior şi i-au dat o formă finală care a fost difuzat tuturor
membrilor Sfântului Sinod pentru analiză şi propuneri, în vederea stabilirii formei
finale a acestuia.
Referatul Sectorului II al Administraţiei Patriarhale nr. 2.746/2006 şi Pro
iectul de Regulament, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de pictură
bisericească la data de 27 iunie 2006, a fost analizat de către Comisia Teologică
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şi Liturgică a Sfanţului Sinod împreună cu propunerile făcute de unele Centre
Eparhiale la acest proiect de Regulament şi a hotărât:
1. Aprobă înfiinţarea unei Comisii zonale de pictură bisericească pe lângă
fiecare Centru Mitropolitan, unde se află Secţia de Artă Sacră (Pictură biseri
cească şi Patrimoniu) în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă (Bucureşti,
Iaşi, Cluj).
2. Această Comisie zonală de pictură bisericească are competenţă de avizare
prealabilă, atestarea pictorilor bisericeşti fiind de competenţa Comisiei de pic
tură bisericească a Patriarhiei Române. Atribuţiile fiecărei Comisii de pictură
bisericească zonală sunt următoarele:
a. promovarea talentelor locale, prin descoperirea şi încurajarea tinerilor cu
aptitudini, din zona respectivă, spre a fi luaţi în evidenţă şi a se califica în profe
sie, prin Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române;
b. supravegherea calităţii picturii bisericeşti în desfăşurare, în zona respectivă;
c. urmărirea decenţei şi coresponsabilităţii artistului şi a preotului, atât în
ceea ce priveşte Ortodoxia picturii, cât şi în ceea ce priveşte preţurile practicate.
3. Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române îşi păstrează atri
buţiile regulamentare, privitoare la atestarea pictorilor bisericeşti, cu precizarea
că, în vederea avizului preliminar, dosarele vor trece de la Centrele Eparhiale, la
Comisia zonală de pictură bisericească, de pe lângă fiecare Centru Mitropolitan.
4. Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române are, pe lângă com
petenţa de atestare a pictorilor bisericeşti, şi drept de apel şi arbitraj, atunci când
există probleme în plan local.
5. Prin aceste norme metodologice se intensifică responsabilitatea la nivel zonal
şi se întăreşte cooperarea cu Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române.
6. Ierarhii eparhioţi arondaţi fiecărei Comisii zonale de pictură bisericească,
vor face propuneri pentru componenţa acestora, dintre persoanele competente şi
avizate în domeniul picturii bisericeşti (între 5 şi 7 membri), urmând ca activita
tea acestor Comisii să se desfăşoare după principiile care reglementează activi
tatea Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române.
7. Avizul final al Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române, pri
vind atestarea pictorilor bisericeşti recomandaţi de Comisia zonală de pictură
bisericească, va fi comunicat direct Centrului Eparhial, de unde provin candi
daţii, precum şi Comisiilor de pictură bisericească zonale.
8. In scopul facilitării activităţii Comisiilor zonale de pictură bisericească,
Sectorul II al Administraţiei Patriarhale va comunica acestora lista tuturor pic
torilor bisericeşti deja atestaţi, la data prezentei comunicări.
9. In scopul definitivării proiectului de Regulament de organizare şi funcţio
nare a Comisiei de pictură bisericească, existent la Sectorul II al Administraţiei
Patriarhale, Sfântul Sinod aprobă instituirea unei Comisii, compusă din: P.S.
a
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Episcop Casian al Dunării de Jos - preşedinte; P.S. Episcop Vincenţiu Ploieş
teanul — Vicar Patriarhal şi preşedintele Comisiei de pictură bisericească - vice
preşedinte şi membrii Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române, cu
sarcina de a redacta textul proiectului de Regulament, în ultima variantă, şi să
introducă prevederile Hotărârii Sfântului Sinod nr. 2.746/2006, privind Comisiile
de pictură zonale şi atribuţiile lor.
Comisia desemnată s-a întrunit în mai multe rânduri în şedinţă de lucru, pen
tru definitivarea proiectului de Regulament, privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei de pictură bisericească.
La elaborarea Proiectului de Regulament s-au avut în vedere următoarele criterii:
- Stabilirea cu toată precizia a etapelor şi condiţiilor ce trebuie îndeplinite de
cei ce doresc a deveni pictori bisericeşti, în drumul ce trebuie parcurs în vederea
pregătirii, calificării şi promovării lor pentru pictură din nou, a pictorilor restaura
tori de monumente de epocă şi a pictorilor iconari.
- Stabilirea de norme precise, privind etapele executării lucrărilor de pictură
bisericească: întocmirea devizului, adjudecarea, contractarea şi executarea lucră
rilor de pictură bisericească, recepţionarea acestor lucrări şi închiderea şantierelor
de pictură bisericească.
- Stabilirea sancţiunilor care eventual, vor putea fi aplicate pictorilor bise
riceşti, în cazul abaterilor disciplinare.
- Dispoziţiuni finale şi tranzitorii.
Proiectul de Regulament, astfel definitivat, împreună cu procesul-verbal de
definitivare, au fost propuse spre dezbaterea şedinţei Sfântului Sinod, din data de
20-21 iunie 2007, sub temei nr. 2.649/2007.
Comisia Teologică şi Liturgică a Sfântului Sinod, în urma analizării Proiec
tului de Regulament, a propus Sfântului Sinod următoarele:
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de pictură biseri
cească, redactat în forma actuală să fie discutat şi în Sinoadele Mitropolitane
(unde sunt Comisii zonale de pictură bisericească - Bucureşti, Iaşi şi Cluj), îm
preună cu reprezentanţi ai pictorilor din zona respectivă (de cat. I, a Il-a, sau a IlI-a),
pentru a arăta care sunt atribuţiile Comisiei zonale şi exigenţele unei picturi cât
mai corecte, din punct de vedere liturgic şi de cea mai bună calitate, din punct de
vedere tehnic.
2. La examenul de atestare a pictorilor, organizat de Comisia de pictură bise
ricească Patriarhală trebuie să participe şi un membru al Comisiei Teologice şi
Liturgice - specialist în Teologie Liturgică, care va prezida şedinţa respectivă.
3. Observaţiile Sinoadelor Mitropolitane de la cele 3 centre zonale vor fi
transmise Cancelariei Sfântului Sinod, până la data de 15 octombrie a.c.
4. Totodată se vor face observaţii şi propuneri referitor la preţurile de pictură
în raport cu zona respectivă şi puterea economică a parohiilor.
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5.
Contractele de execuţie a lucrărilor de pictură bisericească trebuie să fie
întocmite la Centrele Eparhiale, cu participarea reprezentanţilor parohiei, a pic
torului executant şi a sectoarelor eparhiale - economic, patrimoniu şi juridic.
Proiectul de Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de pic
tură bisericească, prin modul în care a fost întocmit şi definitivat de Comisia sino
dală, stabilită de Sfântul Sinod, are ca scop prevederea unor dispoziţii legale pre
cise, menite să ducă la o îmbunătăţire tehnică şi artistică a lucrărilor de pictură
bisericească. Are, de asemenea, ca scop să stabilească relaţii corecte şi precise în
tre parohiile beneficiare de lucrări de pictură şi pictorii executanţi.
în cadrul discuţiilor din plenul şedinţei Sfântului Sinod au luat cuvântul în ur
mătoarea ordine, aducând propuneri şi lămuriri: I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, I.P.S. Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, P.S. Episcop-Vicar Pa
triarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Preşedintele Comisiei de pictură bisericească,
P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei.
în urma acestor ample discuţii, care au avut loc în plenul Sfântului Sinod şi
în acord cu propunerile formulate în cadrul acestora de către Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Proiectul Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de
pictură bisericească se va trimite Sinoadelor Mitropolitane, în cadrul cărora func
ţionează Comisiile zonale de pictură bisericească, precum şi la Facultăţile de Teo
logie cu specializarea Artă Sacră (Bucureşti, Cluj şi Iaşi), care împreună vor reanaliza Regulamentul respectiv şi vor înainta propunerile lor în vederea hotărârii
finale, care se va lua de către Sfântul Sinod, la proxima şedinţă sinodală înainte de
aprobarea Statutului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 70/2007 - Referatul Sectorului învăţământ în legătură cu edi
tarea şi tipărirea manualelor de Religie pentru clasele V-VIII.
La Comisia Teologică şi Liturgică a Sfântului Sinod s-a primit referatul Sec
torului învăţământ al Patriarhiei Române, cu privire la editarea şi tipărirea manua
lelor de Religie pentru clasele V-VIII, potrivit înţelegerii cu Ministrul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului din 13.02.2007 şi reconfirmării nr. 15.710/ 29.03.2007.
în acest sens, Sectorul învăţământ a solicitat Centrelor Eparhiale propunători
pentru manuale de Religie, pentru clasele menţionate şi trimiterea lor spre analiză
de către Comisia de evaluare a manualelor de Religie, constituită în baza Hotă
rârii Sfântului Sinod de pe Temei nr.56/2005, iar referatul aminteşte că până în
prezent s-au primit manuale de la unele Centre Eparhiale, după cum urmează:
1.Arhiepiscopia Bucureştilor
- Manual de Religie pentru clasa a V-a, Editura “Aramis Prinţ S.R.L.” din
Bucureşti, 64 de pagini autori: Prof. Livia Teodorescu, Prof. Iuliana Martin, Pr.
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Anghel Chirilă; referenţi ştiinţifici de specialitate: Pr. Prof. Univ. Dr. Adrian Gabor (Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti), Pr.
Prof. Gheorghe Dogaru, Gr. I Didactic, inspector la specialitatea Religie în cadrul
I.S.M.B.
2.Arhiepiscopia Sibiului
a. Manual de Religie pentru clasa a V-a, autori: Prof. Terciu Nicolae, Prof.
Diac. Nicu D. Octavian; referenţi ştiinţifici de specialitate: Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Dorin Joantă, Inspec
tor învăţământ religios, Conf.univ.dr. Alexandru Hudiţean, director al Departa
mentului pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu, Prof. Halmaghi Ioan, Gr. I, metodist al I.S.J. Braşov - Colegiul Naţional
Unirea Braşov.
b. Manual de Religie pentru clasa a Vl-a, autori: Prof. Terciu Nicolae, Pr.
Prof. Dr. Sebastian Şebu; referenţi ştiinţifici de specialitate: Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Sorin Joantă, In
spector învăţământ religios, Conf. univ. dr. Alexandru Hudiţean, director al De
partamentului pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii Lucian
Blaga din Sibiu, Prof. Halmaghi Ioan, Gr.I, metodist al I.S.J. Braşov - Colegiul
Naţional Unirea Braşov.
c. Manual de Religie pentru clasa a VH-a, autori: Prof. Terciu Nicolae, Prof.
Mihaela Panoschi; referenţi ştiinţifici de specialitate: Dr.Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Sorin Joantă, Inspec
tor învăţământ religios, Conf. univ. dr. Alexandru Hudiţean, director al Departa
mentului pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu, Prof. Halmaghi Ioan, Gr. I, metodist al I.S.J. Braşov - Colegiul Naţional
Unirea Braşov.
d. Manual de Religie pentru clasa a VlII-a, autori: Prof. Terciu Nicolae, Cerc.
ştiinţ. Irina Horga; referenţi ştiinţifici de specialitate: Dr. Laurenţiu Streza, Arhi
episcopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Prof. Dr. Sorin Joantă, Inspector
învăţământ religios, Conf. univ. dr. Alexandru Hudiţean, director al Departamen
tului pentru pregătirea personalului didactic al Universităţii Lucian Blaga din
Sibiu, Prof. Halmaghi Ioan, Gr. I, metodist al I.S.J. Braşov - Colegiul Naţional
Unirea Braşov.
3. Episcopia Aradului Ienopolei şi Hălmagiului
a.
Manual de Religie pentru clasa a V-a, coordonator ştiinţific : P.S. Dr. Timotei Seviciu, autori: Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazăr, preot Vasile
Pop; referenţi ştiinţifici de specialitate: Pr. Conf. Univ. Dr. Teodor Baba (Facul
tatea de Teologie Ortodoxă Arad) şi Prof. Florin Sirca, Gr. I, Inspector şcolar de
religie la Inspectoratul şcolar al Judeţului Arad.
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b. Manual de Religie pentru clasa a Vl-a, coordonator ştiinţific: RS. Dr. Timotei Seviciu, autori: Florin Boldea, Violeta Boldea, Pr.Marius Mihai Ilca, Liviu
Lazăr, Pr. Vasile Pop; referenţi: Conf. Univ. Dr. Comeliu Pădurean (Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Arad - Universitatea Aurel Vlaicu) şi Prof. Florin Sirca,
Gr. I, Inspector şcolar de religie la Inspectoratul şcolar al Judeţului Arad..
c. Manual de Religie pentru clasa a Vil-a, coordonator ştiinţific: P.S. Dr.
Timotei Seviciu, autori: Florin Boldea, Violeta Boldea, Liviu Lazăr, preot Vasile
Pop; referenţi ştiinţifici de specialitate: Pr. Conf. Univ. Dr. Teodor Baba (Faculta
tea de Teologie Ortodoxă Arad) şi Conf. Univ. Dr. Comeliu Pădurean (Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Arad - Universitatea Aurel Vlaicu).
d. Manual de Religie pentru clasa a VUI-a, coordonator ştiinţific: P.S. Dr. Ti
motei Seviciu, autori: Florin Boldea, Violeta Boldea, pr. Marius Mihai Ilca, Liviu
Lazăr, pr. Vasile Pop; referenţi: Prof. Univ. Dr. Constantin Rus (Decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad) şi Pr. Conf. Univ.
Dr. Teodor Baba (Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad).
4. Arhiepiscopiea Iaşilor
a.
Manual de Religie pentru clasa a V-a, autor: Pr. Nicolae Dascălu; referenţi
ştiinţifici de specialitate: Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Petraru (Facultatea de Teo
logie Ortodoxă Dumitru Stăniloae - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi) şi
Pr. Lect. Dr. Ioan Vicovan (Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi).
Având în vedere că manualele pentru clasele a V-a - a VUI-a nu au fost tipă
rite niciodată până acum şi ţinând seama de acordul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tine-retului pentru editarea şi tipărirea lor peste graficul oficial;
Luând în consideraţie că există manuale alternative pentru fiecare clasă;
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act, cu aprobare, de manualele înaintate de Centrele eparhiale menţio
nate şi de activitatea propunătorilor acestora;
- Să se urmărească îndeaproape de către Sectorul învăţământ atât activi
tatea de evaluare de către Comisia Patriarhiei şi de către cea de la Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a manualelor propuse, precum şi etapele de
editare a manualelor prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, încât ele
să apară până la 1 septembrie 2007;
-Să se aprobe numirea în Comisia Patriarhiei de evaluare a manualelor
didactice a unui reprezentant al Mitropoliei Ardealului.
Temei nr. 750/2007 - Propunerile Sectorului învăţământ la proiectul
Legii învăţământului preuniversitar.
La Comisia Teologică şi Liturgică s-a primit referatul Sectorului învăţământ
al Patriarhiei Române, cu propunerile Sectorului învăţământ la proiectul Legii
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învăţământului preuniversitar, elaborat la începutul anului 2007 de către Minis
terul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
în datele de 26 februarie, 16 martie şi 21 martie a.c., la Ministerul Educaţiei
şi Cercetării s-au discutat propunerile cultelor recunoscute din România, pe această
problemă, din partea Bisericii Ortodoxe Române participând la discuţii RS.
Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar patriarhal şi Diac. Nicu D. Octavian, con
silier patriarhal la Sectorul învăţământ teologic şi Educaţie religioasă.
Propunerile Bisericii Ortodoxe Române au fost formulate, în mare parte, de
către Sectorul învăţământ, ţinându-se seama şi de sugestiile transmise de unele
Centre eparhiale şi au fost înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
în cadrul discuţiilor mai sus menţionate, de la Ministerul Educaţiei, Cerce
tării şi Tineretului, acestea au fost bine primite şi apreciate, urmând ca la defini
tivarea Legii să se ţină seama de ele.
La discuţiile din plenul Sfântului Sinod au intervenit: I.P.S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, P.S. Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul,
Pr. Constantin Părvu, vicar administrativ patriarhal şi Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist.
Având în vedere că adoptarea noii legi este foarte importantă pentru învăţă
mântul preuniversitar, atât în aspectele cu caracter didactic, cât şi educativ;
Ţinând seama de faptul că proiectul de lege are referiri şi la învăţământul teo
logic şi religios, care avea unele lacune;
Luând în consideraţie faptul că Biserica Ortodoxă Română are multe unităţi
de învăţământ teologic, iar Religia se predă la toate clasele şi formele de învăţă
mânt preuniversitar ca parte a trunchiului comun;
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de propunerile Bisericii Ortodoxe Române la proiectul
Legii învăţământului preuniversitar;
- Să se urmărească de către Sectorul învăţământ etapele ce urmează a fi par
curse de proiectul Legii învăţământului preuniversitar, până la aprobarea lui în
Parlamentul României.
Temei nr. 1754/2007 - Propunerile Sectorului învăţământ în legătură cu
revizuirea Programei şcolare la disciplina Religie pentru clasele V-VIII, în ve
derea aplicării ei începând cu anul şcolar 2007 - 2008.
La Comisia Teologică şi Liturgică a Sfântului Sinod s-a primit referatul Sec
torului învăţământ al Patriarhiei Române, cu privire la lucrările Comisiei pentru
revizuirea programei şcolare la disciplina Religie pentru clasele V-VIII, în care se
precizează că în 20 martie 2007, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, a fost con
vocată Comisia pentru revizuirea programei şcolare la disciplina Religie pentru
clasele V-VIII.
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Componenţa Comisiei a fost aprobată de către Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist: Preşedinte: P.S. Episcop-Vicar patriarhal Ciprian Câmpineanul,
Membri: Diac. Nicu D. Octavian, consilier patriarhal; Doamna Irina Horga, Cer
cetător ştiinţific la Institutul pentru ştiinţele Educaţiei; Pr. Dogaru Gheorghe,
Inspector de specialitatea Religie la I.S.M. Bucureşti; Pr. Dr. Mihai Aurel, Direc
tor la Seminarul Teologic Bucureşti, Dl Bogus Vasile, Inspector specialitatea re
ligie la I.S.J. Ilfov; Pr. Chirilă Anghel, Inspector la Sectorul Cultural al Arhiepis
copiei Bucureştilor şi Doamna Marica Florin, Inspector la Sectorul învăţământ al
Patriarhiei Române.
întrunirea Comisiei pentru revizuirea programei şcolare s-a dovedit a fi de
mare importanţă, activitatea acesteia desfăşurându-se eficient şi operativ. în acest
fel s-a realizat o lucrare de referinţă, în spiritul normelor şi exigenţelor cerute de
noile reglementări în domeniu. Revizuirea s-a impus şi în vederea elaborării ma
nualelor de religie pentru clasele V-VIII pentru care s-a obţinut aprobarea tipăririi
lor în afara graficului aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
pentru anul acesta.
Programa a fost redactată ţinând seama în mare parte de cea aprobată prin
hotărârea nr. 4.002/2000 a Sfântului Sinod şi a fost deja înaintată Consiliului Na
ţional pentru Curriculum în vederea eventualelor observaţii şi avizului de rigoare,
Ministerului Culturii şi Cultelor (Secretariatului de Stat pentru Culte), spre avi
zare, şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru aprobare.
Având în vedere că această programă trebuie să intre în vigoare începând cu
anul şcolar 2007-2008,
Ţinând seama de utilitatea acestui document pentru buna desfăşurare a pro
cesului de învăţământ,
Luând în consideraţie că programa a fost revizuită respectându-se Programa
şcolară aprobată prin hotărârea 4.002/2000 a Sfântul Sinod şi prin Ordinul nr.
3.915/2001 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă noua programă şcolară la disciplina Religie pentru clasele V- VIII
care se va publica şi difuza după obţinerea tuturor aprobărilor;
Să se urgenteze de către Sectorul învăţământ aprobarea acesteia la Miniterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi să fie informate Centrele Eparhiale că
pot prelua programa de pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
(www.edu.ro) sau de pe site-ul Patriarhie Române (www.patriarhia.ro) după
aprobare, în vederea aplicării ei începând cu anul şcolar 2007-2008.
Temei nr. 2556/2007 - Referatul Sectorului învăţământ, privitor la noua
programă pentru Bacalaureat, la disciplinele Dogmatică Ortodoxă şi Istoria
Bisericii Ortodoxe Române.
a
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La Comisia Teologică şi Liturgică s-a primit Referatul Sectorului învăţământ,
cu privire la lucrările Comisiei pentru revizuirea programei pentru Bacalaureat,
la disciplinele Dogmatică Ortodoxă şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române.
întrucât disciplina Dogmatică Ortodoxă este disciplină de bacalaureat, la ale
gere cu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru Seminariile Teologice şi, de
asemenea, pentru elevii liceelor teologice, de la alte profiluri decât cele teologice
(clasele de matematică-fizică, chimie, chimie-biologie, filologie, limbi modeme,
limbi clasice, istorie-ştiinţe sociale, informatică), iar Ministerul Educaţiei, Cerce
tării şi Tineretului solicită ca periodic aceste programe sa fie revizuite, la data de
18 iunie 2007, la sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a întrunit o comisie,
care a luat în discuţie programa pentru examenul de Bacalaureat, aprobată de
Sfântul Sinod prin hotărârea nr.4.320/2002, cu aplicabilitate din 2003, procedând
la revizuirea acesteia, în conformitate cu cerinţele semnalate.
Totodată, având în vedere că Religia se predă în toate clasele, până la clasa a
XlI-a şi că există manuale de religie pentru clasele a IX-XII-a (autori Dorin Opriş
şi Vasile Timiş), Comisia propune ca, pentru absolvenţii de liceu, care doresc să
aleagă la bacalaureat disciplina Religie, aceştia să poată opta pentru ea în cadrul
probei F, programa pentru această disciplină urmând a fi elaborată ulterior.
Având în vedere că această programă a fost solicitată de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului şi ţinând seama de utilitatea acestui document pentru
buna desfăşurare a procesului de evaluare, în viitor;
Luând în consideraţie că programa a fost revizuită respectându-se Programa de
Religie pentru Seminarii şi licee teologice, aprobată prin hotărârea nr. 4.320/2002 a
Sfântului Sinod;
La propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă noua formă a programei la disciplinele Dogmatica Ortodoxă şi Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, pentru Seminariile teologice şi liceele cu clase teologice,
la examenul de Bacalaureat -proba E, iar pentru elevii liceelor teologice, de la alte
profiluri decât cele teologice (clasele de matematică-fizică, chimie, chimie-biologie,
filologie, limbi moderne, limbi clasice, istorie-ştiinţe sociale, informatică) - proba F;
- Să se transmită Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului noua pro
gramă în vederea aprobării, urmând a intra în vigoare începând cu sesiunea de
bacalaureat din 2008;
—Aprobă ca, la Bacalaureat, să fie introdusă şi Religia ca disciplină de exa
men, candidaţii de la alte licee decât cele teologice să poată opta pentru aceasta
în cadrul probei F;
—Să se înainteze spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tinere
tului această propunere, urmând a intra în vigoare începând cu sesiunea de baca
laureat din 2008.
Temei nr. 2049/2007 - Adresa Arhiepiscopiei Alba-Iuliei, cu privire la
desfăşurarea Simpozionului Internaţional “Cosmosul între frumos şi apocali
ptic. Un recurs etic asupra ecologiei (Alba-Iulia, 4-6 mai 2007).
/V
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în perioada 4-5 mai 2007, a fost organizat la Alba Iulia Simpozionului Inter
naţional “Cosmosul între frumos şi apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei”,
de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “ 1 Decembrie
1918”, Arhiepiscopia Alba Iuliei şi Secretariatul de Stat pentru Culte.
Analizând criza ecologică fară precedent, cu care se confruntă societatea con
temporană şi efectele negative ale exploatării de la Roşia Montană, participanţii
la simpozion, ierarhi, profesori de teologie şi personalităţi din ţară şi străinătate,
şi-au exprimat îngrijorarea faţă de problemele ecologice grave, specifice proiec
tului “Roşia Montană-Gold Corporation”, subliniind importanţa responsabilizării
oamenilor faţă de creaţia lui Dumnezeu.
Participanţii la întâlnire s-au declarat de acord cu iniţiativa Patriarhiei Ecu
menice, ca ziua de 1 septembrie să fie marcată prin săvârşirea unei slujbe speciale
pentru mediul înconjurător, în corespondenţă cu ziua de 5 iunie, declarată “Ziua
mondială pentru protecţia mediului”, de către Adunarea Generală a ONU, înce
pând cu anul 1972.
La propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de lucrările Simpozionului Internaţional “Cosmosul între frumos şi
apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei” (Alba-Iulia, 4-6 mai 2007);
- Să se introducă, la rubrica “date importante ” din Calendar şi “Ziua rugă
ciunii pentru mediu", la 1 septembrie, începutul anului bisericesc, în corespon
denţă cu ziua de 5 iunie, declarată, în 1972, “Ziua mondială pentru protecţia me
diului ”, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
La orele 20°°, Prea Fericitul Părinte Patriarh suspendă şedinţa de lucru a
Sfântului Sinod, anunţând continuarea acesteia în ziua următoare, potrivit Ordinii
de Zi aprobată.
Joi, 21 iunie 2007
La orele 930 se reiau lucrările în plenul Sfântului Sinod, sub preşedinţia Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Se rosteşte rugăciunea “împărate ceresc”.
La Apelul nominal se adaugă prezenţei din ziua anterioară următorii membri:
I.P.S. Mitropolit Laurenţiu, I.P.S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale şi P.S. Episcop-Vicar Siluan Marsilianul, absenţi motivaţi în prima zi.
COMISIA CANONICĂ-JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe P.S. Episcop Calinic al Argeşului
şi Muscelului, raportorul Comisiei Canonică-Juridică şi pentru Disciplină să pre
zinte referatele acesteia, după cum urmează:
Temei nr. 2.401/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind lu
crările Comisiei speciale instituite de Sfântul Sinod în legătură cu revizuirea
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şi amendarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii orto
doxe Române.
După cum se cunoaşte, prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 510 luată în şedinţa
de lucru din 13 februarie 2007 s-au aprobat unele măsuri referitoare la îndatorirea
Bisericii Ortodoxe Române de a prezenta Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române într-o nouă redactare, ca urmare a promulgării
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
I.
Intr-o primă etapă, pe temeiul convocării nr. 1.521 din 21 martie 2007 a
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în ziua de 4 aprilie 2007 a avut loc la
Reşedinţa Patriarhală întrunirea comisiei prezidată de Prea Fericitul Părinte Palor sinodale, care a elaborat un număr de 31 de principii şi recomandări spre a
fi avute în vedere de Comisia specială de lucru instituită de Sfântul Sinod în sco
pul revizuirii, amendării şi redactării Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
II.
într-o a doua etapă, potrivit convocării nr. 1.834 din 18 aprilie 2007 a
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în zilele de 9-11 mai 2007 s-a reunit la
Palatul Patriarhiei Comisia specială de lucru instituită de Sfântul Sinod în scopul
revizuirii, amendării şi redactării Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, în următoarea componenţă:
- Preşedintele Comisiei Canonice-Juridice şi pentru Disciplină a Sfântului
Sinod: I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, raportorii Comisiilor Sinodale: I.P.S.
Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, PS. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului,
P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, P.S. Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiu
lui Visarion Răşinăreanul şi Secretarul Sfântului Sinod: P.S. Episcop-Vicar Pa
triarhal Vincenţiu Ploieşteanul;
- Din partea Cancelariei Sfântului Sinod: Pr. Constantin Pârvu, vicar ad
ministrativ patriarhal, Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal şi Pr. Alexandru
Moţoc, inspector general bisericesc;
- Câte un reprezentant recomandat de Centrele mitropolitane dintre spe
cialiştii în drept canonic şi administraţie bisericească, după cum urmează: Mitro
polia Munteniei şi Dobrogei: Pr. Prof Univ. Dr. Alexandru Stan; Mitropolia Mol
dovei şi Bucovinei: Pr. Jurist Constantin Grigore; Mitropolia Ardealului: Pr. Conf.
Univ. Dr. Irimie Marga; Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului:
Pr. Lect. Univ. Dr. Vlaicu Patriciu; Mitropolia Olteniei: Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Ioanicescu şi Mitropolia Banatului: Pr. Prof Univ. Dr. Constantin Rus.
Lucrările Comisiei speciale de lucru au fost deschise de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist.
In desfăşurarea activităţii sale Comisia specială de lucru a avut la bază ur
mătoarele documente: Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
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Ortodoxe Române adoptat în anul 1948, republicat în anul 2003 şi aflat în vi
goare; Hotărârile Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti adop
tate până la data întrunirii Comisiei de lucru şi publicate, prin care s-au adus
amendamente, completări şi explicări ale Statutului în vigoare; Procesul-Verbal
al întrunirii Comisiei formată din înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi şi raportorii
comisiilor sinodale din 4 aprilie 2007, cuprinzând cele 31 de principii şi reco
mandări adoptate; Celelalte regulamente interioare din corpusul legiuirilor
Bisericii Ortodoxe Române aflate în vigoare.
Se menţionează că pentru pregătirea lucrărilor Comisiei speciale de lucru, ca
etapă de lucru intermediară, Cancelaria Sfântului Sinod a redactat un text al Sta
tutului care a inclus în mod sintetic şi sistematic toate elementele redate în cuprin
sul celor 31 de recomandări şi ale documentelor mai sus amintite, care a consti
tuit documentul de lucru al Comisiei.
Precizăm, de asemenea, că în lucrarea sa, Comisia specială a consultat cu titlu
orientativ şi statutele următoarelor Biserici Ortodoxe: Legea privind Statutul
Bisericii Greciei (1977); Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse (2000); Legea şi Sta
tutul Bisericii Ortodoxe Sârbe (1929); Statutul Bisericii Ortodoxe Bulgare
(1950); Statutul Bisericii Ortodoxe Georgiene; Statutul vieţii canonice a Bise
ricii Ortodoxe Ucrainiene (1994).
După examinarea întregului Statut şi analizarea fiecărui articol, după amen
darea şi îndreptarea acestora unde a fost nevoie, Comisia specială de lucru în
şedinţa din 9-11 mai 2007 a încredinţat Cancelaria Sfântului Sinod cu redactarea
anteproiectului Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române care să redea în mod sistematic opiniile, recomandările, amendamentele,
propunerile şi concluziile care s-au formulat în cadrul lucrărilor Comisiei de lucru.
III.
într-o a treia etapă, la convocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, în ziua de 5 iunie 2007 s-au reunit la Reşedinţa Patriarhală numai mem
bri ierarhi şi reprezentanţii Cancelariei Sfântului Sinod din Comisia specială, în
vederea analizării şi definitivării anteproiectul Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în forma revizuită şi amendată de Co
misia specială de lucru în şedinţa din 9-11 mai 2007.
Comisia a examinat articol cu articol, textul anteproiectului de Statut, în forma
redactată din nou de Cancelaria Sfântului Sinod pe baza discuţiilor din 9-11 mai
2007 şi, acolo unde a considerat necesar, a adus îmbunătăţirile şi corecturile nece
sare, fară a se depărta de textul convenit în cadrul lucrărilor Comisiei speciale din
9-11 mai 2007.
La încheierea lucrărilor, Comisia întrunită la 5 iunie 2007 la Reşedinţa
Patriarhală a opinat că este necesar ca, în lumina hotărârii Sfântului Sinod nr. 510,
luată în şedinţa sa de lucru din 13 februarie 2007, să propună examinării şi hotă
rârii Sfântului Sinod o seamă de etape de lucru în legătură cu examinarea ante
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proiectului Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române de către Centrele Eparhiale şi de către Sinoadele Mitropolitane, în vede
rea formulării de observaţii care să fie aduse la cunoştinţa Cancelariei Sfântului
Sinod
Totodată Comisia Canonică, Juridică şi pentru Disciplină a mai propus:
-încredinţarea Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Stan şi a Cancelariei Sfântului
Sinod pentru întocmirea unui indice tematic de fundamentare pe Sfintele Canoane
a prevederilor Proiectului de Statut, folosind modelul elaborat de Pr. Prof. Liviu
Stan la Statutul din anul 1948;
- încredinţarea Pr. Prof. Univ. Dumitru Radu cu corectura stilistică şi gra
maticală a textului anteproiectului de Statut;
- încredinţarea a 2-3 jurişti care să analizeze şi să facă propuneri corespun
zătoare pentru ca prevederile Proiectului de Statut să fie conforme cu legislaţia
în vigoare.
Urmare a discuţiilor care au avut loc în Plenul Sfanţului Sinod şi la propu
nerea Comisiei Canonică, Juridică şi pentru Disciplină, Sfanţul Sinod hotărăşte:
a

- Aprobă următoarele etape de lucru la Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române:
1. Studierea anteproiectului Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române la Centrele Eparhiale, în perioada 5 iulie - 3 1 iulie
2007 şi formularea de observaţii care să fie supuse dezbaterii în cadrul Sinoa
delor Mitropolitane (se vor consulta şi protopopii şi Permanenţa Consiliului
Eparhial).
2. Până la 5 iulie 2007, Centrele eparhiale vor primi pe suport electronic, de
la Cancelaria Sfântului Sinod pe 3 coloane (coloană cu textul în vigoare, co
loană cu anteproiectul şi coloană pentru observaţii).
3. întrunirea Sinoadelor Mitropolitane până la 1 septembrie 2007 în vederea
analizării observaţiilor primite de la eparhiile sufragane şi a formulării de propu
neri unitare pentru completarea anteproiectului de Statut şi comunicarea acesto
ra la Cancelaria Sfântului Sinod până la data de 5 septembrie 2007.
4. întrunirea Comisiei speciale de lucru în plenul ei, în zilele de 10-11 sep
tembrie 2007 pentru analizarea propunerilor venite de la cele 6 Sinoade Mitro
politane în vederea includerii în anteproiectul de Statut.
5. Redactarea textului proiectului Statutului pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române la Cancelaria Sfântului Sinod, cuprinzând dis
cuţiile şi propunerile ce se vor conveni în şedinţa din 10-11 septembrie 2007.
6. întrunirea Comisiei speciale în plenul ei în zilele de 2-3 octombrie 2007
pentru definitivarea Proiectului Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, ce va f i adus în dezbaterea Sfântului Sinod.
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7. Şedinţa Sfântului Sinod pentru examinarea şi definitivarea Statutului:
luni 22, marţi 23 şi miercuri 24 octombrie 2007.
8. Totodată, Sfântul Sinod hotărăşte că până la întrunirea sa din 22, 23 şi 24
octombrie 2007, Cancelaria Sfântului Sinod să se îngrijească pentru obţinerea
corecturii stilistice a anteproiectului de statut din partea P.C. Prof. Univ. Dumitru
Radu şi de avizul a 2-3 jurişti privind conformitatea anteproiectului de Statut cu
legislaţia în vigoare.
9. De asemenea, se va apela la PC. Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru Stan pen
tru întocmirea unui Indice canonic şi a unui Indice tematic la noul Statut, cu con
sultarea Cancelariei Sfântului Sinod.
Temei nr. 2384/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu Procesul-Verbal al Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria din 11 martie 2007, constituită în Colegiu Electoral Bisericesc, pri
vind alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Siluan Mănuilă, Consilier admi
nistrativ eparhial, în postul de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria.
Din examinarea documentelor primite la Comisia Canonică-Juridică şi pen
tru Disciplină a Sfântului Sinod reiese că acesta cuprinde următoarele:
- Hotărârea nr. 901/2007 luată de Sfântul Sinod în şedinţa din 14 februa
rie 2007 privind constatarea vacantării scaunului de Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria prin alegerea P.S. Episcop Sofronie ca Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, precum şi încre
dinţarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a mandatului “de a se îngriji pen
tru convocarea forului electiv al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, ur
mând ca data alegerii să se stabilească în consultare cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, în termenul statutar, iar actele alegerii (Procesul-Verbal al Cole
giului etc.) să fie înaintate Sfântului Sinod în vederea examinării canonice şi a
validării alegerii”;
- Procesul-Verbal al lucrărilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Orto
doxe Române din Ungaria din 11 martie 2007, transformată în Colegiu Elec
toral Bisericesc privind alegerea noului Chiriarh al Eparhiei, însoţit de mandatul
de convocare a Adunării Eparhiale, lista membrilor clerici şi mireni ai Adunării
Eparhiale, buletinul de vot, Curriculum vitae al Arhim. Nestor Iovan şi al Arhim.
Siluan Mănuilă, înaintate la Cancelaria Sfântului Sinod cu adresa Arhiepiscopiei
Timişoarei nr. 744-A din 12 martie 2007 şi scrisoarea din 15 mai 2007, semnate
de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului;
- Dosarul personal al Prea Cuv. Arhim. Siluan Mănuilă cuprinzând în:
Acte de stare civilă: Certificat de naştere, Buletin de identitate; Acte de studii:
Diplomă de Bacalaureat, Diplomă de licenţă în teologie şi Foaia Matricolă de la
Facultatea de Teologie din Sibiu, Diplomă de Masterat în Teologie de la Facul
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tatea de Teologie din Atena; Acte privind starea clericală: Adeverinţă de botez,
Adeverinţa de tundere în monahism, Actele de hirotonie întru ierodiacon şi iero
monah, Atestatul de duhovnicie, Actele de acordare a rangului de Protosinghel şi
a rangului de Arhimandrit de către Sfântul Sinod.
Având în vedere că Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a luat act de do
sarul lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea de Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pe care, potrivit prevederilor art. 6, art.
10, lit. “e” şi art. 131, lit. “1” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, coroborate cu prevederile art. 49, lit. “e şi f ’ din Regula
mentul Organelor Centrale, l-a trimis Sfântului Sinod, pentru ca, prin Comisia
Canonică-Juridică şi pentru Disciplină să se procedeze la examinarea canonică a
alegerii, precum şi a candidatului ales în scopul confirmării alegerii şi ridicării la
treapta Arhieriei;
Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină a procedat la examinarea
lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea de Episcop al Epis
copiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a constatat că acestea au fost prezidate
canonic de I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, în jurisdicţia căreia se află
eparhia vacantă, şi s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Statutului pen
tru Organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 131, lit. “h” şi
“1”) şi ale Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne din Ungaria, aprobat de Sfântul Sinod (art. 44, alin.3).
Ca urmare, Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină procedând la exa
minarea canonică a Prea Cuviosului Arhimandrit Siluan Mănuilă şi constatând că
acesta întruneşte condiţiile de studii şi canonice cerute de prevederile art. 131, lit.
“b” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
precum şi cunoştinţe de limba maghiară, prevăzute de art. 44, alin. 4 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
cunoştinţe care îi vor înlesni desfăşurarea activităţii într-o ţară de limbă maghiară,
motiv pentru care a propus Sfântului Sinod validarea alegerii ca episcop.
Sfântul Sinod, ţinând seama că lucrările Colegiului Electoral Bisericesc al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria s-au desfăşurat statutar, sub preşedinţia
I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, în jurisdicţia căreia se află această eparhie;
Luând act că în urma examinării canonice ce s-a făcut de către Comisia Ca
nonică»Juridică şi pentru Disciplină, aceasta a constatat că Prea Cuviosul Arhi
mandrit Siluan Mănuilă întruneşte condiţiile de studii şi canonice pentru ridicarea
la treapta Arhieriei, potrivit art. 131, lit. “b” din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi de art. 44 din Statutul pentru organiza
rea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a propus valida
rea alegerii ca episcop făcută de Colegiul Electoral;
15 - B.O.R. 1-6/2007

226

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. “g”, art. 131, lit “b, f, h şi 1” din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 44 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
în urma explicaţiilor date de către I.P.S. Mitropolit Nicolae privitoare la
desfăşurarea alegerii;
Ţinând seama că I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, I.P.S. Mitropolit Sera
fim, P.S. Episcop Sofronie şi P.S. Episcop Nicodim au prezentat elogios activitatea
Prea Cuviosului Arhim. Siluan Mănuilă;
Având în vedere că în urma votului exprimat pentru validarea alegerii ca
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române în Ungaria şi a ridicării la treapta arhieriei, Prea Cuviosul Arhimandrit Siluan Mănuilă a întrunit unanimitatea voturilor
din partea membrilor Sfântului Sinod;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Canonică,
Juridică şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că lucrările Colegiului Electoral Bisericesc al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria care au avut loc în ziua de 11 martie 2007, s-au desfăşurat
statutar sub preşedinţia I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului;
- Ia act de rezultatul favorabil al votării exprimat în unanimitate de Sfântul
Sinod şi aprobă validarea alegerii Prea Cuviosului Arhimandrit Siluan Mănuilă
ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria precum şi ridicarea Prea
Cuvioşiei Sale la treapta Arhieriei.
- In conformitate cu prevederile art. 132, alin. “a ” şi “b ” din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, adresează înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului rugămintea de a lua măsurile canonice
şi statutare pentru emiterea Gramatei Mitropolitane în vederea înscăunării şi
instalării noului ales ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
po-trivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române.
- Data ceremoniei instalării şi înscăunării canonice a noului ales urmează a
se stabili de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului în consultare cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele Sfântului Sinod.
-Despre alegerea şi validarea Prea Cuviosului Arhimandrit Siluan Mănuilă
ca Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria se vor adresa cuvenitele
scrisori către Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Ministerul Culturii
şi Cultelor, precum şi Guvernului şi Ministerului de resort din Ungaria.
Temei nr. 2.705/2007 - Adresa nr. 177/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale, prin care I.P.S. Mitropolit Iosif
înaintează examinării Sfântului Sinod hotărârea Consiliului Mitropolitan
din 30 mai 2007 şi a Adunării Mitropolitane din 1 iunie 2007 privind înfiin
ţarea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia.
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Având în vedere argumentaţia prezentată din care reiese că încă de la sfârşitul
anilor 1970, Biserica Ortodoxă Română s-a îngrijit şi se îngrijeşte de credincioşii
ortodocşi români din Italia; că în ultimii 10 ani, numărul credincioşilor ortodocşi
români din această ţară a crescut foarte mult, fiind organizate deja un număr de
60 de parohii, jumătate dintre acestea având deja o vechime de aproape 10 ani şi
dovedind stabilitate şi maturitate şi de organizare;
Că în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meri
dionale, în Italia este organizat un Vicariat, care, potrivit art.7 din Statutul Mitro
poliei, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române poate fi organizat
în eparhie, “la propunerea Mitropolitului în acord cu Consiliul Mitropolitan, adop
tată de către Adunarea Mitropolitană şi aprobată de către Sfântul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române”;
Ţinând seama de necesitatea pastoral-misionară de a avea o eparhie ortodoxă
română în Italia, în paralel cu desfăşurarea demersurilor pentru recunoaşterea ju
ridică a Bisericii Ortodoxe Române în Italia;
Luând act că, atât Consiliul Mitropolitan în şedinţa sa din 30 iunie 2007, cât
şi Adunarea Mitropolitană în şedinţa sa din 1 iunie 2007, în deplin acord cu vo
inţa preoţilor ortodocşi români din Italia exprimată în cadrul întrunirii din 8 mai
2007 de la reşedinţa episcopală de la Gavedo, au aprobat cu unanimitate iniţiativa
înfiinţării Episcopiei Ortodoxe Române în Italia, cu menţiunea că până în prezent
parohiile din Italia au funcţionat organizate ca Vicariat;
Cunoscând că Sfântul Sinod pe temeiul art. 6 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (în vigoare), potrivit cărora: “asis
tenţa religioasă şi organizarea canonică a diasporei ortodoxe române se asigură
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române” a înfiinţat eparhiile orto
doxe române de peste hotare şi deci are dreptul să procedeze similar la înfiinţarea
unei episcopii în Italia;
In temeiul prevederilor art. 6 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi a prevederilor art. 7 din Statutul canonic al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, aprobat de Sfântul
Sinod prin hotărârea nr. 1080/2001;
La propunerea Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod
hotărăşte:
- Ia act de hotărârea Consiliului Mitropolitan şi a Adunării Mitropolitane a
Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională privind
înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia.
- Aprobă înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române în Italia, ca sufragană a
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, urmând ca
să-şi stabilească sediul în Roma, prin grija organismelor mitropolitane.
- încredinţează I.P.S. Mitropolit Iosif mandatul organizării noii Episcopii
Ortodoxe Române în Italia şi a reorganizării structurii Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale.
a
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- I.P.S. Mitropolit Iosif împreună cu organismele mitropolitane se vor îngri
ji de revizuirea Statutului de organizare şi funcţionare a Mitropoliei şi de redac
tarea Statutului propriu al noii Episcopii, în vederea aprobării acestuia de către
Sfântul Sinod.
- Potrivit prevederilor canonice şi statutare bisericeşti, I.P.S. Mitropolit Iosif
va lua măsurile cuvenite pentru asigurarea locotenenţei scaunului Episcopal al
Episcopiei Ortodoxe Române în Italia şi informarea Patriarhia Română despre
cele stabilite.
- Să se completeze documentaţia privind înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe
Române în Italia, trimiţându-se la Cancelaria Sfântului Sinod Procesul Verbal al
şedinţei Adunării Mitropolitane din 1 iunie 2007 şi Lista unităţilor bisericeşti
(protopopiate, parohii, mănăstiri etc.) din cuprinsul noii eparhii.
Temei nr. 2.891/2007 - Modalitatea de eliberare a Cărţii Canonice pen
tru un preot ortodox român.
Cunoscând că atât în Italia cât şi în alte ţări ale Europei, preoţii ortodocşi
români părăsesc jurisdicţia Chiriarhului canonic român, fiind folosiţi de ierarhii
altor jurisdicţii ortodoxe în scopul atragerii comunităţilor ortodoxe române sub
jurisdicţia lor, aducând prin aceasta prejudicii unităţii ortodoxe române din afara
graniţelor ţării prin dezbinarea credincioşilor ortodocşi români care s-au stabilit
definitiv sau temporar în ţările respective;
în urma amplelor discuţii care au avut loc în plen şi la propunerea Comisiei
Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Cartea Canonică pentru un preot ortodox român va putea fi eliberată de
către Chiriarhul canonic numai la solicitarea unui alt ierarh român de peste ho
tare, aflat în comuniune canonică cu Biserica Ortodoxă Română şi pentru uti
lizarea numai în comunităţi ortodoxe române aflate în jurisdicţia sa.
- La solicitarea ierarhilor străini, aparţinând altor jurisdicţii canonice orto
doxe, Cartea Canonică se va putea elibera numai cu avizul Chiriarhului locului
şi cu aprobarea Patriarhiei Române şi acordul Intâistătătorului jurisdicţiei res
pective, preotulfiind utilizat numai în cadrul comunităţilor acelei jurisdicţii străine,
dar nu şi în comunităţi ortodoxe române aflate în teritorii cuprinse jurisdicţional
de eparhii ortodoxe.
a

COMISIA PENTRU COMUNITĂŢI EXTERNE,
RELAŢII INTERORTODOXE ŞI ECUMENICE
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte, I.P.S. Arhiepiscop
Nifon al Târgoviştei, prezintă Sfântului Sinod referatul Comisiei pentru Comuni
tăţi Externe, Relaţii interortodoxe şi ecumenice privind:
Temei nr. 2033/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Prea Fericirea Sa Christofor, Arhiepiscop de Praga şi al
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ţinuturilor Cehe şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, de a face o
vizită oficială la Biserica Ortodoxă Soră din ţinuturile Cehe şi din Slovacia
(12-15 iulie 2007).
Programul vizitei va cuprinde întâlniri cu autorităţi de stat din Cehia, recepţia
la Ambasada României la Praga, oferită în cinstea Prea Fericirii Sale de către
însărcinatul cu afaceri, Dl. Dan Bălănescu, precum şi o întâlnire cu comunitatea
românească din această ţară. în data de 14 iulie, se va sfinţi piatra de temelie a
bisericii - mausoleu din oraşul Most (100 km de Praga), în memoria eroilor ro
mâni căzuţi, pe aceste meleaguri, în timpul celui de al II-lea Război Mondial, iar
în ziua de duminică, 15 iulie, se va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala din Praga.
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în Cehia reprezintă, pe de o
parte, un moment foarte important în consolidarea şi diversificarea relaţiilor fră
ţeşti cu Biserica Ortodoxă soră din ţinuturile Cehe şi din Slovacia, ilustrată în pe
rioada din urmă prin prezenţa unor monahii din România la mănăstirea Vilemov,
iar pe de altă parte, un sprijin moral important pentru această Biserică minoritară
într-un spaţiu european marcat de un puternic curent de secularizare şi de ateism.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi
Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
A

Ia act, cu aprobare, de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Prea Fericirea Sa Christofor, Arhiepiscop de Praga şi al ţinutu
rilor Cehe şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, de a face o vizită ofi
cială la Biserica Ortodoxă Soră din ţinuturile Cehe şi din Slovacia (12-15 iulie
2007), precum şi de componenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă
de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Temei nr. 1777/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de către Sanctitatea Sa Abbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei, de a par
ticipa la Conferinţa întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi
Orientale (25-27 septembrie 2007).
în invitaţia adresată Bisericii Ortodoxe Române se evidenţiază că trăim într-o
lume plină de conflicte, ură, violenţă, războaie, pe de o parte, iar pe de altă parte,
marcată de sărăcie şi boală, valorile religioase fiind distorsionate pentru a justifica actele de terorism şi de încălcare flagrantă a drepturilor omului. In acelaşi timp,
având în vedere marea influenţă a religiei asupra comportamentului popoarelor,
„comunităţile de credincioşi trebuie să reflecteze împreună, cu seriozitate, asupra
modului în care să-şi călăuzească adepţii şi să influenţeze viitorul pentru a pro
mova cultura păcii şi dezvoltării”.
De asemenea, ca unul dintre Preşedinţii CMB, responsabilitate care i-a fost
conferită de cea de a IX-a Adunare de la Porto Alegre, Brazilia, Sanctitatea Sa
A
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consideră că trebuie să ducă la îndeplinire, împreună cu celelalte Bisericile creş
tine, sarcinile stabilite de Adunare.
In acest context, Biserica Ortodoxă Etiopiană (Tewahedo) doreşte să organi
zeze o conferinţă a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale, în
ajunul sărbătoririi mileniului istoric etiopian, care începe la 11 septembrie 2007.
In cadrul lucrărilor conferinţei se vor exprima puncte de vedere, pe teme pre
cum: mediul înconjurător şi dezvoltarea umană; contracararea violenţei, a con
flictelor, a războiului şi terorismului; sărăcia şi maladia HIV/SIDA şi bolile con
tagioase colaterale; educaţia; dreptatea economică globală ş.a.
Vor fi invitaţi reprezentanţi ai unor instituţii, precum: O.N.U., Banca Mondială,
UNICEF, UNAIDS etc. interesate de temele conferinţei, printre participanţi enumerându-se: Ban Ki Moon, Secretar General al ONU, foşti Preşedinţi ai SUA, etc.
S-a considerat că perioada cea mai potrivită de desfăşurare a conferinţei ar
fi 6-10 septembrie, înainte de deschiderea aniversării mileniului, pe data de 11
septembrie. Ulterior însă, la începutul lunii iunie, prin intermediul Ambasadei
României la Addis Abeba, s-a primit o scrisoare prin care se comunică schimbarea
datelor de desfăşurare pentru zilele de 25-27 septembrie, fiind ataşat şi un pro
gram al respectivei întâlniri.
La data de 13 iunie 2007, s-a primit o altă scrisoare în care se afirmă că,
întrucât nu s-a primit un răspuns scris la celelalte adrese, se consideră că “tăcerea
înseamnă confirmarea participării”.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist consideră că o par
ticipare a reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române într-o astfel de întrunire
internaţională se înscrie în şirul legăturilor Bisericii noastre cu Biserica Ortodoxă
Orientală a Etiopiei, statornicite de multă vreme.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi
Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de invitaţia adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de
către Sanctitatea Sa Abbuna Paulos, Patriarhul Etiopiei, de a participa la Conferinţa întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale (25-27 sep
tembrie 2007);
- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist va stabili nivelul de reprezentare şi
componenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, la respectiva Conferinţă.
Temei nr. 2313/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, condusă de I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la Cea de
a treia etapă a Adunării Ecumenice Europene (Lutherstadt-Wittenberg, Ger
mania, 15-18 februarie 2007).
Cea de a treia etapă a pelerinajului ecumenic a reunit, în oraşul german
Lutherstadt-Wittenberg, 150 de delegaţi din 44 de ţări din întreaga Europă. întâiA

A

A
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nirea de la Wittenberg a reprezentat ultima etapă, din cele trei întruniri premer
gătoare, înainte de întrunirea propriu-zisă a celei de a treia Adunări Ecumenice
Europene (3AEE), care se va desfăşura la Sibiu, în zilele 4-9 septembrie 2007.
Premergător acestei întruniri de la Wittenberg, în zilele de 13-15 februarie, a
avut loc la Luther Hotel, întrunirea Comitetului Pregătitor, compus din reprezen
tanţi ai Conferinţelor Bisericilor Europene (KEK) şi ai Conferinţelor Episcopale
Catolice din Europa (CCEE), Comitet care a continuat analizarea diferitelor as
pecte ce privesc buna desfăşurare a Adunării Ecumenice de la Sibiu.
Delegaţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române la această întrunire a fost
alcătuită din: I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, membru în Prezi
diul KEK, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, P.S. Episcop Irineu Slătineanul,
arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului şi Pr. Michael Tiţa, Consilier Patriarhal.
La întâlnirea de la Wittenberg au mai participat şi reprezentanţi ai Bisericilor
din Sibiu, în calitate de invitaţi, între care: I.P.S. Mitropolit Laurenţiu al Ardea
lului, Domnul Lector Nicolae Popa, coresponsabil din partea CCEE în Comitetul
local şi Dl. Dr. Daniel Buda, secretarul Comitetului local de organizare, precum
şi Dl. Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte în Guvernul României, ca
invitat special.
Joi, 15 februarie, întrunirea a debutat cu ceremonia religioasă de deschidere
a celei de a treia etape a pelerinajului ecumenic către Sibiu, desfăşurată în biseri
ca istorică Stadtkirche.
In continuare, participanţii s-au reunit la Universitatea Leucorea, unde, după
ce Pastorul Jean-Amold de Clermont, Preşedintele KEK şi Em. Sa Card. Peter
Erdo, Preşedintele CCEE, au mulţumit Bisericilor din Germania pentru invitaţia
de a fi oaspeţii oraşului lui Luther, mai mulţi conducători religioşi locali au adre
sat, la rândul lor, cuvinte de salut celor prezenţi.
în continuare, au fost făcute prezentări pe tema „Secularizarea ca provocare
pentru Europa”, iar ziua s-a încheiat cu o rugăciune pregătită de către reprezen
tanţii Bisericii Ortodoxe.
Vineri, 16 februarie, după rugăciunea de dimineaţă, care a cuprins şi o re
flecţie pe o temă biblică, a urmat prima sesiune a zilei, care a inclus: o prezentare
video a primei etape a pelerinajului ecumenic, desfăşurată la Roma, în luna ianua
rie 2006, precum şi mai multe expuneri ale pregătirilor ce se fac în diferite părţi
ale Europei, în perspectiva întrunirii de la Sibiu, atât la nivel naţional, cât şi la ni
vel regional, prin intermediul Consiliilor bisericeşti naţionale sau regionale.
în cadrul discuţiilor, Prea Fericitul Arhiepiscop Anastasios al Tiraniei şi al în
tregii Albanii a subliniat importanţa 3AEE, precum şi necesitatea unei reflecţii co
mune asupra problemelor majore cu care se confruntă astăzi Europa: secularismul, pluralismul religios, problemele mediului înconjurător, fenomenul migraţiei,
marile diferenţe între bogaţi şi săraci ş.a.
A
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După-amiază, participanţii au fost conduşi pe diferite trasee care au refăcut
momente din perioada Reformei, legate în special de Martin Luther.
Seara, în biserica Stadtkirche, delegaţii s-au întâlnit cu oficiali bisericeşti şi
alte personalităţi locale, prilej cu care Excelenţa Sa Dl. Horst Kohler, Preşedintele
Republicii Federale Germane a rostit o alocuţiune, în care a subliniat nevoia ca
ecumenismul să primească un nou impuls.
In continuare, Em. Sa Card. Jean-Pierre Ricard, Preşedintele Conferinţei
Episcopale Catolice din Franţa, a susţinut conferinţa cu tema: „ Contribuţia Teolo
giei Romano-Catolice la mişcarea ecumenică”. O abordare a „ Semnificaţiei Pro
testantismului pentru Europa” a fost făcută de către pastorul reformat Thomas
Wipf, Preşedintele Federaţiei Bisericilor Protestante din Elveţia.
Ziua de sâmbătă, 17 februarie, a debutat, ca şi ziua precedentă, cu o sesiune
plenară la Universitatea ,fLeucorea,f, având ca temă „ Viziunea Bisericii asupra Eu
ropei de astăzi”. Sesiunea a cuprins mai multe prezentări. între vorbitori s-a
numărat şi dl. Daniel Buda, care a făcut o prezentare referitoare la „Provocările
UE. pentru România”, precum şi în ceea ce priveşte aşteptările şi speranţele celor
ce vor fi gazdele delegaţiilor Bisericilor din Europa, la Sibiu, în toamna acestui an.
In cadrul conferinţei de presă organizată la Universitatea "Leucorea", I.P.S.
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a făcut o trecere în revistă a pregăti
rilor pe care Bisericile din România le întreprind în perspectiva 3AEE. Biserica
Ortodoxă Română va contribui cu suma de 200.000 euro la bugetul 3AEE. I.P.S.
Sa a subliniat şi necesitatea unei mărturii creştine comune atât la nivel parohial,
cât şi la cel eparhial în Europa de azi.
Sesiunea de după amiază a fost dedicată unei treceri în revistă a pregătirilor
ce s-au făcut şi se fac pentru întrunirea ecumenică europeană de la Sibiu, prilej cu
care dl. Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte în Guvernul României, a
adresat un cuvânt de salut din partea autorităţilor române de stat.
Sesiunea a mai cuprins trei prezentări, urmate de discuţii în nouă grupe de
lucru pe marginea subtemelor 3AEE şi s-au făcut sugestii concrete pentru întâl
nirea de la Sibiu.
Sesiunea de seară a avut ca temă generală „Reconcilierea în Europa”, prilej
cu care s-a făcut lansarea Decadei pentru contracararea violenţei în Europa.
Duminică, 18februarie, ultima zi a întâlnirii de la Wittenberg, a fost dedicată,
în cursul dimineţii, participării delegaţilor, conform fiecărei tradiţii liturgice, la
slujbele de la mai multe biserici din oraş. Ortodocşii au participat la Sf. Liturghie
ortodoxă săvârşită în limba greacă.
La prânz, a avut loc, la Schlosskirche, o Rugăciune ecumenică comună, la
care, în mod simbolic, într-un cadru solemn, s-a marcat încheierea etapelor premergătoarea celei de a treia Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu.
A
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Cu prilejul întrunirii de la Wittenberg, delegaţii prezenţi au adresat creştinilor
din Europa o scrisoare deschisă, prin care îi îndeamnă să purceadă la un „peleri
naj al luminii”, al acelei lumini adusă în lume de Hristos, care străluceşte în întu
neric şi covârşeşte orice neîncredere, suspiciune şi duşmănie. în scrisoare, creş
tinii din Europa sunt invitaţi să se unească în rugăciune, reflecţie şi pocăinţă, în
această perioadă a Postului Mare, fiind inspiraţi de tema întrunirii de la Sibiu
“Lumina lui Hristos luminează tuturor. Redescoperind darul luminii pe care
Evanghelia lui Hristos o reprezintă pentru Europa de astăzi”. Speranţa exprimată
în scrisoare este că “Lumina lui Hristos ne va inspira pe toţi să lucrăm şi să dăm
mărturie pentru darurile păcii, reconcilierii şi unităţii într-o lume divizată”. Acest
pelerinaj al credinţei şi mărturiei comune este calea pe care sunt chemaţi să pă
şească toţi creştinii şi Bisericile europene pentru a fi uniţi în Duhul Sfânt.
După această a treia etapă, în zilele de 19-21 februarie 2007, s-au desfăşurat
tot la Wittenberg lucrările Comitetului Comun CCEE-KEK, la care a participat
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi
Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
A

Ia act de participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă
de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei la cea de a treia etapă a Adu
nării Ecumenice Europene (Lutherstadt-Wittenberg, Germania, 15-18 februarie
2007), urmând ca reportajul privind participarea să fie publicat în revistele cen
trale bisericeşti.
Temei nr. 1773/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu participarea I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi P.S.
Episcop Nicodim al Strehaiei şi Severinului la manifestările ocazionate de
împlinirea a 1100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sf. Ţar Boris Mihail
(Pliska, 2 mai 2007);
Biserica Ortodoxă Română, răspunzând invitaţiei Sanctităţii Sale Maxim, a
fost reprezentată la aceste festivităţi, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, de către I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi P.S. Episcop Nico
dim al Strehaiei şi Severinului.
In mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist adresat participanţilor se
spunea, printre altele:
A

_
_
_
_

_____

A

“In dăinuirea unui popor, “naşterea de sus, naşterea sa din apă şi din Duh "
este mai presus decât procesul apariţiei sau venirii pe lume, pentru că, prin for
marea sa, intră pe poarta istoriei, dar, prin primirea botezului, poate să intre în
împărăţia lui Dumnezeu. De aceea ne-am bucurat nespus când am aflat că, în
urma hotărârii Sfântului Sinod al Prea Sfintei Biserici Ortodoxe Bulgare, sunt or
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ganizate în oraşul Pliska, la 2 mai a.c., festivităţi aniversare, dedicate bote
zătorului bulgarilor, ţarul Boris cel Sfânt(...).
Este meritul Sfântului Boris-Mihail, ţarul cel Mare, prea strălucit şi prea iu
bit fiu duhovnicesc şi rod curat şi prea cinstit al dorului duhovnicesc al Marelui
Fotie, Patriarhul cel Sfânt de la Constantinopol (Migne, PG., voi. 102, col. 628A,
693D), că “poporul bulgarilor, odinioară barbar şi vrăjmaş neîmpăcat al lui
Hristos, a ajuns atât de blajin şi blagocestiv, încât, lepădând închinarea la idoli,
moştenită de la părinţi, şi îndepărtându-se de rătăcirile şi eresurile păgâneşti, în
chip minunat şi-a pus la inimă credinţa în Hristos” (Migne, loc. cit., 724A-B).
Actul Sfântului Boris-Mihail a însemnat punerea bazelor progresului cultural,
unificarea politică şi etnică a mult preţuitului popor bulgar (...).
împărtăşim pe deplin bucuria aniversării Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a
prea iubitului său popor binecredincios(..). Dăm, încă o dată, mărturie despre
preţuirea şi dragostea pe care V-o purtăm, acum, când, din mila lui Dumnezeu,
trăim încă o “primăvară a Duhului”, prăznuind învierea lui Hristos. In numele
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al preoţilor şi credincioşilor noş
tri, Vă adresăm, din inimă, cele mai bune urări ”.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi
Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfanţul Sinod plenar hotărăşte:
Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi P.S. Episcop
Nicodim al Strehaiei şi Severinului la manifestările ocazionate de împlinirea a
1100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului ţar Boris Mihail (Pliska, 2
mai 2007).
Temei nr. 1219/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, condusă de I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei la solemnităţile
prilejuite de împlinirea a 15 ani de la alegerea Prea Fericirii Sale Vladimir,
Mitropolit al Kievului şi al întregii Ucraine ca întâistătător al Bisericii Orto
doxe Ucrainene (Kiev, 1-3 iunie 2007).
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la aceste festivităţi, cu bine
cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, de către I.P.S. Arhiepiscop
Andrei al Alba Iuliei, Diac. Ioan Claudiu Grama şi Dl. Eugeniu Rogoti.
Festivităţile au debutat la Lavra Peşterilor din Kiev cu o conferinţă, ce a avut
ca temă “Semnificaţia istorică-bisericească a Sinodului din Harkov ”.
în aceeaşi zi, la Biblioteca Naţională "V. Vemadski" din Kiev a avut loc conferinţa cu tema “Slujind Logosului , dedicată, de asemenea, datei jubiliare. In seara
acestei zile, lângă clădirea Academiei Teologice din Kiev, Mitropolitul Vladimir a
sfinţit monumentul dedicat Sfântului Ierarh Petru Movilă. La ceremonie a asistat
şi Ambasadorul României la Kiev, Excelenţa Sa Dl.Traian-Laurenţiu Hristea, care
9

9

A
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a subliniat rolul important al Ierarhului Petru Movilă în ce priveşte unirea spiritu
ală a popoarelor român şi ucrainean.
Pe 2 iunie festivităţile au continuat în catedrala “Adormirea Maicii Dom
nului” din Lavră, cu expoziţia intitulată “De la cneazul Vladimir la Mitropolitul
Vladimir”. în după amiaza acestei zile a avut loc sfinţirea locului şi a pietrei de
temelie pentru viitoarea Catedrală a învierii, unde vor avea loc slujbele festive ale
Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Actualmente, vechea catedrală, din secolul XI,
"Sfânta Sofia", este utilizată de stat ca muzeu, iar catedrala "Sfântul Vladimir" a
fost păstrată din 1992 de fostul Mitropolit de Kiev Filaret Denisenko, cel care
conduce aşa numita “Patriarhie a Kievului”. Seara, la complexul hotelier Rusi a
avut loc recepţia oficială dedicată festivităţilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene. în
cadrul recepţiei au luat cuvântul reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe
Autocefale, prezenţi în Kiev: Patriarhiile Apostolice ale Alexandriei, Antiohiei şi
Ierusalimului, precum şi Bisericile Ortodoxe Rusă, Sârbă, Georgiană, Română,
Bulgară, din Cipru, Elada, Polonia şi Cehia.
Punctul culminant al festivităţilor l-a constituit slujirea solemnă, într-un so
bor de peste cincizeci de arhierei, a Dumnezeieştii Liturghii, în ziua de duminică,
3 iunie. Liturghia a fost săvârşită în faţa catedralei “Adormirea Maicii Domnului”
din Lavră. în timpul cântării pricesnei delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, con
dusă de I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, i-a înmânat Prea Fericitului Vla
dimir mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Teoctist, precum şi o frumoasă icoană bizantină a Maicii Domnului cu Pruncul. în
mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist se spunea, printre altele: “Cu
acest prilej, cu dragoste frăţească, preţuim duhul smerit al Bisericii Ucrainene,
încreştinată prin râvna Sfântului Cneaz Vladimir, cel întocmai cu Apostolii, pre
cum şi răbdarea mucenicească pe care slujitorii sfintelor altare şi credincioşii ei
au arătat-o atunci când au fost greu încercaţi de cei fără de Dumnezeu.
Relaţiile dintre Biserica noastră şi Biserica din ţinuturile Ucrainei au fost de-a
lungul timpului foarte strânse, prin vieţuirea şi lucrarea atâtor monahi, preoţi şi
ierarhi, care au îmbogăţit duhovniceşte viaţa popoarelor noastre. Cu acest prilej,
vom aminti, câteva dintre nenumăratele exemple de înaintaşi, precum: Sfântul
Paisie Velicicovski, părintele prin excelenţă al isihasmului românesc, vieţuitor în
vestitele vetre monahale de la Dragomirna, Secu şi Neamţ, Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, mare cărturarformat la vestita Academie Teologică de
la Lvov, Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, autorul Mărturisirii
ortodoxe de credinţă, adoptată la Sinodul de la Iaşi din 1642 şi pe cel al sfântu
lui canonizat de curând de către Biserica Ortodoxă Română, şi anume Sfântul
Pahomie de la Gledin, care şi-a încununat truda duhovnicească a vieţii în Lavra
Peşterilor din Kiev. Acest popas recent din istoria contemporană a Bisericii noas
tre a fost binecuvântat prin prezenţa cu totul specială a Prea Fericirii Voastre la
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slujba de proclamare a canonizării de la Gledin, la 14 aprilie 2007. Momentul
acesta sfânt ni se descoperă astfel ca încă o mărturie vie a comuniunii dintre
Bisericile noastre, zidită pe temelia pusă de atâţia sfinţi plămădiţi în sânul popoa
relor noastre de-a lungul secolelor.”
In seara acestei zile festivităţile s-au încheiat cu un concert la Palatul Naţio
nal “Ucraina” din Kiev.
La propunerea Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi
Ecumenice, Sfanţul Sinod plenar hotărăşte:
A

- Ia act de participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă
de I.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei la solemnităţile prilejuite de împlinirea
a 15 ani de la alegerea Prea Fericitului Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine ca Intâistătător al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Kiev, 1-3 iunie
2007), cu publicarea reportajului vizitei în revistele centrale bisericeşti.
/\

Temei nr. 2614/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu participarea P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul, Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la instalarea II.PP.SS. Mitropoliţi Vasilios de
Constandia şi Ammohastu şi, respectiv, Nichiforos de Kikkou şi Tilirias (Ci
pru,12 mai 2007).
Odată cu alegerea noului Arhiepiscop al Ciprului, în persoana Prea Ferici
tului Hrisostomos al II-lea, Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului a luat hotărârea
reînfiinţării vechilor mitropolii, desfiinţate în secolele anterioare. Astfel, vineri,
11 mai, au fost aleşi doi mitropoliţi: I.P.S. Vasilios pentru nou înfiinţata Mitro
polie de Constandia şi Ammohostu, cu sediul la Paralimni, şi I.P.S. Nichiforos,
pentru noua Mitropolie de Kikkou şi Tilirias, cu sediul la mănăstirea Kikkos.
Instalarea I.P.S. Vasilios a avut loc sâmbătă, 12 mai, la ziua prăznuirii Sfântu
lui Epifanie de Salamina, iar instalarea I.P.S. Nichiforos, duminică, 13 mai, la
mănăstirea de reşedinţă, amândurora transmiţându-le mesaj de felicitare şi bine
cuvântare din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
La aceste evenimente au mai fost invitaţi şi au participat reprezentanţi ai Pa
triarhiilor Apostolice (cu excepţia Antiohiei), ai Patriarhiilor Rusiei şi Georgiei,
precum şi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei.
La propunerea Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi
Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de participarea P.S. Sebastian Ilfoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepis
copiei Bucureştilor, la instalarea II.PP.SS. Mitropoliţi Vasilios de Constandia şi
Ammohastu şi, respectiv, Nichiforos de Kikkou şi Tilirias (Cipru, 12 mai 2007).
Temei nr. 2320/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu stadiul pregătirii celei de a IlI-a Adunări Ecumenice
Europene de la Sibiu (4-9 septembrie 2007).
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In zilele de 4-9 septembrie 2007, se va desfăşura la Sibiu - Capitala cul
turală europeană 2007, cea de a IlI-a Adunare Ecumenică Europeană (3AEE),
organizată în comun de către Conferinţa Bisericilor Europene (KEK) şi Consiliul
Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa (CCEE).
“Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate
în Europa” este tema aleasă pentru această Adunare de către Comitetul comun
KEK/CCEE. Accentul se pune pe Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (Ioan 8,12),
fâcându-se referinţă la simbolul luminii, care are o importanţă deosebită atât în
tradiţia creştină răsăriteană, cât şi în cele apusene. Subtitlul are ca scop să sublini
eze rolul important pe care creştinismul poate să-l joace în Europa de astăzi.
Aşa cum reiese din scrisoare de invitaţie adresată de cei doi copreşedinţi,
“Adunarea va fi o sărbătoare şi o mărturie comună [...] prin care se va adânci
cunoaşterea şi se va consolida respectul nostru faţă de diferitele tradiţii religioase;
se va întări şi se vor extinde legăturile noastre ecumenice”. în acelaşi timp, 3 AEE
va “va aborda marile provocări inerente culturii europene marcate de secularizare
şi de căutarea spiritualităţii, de pluralismul religios, de procesul de unificare euro
peană şi de responsabilităţile pe care continentul nostru trebuie să şi le asume în
faţa lumii.”
Această atât de importantă întrunire ecumenică, la care vor participa aproxi
mativ 3.000 de reprezentanţi ai tuturor Bisericilor din Europa, va fi găzduită pen
tru prima dată într-o ţară cu o populaţie majoritar ortodoxă, după ce primele două
întruniri au avut loc la Basel, Elveţia (1989) şi Graz, Austria (1997), ceea ce va
constitui, cu siguranţă, un moment de referinţă în viaţa poporului român şi o do
vadă grăitoare a deschiderii ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române şi a celor
lalte Biserici din România.
Ca o caracteristică a acestei Adunări este faptul că ea nu constă doar dintr-un
singur eveniment, ci este un proces în patru etape. în acest fel, 3AEE intenţio
nează să reprezinte, într-un mod simbolic, un pelerinaj al întâlnirii diferitelor
tradiţii creştine, cu bogăţia specifică fiecăreia, şi să redescopere rădăcinile creş
tine ale Europei:
1. Prima etapă s-a desfăşurat la Roma, între 24-27 ianuarie 2006, cu partici
parea a 150 de delegaţi din 44 de ţări, reprezentând Biserici membre ale KEK,
Conferinţele Episcopale Catolice din Europa, organisme ecumenice, comunităţi şi
mişcări creştine;
2. A doua etapă a inclus întâlniri naţionale şi/sau regionale, în cea de a doua
jumătate a anului 2006 şi începutul lui 2007. Organizarea acestor întâlniri a fost
încredinţată delegaţilor Bisericilor şi Conferinţelor Episcopale din ţara sau regiunea gazdă. In România, această întâlnire a unor delegaţi ai Bisericilor din ţara
noastră, care vor participa la Sibiu, a fost organizată de către AIDRom, în ziua de
15 mai 2007;
A
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3. A treia etapă a pelerinajului ecumenic a reunit, în oraşul german Lutherstadt-Wittenberg, 150 de delegaţi din 44 de ţări din întreaga Europă. întâlnirea de
la Wittenberg a reprezentat ultima etapă, din cele trei întruniri premergătoare,
înainte de întrunirea propriu-zisă a celei de a IlI-a Adunări Ecumenice Europene
de la Sibiu;
4. în final, Adunarea Ecumenică Europeană propriu-zisă va avea loc la
Sibiu, România, în zilele de 4-9 septembrie 2007, unde vor participa circa 2.500
de delegaţi ai Bisericilor şi Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa. In para
lel, alte întâlniri între creştini vor fi organizate în toate oraşele europene în măsură
să le găzduiască, şi vor include conexiuni video şi audio cu Sibiul.
Programul 3 AEE se va deschide în data de 4 septembrie, printr-o festivitate
de primire a oaspeţilor, urmată a doua zi de o rugăciune de deschidere, în cadrul
căreia Sanctitatea Sa Patriarh al Bartolomeu al Constantinopolului va rosti o pre
dică, iar în cadrul plenarei inaugurale, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist va
adresa un cuvânt de salut tuturor participanţilor la această adunare creştină paneuropeană.
Tema principală va fi abordată în cadrul a trei sub-teme, pe parcursul a trei
zile, şi anume: 1. Lumina lui Hristos şi Biserica (miercuri, 5 septembrie); 2. Lu
mina lui Hristos şi Europa (joi, 6 septembrie) şi 3. Lumina lui Hristos şi lumea
(vineri, 7 septembrie).
Pe lângă acestea, programul mai cuprinde evenimente ale diferitelor comu
nităţi locale, rugăciuni de seară în bisericile din oraş şi Forumuri pe următoarele
teme de actualitate: a. Unitate, Spiritualitate şi Mărturie; b. Europa, Religii şi Mi
graţii; c. Creaţie, Justiţie şi Pace.
Cu ocazia Sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, delegaţii vor putea să par
ticipe, fiecare în bisericile proprii, la slujbele dedicate Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu.
Duminică, 9 septembrie, după ce se vor săvârşi slujbe specifice în fiecare din
tre comunităţile creştine locale, cea de a IlI-a Adunare Ecumenică Europeană de
la Sibiu se va încheia printr-o Sesiune finală solemnă.
Speranţa creştinilor europeni este că întâlnirea ecumenică europeană de la
Sibiu va reprezenta un moment important în viaţa Bisericilor din Europa, constituindu-se ca un element de mărturie comună pe care creştinii bătrânului continent
o dau în faţa celorlalţi locuitori ai Europei şi în faţa lumii întregi, în contextul pro
vocărilor pe care lumea de astăzi, multiculturală şi pluri-religioasă, le pune în faţa
celor care îşi fundamentează întreaga lor credinţă pe Hristos, Lumina lumii.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
Ia act de stadiul pregătirii celei de A IlI-a Adunări Ecumenice Europene de
la Sibiu (4-9 septembrie 2007);
_
_
_
_

A

A
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Centrele eparhiale sunt îndemnate să mediatizeze acest eveniment, prin
intermediul mass-media, atât în perioada premergătoare, cât şi în timpul şi la în
cheierea acestuia.
Temei nr. 2312/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu desfăşurarea Cursului Ecumenic European organizat
de Biserica Evanghelică Luterană din Bavaria (Josefstal, 7-16 mai 2007);
Cu înalta binecuvântare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ca ur
mare a invitaţiei Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria (Germania), prin
intermediul D-lui Consilier Ecumenic Heinz Dunkenberger-Kellermann, delegat
al Bisericii Ortodoxe Române a fost Diac. Mihai Iordache, secretar patriarhal.
Cursul ecumenic de la Josefstal a fost iniţiat acum mai bine de 30 de ani de
D-na Else Miiller cu sprijinul Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria, având
în centru ideea de cunoaştere reciprocă a diferitelor confesiuni creştine, prin
întâlniri anuale pe diferite teme de actualitate, punând faţă în faţă luterani, refor
maţi, catolici, ortodocşi şi alte confesiuni din Europa.
Tema întâlnirii din acest an, “Nu dorim să ascundem copiilor noştri acest
lucru: cum transmitem generaţiilor următoare credinţa noastră creştină ?”, a fost
dezbătută prin diferite referate, discuţii în plen şi în grupe de lucru, seri deschise
cu reprezentări ale diferitelor Biserici participante la întâlnire, excursii culturale,
etc.. Cei peste 40 de participanţi: pastori, profesori, consilieri ecumenici şi refe
renţi din toate categoriile de vârstă între 25 şi 65 de ani, au venit din 20 de ţări eu
ropene. Caracterul întâlnirii a fost mai degrabă unul practic decât unul academic,
punându-se accent pe experimentarea propriu-zisă a vieţii creştine a celorlalte
confesiuni, prin participarea directă la rugăciunile tradiţionale ale celorlalte Bise
rici. Un real interes au stârnit în rândul participanţilor rugăciunile şi cântările bi
zantine din cultul Bisericii Ortodoxe.
La final, mulţi credincioşi şi participanţi la conferinţă au recunoscut că „rugă
ciunea inimii” poate fi preluată şi în tradiţia evanghelică occidentală, şi mai ales,
poate realiza o mai mare apropiere între om şi Mântuitorul Hristos. Prin bună
voinţa organizatorilor, una dintre excursiile documentare s-a concretizat printr-o
întâlnire cu Episcopul Evanghelic Luteran de Bavaria, E.S. Dr. Johannes Friedrich,
precum şi cu Arhiepiscopul Bisericii Luterane a Suediei, E.S. Anders Wejryd, şi
Episcopul de Upsalla, E.S. Ragnar Persenius, aflaţi în vizită oficială în Germania.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
Ia act de desfăşurarea Cursului Ecumenic European organizat de Biserica
Evanghelică Luterană din Bayern (Josefstal, 7-16 mai 2007), cu publicarea
reportajului în presa bisericească.
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Temei nr. 2314/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu desfăşurarea celei de “A Vl-a Consultaţii Academice
între Iudaism şi Ortodoxie” (Ierusalim, 14-15 martie 2007).
Pr. Dr. Ion Chivu a participat, cu binecuvântarea întâistătătorului Bisericii
Ortodoxe Române, la “A Vl-a Consultaţie Academică între Iudaism şi Ortodo
x ie \ desfăşurată între 14-15 martie 2007, la Institutul “ Van Leer” din Ierusalim.
Organizarea acestei Consultaţii a fost susţinută de Centrul pentru Cultură şi Edu
caţie iudaică “Sapir” şi Ordinul “Sfântul Andrei” al Patriarhiei Ecumenice -Constantinopol.
La lucrările prezidate de şef Rabinul David Rosen, Preşedinte al Comitetului
Internaţional Iudaic pentru Consultaţii Interreligioase şi I.P.S. Emanuel al Franţei,
Preşedinte al Biroului Patriarhiei Ecumenice pe lângă Uniunea Europeană, Bru
xelles, au luat parte peste patruzeci de reprezentanţi ai Iudaismului şi Bisericilor
Ortodoxe.
în cadrul şedinţei de deschidere a lucrărilor Consultaţiei, în prezenţa Prea
Fericirii Sale, Prea Fericitului Teofil al III-lea, Patriarh al Ierusalimului, şi a şefRabinului Statului Israel, Rabbi Yonah Metzger, s-a dat citire mesajelor adresate
de către Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarh al Constantinopolului, Excelenţa
Sa, D-na Dora Bakogiannis, Ministrul Afacerilor Externe al Greciei, şi Dl. Roussopoulos, Ministru de Stat în Guvernul grec.
Tema principală a Consultaţiei, “Libertatea religioasă şi relaţia dintre liber
tate şi religie”, a fost împărţită în trei sub-teme: 7. Libertatea religioasă în izvoa
rele noastre; 2. Păstrarea identităţii religioase în lumea post-modernă, şi 3. Si
tuaţii concrete.
Dezbaterile din cadrul Consultaţiei au dus la concluzia că, în abordarea liber
tăţii religioase, Ortodoxia şi Iudaismul au următoarele principii comune:
- libertatea religioasă este un drept fundamental, bazat pe adevărul revelat,
conform căruia toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu. De aceea, ea
constituie un dar dumnezeiesc şi o valoare fundamentală, care trebuie afirmată,
respectată şi apărată;
- raportul dintre libertate şi religie se caracterizează prin complementaritate.
Nu se poate vorbi de relaţie antagonică între libertate şi religie;
- darul libertăţii comportă responsabilitate. Modul în care omul conştienti
zează şi îşi exprimă responsabilitatea au efecte asupra propriei demnităţi şi deter
mină relaţiile sale cu mediul sacral în care trăieşte (familie, comunitate, naţiune
etc.). De aceea, fiinţei umane îi revine răspunderea morală de a urmări realizarea
binelui şi dreptăţii în societate şi de a combate răul sub diversele sale forme de
manifestare;
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- libertatea responsabilă constituie premiza esenţială a libertăţii de exercitare
a cultului. Societatea trebuie să recunoască această libertate ca drept inviolabil al
persoanei umane;
- crearea condiţiilor pentru păstrarea identităţii religioase a comunităţilor
constituie şi o răspundere a societăţii pluraliste, multiculturale. Guvernelor le re
vine datoria de a recunoaşte rolul însemnat al religiei în societate şi de a respecta
principiul libertăţii religioase în legislaţie;
- secularismul militant, fundamentalismul religios şi pluralismul atât de relativizant sunt reale obstacole în calea păstrării identităţii religioase. Recunoaşterea
valorii persoanei umane impune respectarea tuturor formelor de exprimare a con
vingerilor religioase sau seculare, dacă acestea nu ameninţă libertatea religioasă a
persoanei şi societăţii.
Identificarea şi afirmarea acestor principii comune Ortodoxiei şi Iudaismului
în abordarea libertăţii religioase astăzi constituie încă un argument de importanţă
majoră pentru infirmarea teoriilor despre conflicte şi confruntări între religii, cul
turi şi civilizaţii, şi pentru accentuarea rolului pozitiv deţinut de religii în efortu
rile de realizare a solidarităţii sociale şi păcii în lume.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru Comunităţi Ex
terne, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de desfăşurarea celei de “A Vl-a Consultaţie Academică între Iu
daism şi Ortodoxie ” (Ierusalim, 14-15 martie 2007);
- Reafirmarea şi pe mai departe a deschideri Bisericii Ortodoxe Române în
promovarea dialogului inter-religios.
Temei nr. 2414/2007 - Adresa nr.141/2007 a Mitropoliei Basarabiei prin
care I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor aduce la cu
noştinţa Sfântului Sinod aspecte ale desfăşurării lucrărilor Adunării Epar
hiale a Mitropoliei la data de 8 mai 2007.
Din referatul prezentat reiese că lucrările Adunării Eparhiale s-au desfăşurat
potrivit prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei
Basarabiei, pe lângă cele 2/3 dintre membrii Adunării Eparhiale prezenţi, partici
pând consilierii eparhiali, protopopii şi reprezentanţi ai unor asociaţii din cadrul
Mitropoliei Basarabiei.
In raportul prezentat se precizează, de asemenea că, în cadrul lucrărilor Adu
nării Eparhiale a fost prezentat şi s-a luat act de: Itinerariul pastoral al I.P.S. Mi
tropolit Petru al Basarabiei pe anul 2006, de Raportul de activitate al Mitro
poliei Basarabiei pe anul 2006, de Dările de seamă ale consilierilor eparhiali
(Pr. Valeriu Matceac, Pr. Vasile Burduja, Pr. Ioan Ciuntu, Pr. Vlad Mihăilă, Dl.
Vlad Cubreacov şi Dl. Igor Belei, directorul Misiunii Sociale “Diaconia”, precum
şi de rapoartele protopopilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei).
Luând act că în cadrul lucrărilor Adunării Eparhiale au mai fost puse în dis
cuţie unele probleme de ordin organizatoric din cadrul Mitropoliei BasaraA
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biei, aprobându-se şi înlocuirea unui membru al Consistoriului Eparhial, precum
şi aspecte privind introducerea Religiei, ca obiect de studiu obligatoriu, în in
stituţiile de învăţământ din Republica Moldova, adoptându-se hotărârea ca
Mitropolia Basarabiei să facă un demers în acest sens către Ministerul învă
ţământului şi Educaţiei de la Chişinău, în care să se arate necesitatea predării
Religiei ca obiect de studiu în instituţiile de învăţământ;
Având în vedere că în cuvântul de încheiere a lucrărilor Adunării Eparhiale,
I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei a atenţionat pe cei prezenţi, membri ai
Adunării şi invitaţi, că sunt datori ca, pe lângă activitatea pastorală, să facă
cât mai multă misiune socială, de caritate şi catehizare, şi să nu uite niciodată
care este rolul unui preot în societate;
Apreciind completările Cancelariei Sfântului Sinod, pe baza documentelor
transmise de Mitropolia Basarabiei, potrivit cărora în cursul anului 2006 şi la în
ceputul anului 2007, în cuprinsul Mitropoliei funcţionau ca persoane juridice
recunoscute de autorităţile din Republica Moldova următoarele unităţi de
cult: 4 eparhii (Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basa
rabiei de Sud şi Episcopia Dubăsarilor şi a toată Transnistria), 12 protopopiate,
din care 4 organizate în anul 2006,102 parohii înregistrate şi 17 în curs de înre
gistrare, 10 aşezăminte monahale, 2 Seminarii teologice şi o şcoală de Arte
Bisericeşti, 4 organizaţii misionar-caritabile cu 68 de filiale, 7 centre de peleri
naj şi 2 publicaţii, în total 288 de unităţi componente ale Mitropoliei.
Ţinând seama că în cursul anului trecut dar şi la data prezentului referat,
Patriarhia Română alocă subvenţii în valută, provenite de la bugetul de stat,
pentru un număr de 93 de clerici şi monahi, iar în prezent sunt în curs de
finalizare demersurile pentru finanţarea proiectului “Sprijinirea deservenţilor
Mitropoliei Basarabiei ” ce se va derula prin Ministerul Afacerilor Externe al Ro
mâniei - Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, care va avea
ca scop sprijinirea la salarizare a altor 49 clerici şi monahi din cuprinsul Mitro
poliei Basarabiei;
Constatând că, în preajma împlinirii a 15 ani de la reactivarea Mitropoliei
Basarabiei, ca mitropolie autonomă sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române
şi în comuniune nemijlocită cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (19
decembrie 1992 - 19 decembrie 2007), se constată că această eparhie se află pe
un drum ascendent din punct de vedere administrativ-organizatoric, observându-se
efortul depus an de an pentru sporirea numărului de clerici aparţinători Mitro
poliei, a numărului de parohii şi a altor organisme bisericeşti în ascultarea canonică a Mitropoliei Basarabiei, remarcându-se strădania necontenită a înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Petru şi a clerului eparhiei pentru buna desfăşurării a vieţii
religioase a credincioşilor săi, împreună bucurându-se de necontenita grijă părin
tească din partea Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi de sprijinul necondiţionat al
membrilor Sfântului Sinod;
A
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La propunerea Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Inter-ortodoxe şi
Ecumenice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei şi Exarh
al Plaiurilor privind desfăşurarea lucrărilor Adunării Eparhiale a Mitropoliei
Basarabiei la data de 8 mai 2007, precum şi de problematica ce a fost dezbătură
în cadrul acestora.
- Ia act de strădaniile I.P.S. Mitropolit Petru, ale clerului şi ale monahilor
din Mitropolia Basarabiei de a împlini cu râvnă şi devotament lucrarea lor sacra
mentală, învăţătorească şi misionar-pastorală în mijlocul creştinilor aparţinători
Mitropoliei, adresându-le tuturor binecuvântare şi mulţumiri pentru întreaga ac
tivitate desfăşurată.
- Să se reflecteze la oportunitatea adresării unui Cuvânt Pastoral al Sfântu
lui Sinod al Bisericii Noastre către clerul, monahii şi credincioşii Mitropoliei la
împlinirea a 15 ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei sub oblăduirea ca
nonică a Patriarhiei Române şi în comuniune nemijlocită cu Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, cu clerul şi credincioşii Bisericii noastre.
Temei nr. 2513/2007 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legă
tură cu salarizarea personalului clerical din străinătate.
în referat se arată că potrivit adresei nr. 2391/2007 emisă de către Sectorul
Economic al Administraţiei Patriarhale, în perioada 1 ianuarie - 1 iunie 2007,
unele din centrele eparhiale din străinătate, precum şi unele parohii aflate direct
sub jurisdicţia Patriarhiei Române, precum Mitropolia Ortodoxă Română pentru
Germania, Europa Centrală şi de Nord, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei
Occidentale şi Meridionale, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Reprezen
tanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, Parohia Ortodoxă Română din Africa
de Sud şi Schitul Prodromul de la Muntele Athos, nu au trimis justificările pentru
contribuţiile primite la salarizarea personalului clerical încadrat în schema de
funcţii a Patriarhiei Române, fapt care a generat sistarea plăţii contribuţiilor la sa
larizare, până la justificare totală a acestora.
Urmare a acestui fapt, în data de 15 iunie 2007, problematica salarizării per
sonalului clerical din străinătate a fost analizată de o comisei constatandu-se ur
mătoarele:
1)
Problematica ridicată de nejustificarea sumelor primite cu titlu de contri
buţie la salarizare de către personalul clerical din străinătate poate avea consecinţe
nedorite de Patriarhia Română prin sistarea definitivă a virării sumelor primite de
la bugetul de stat ca sprijin pentru salarizarea personalului clerical al Bisericii
Ortodoxe Române din străinătate. Datorită faptului că provin din fondurile pu
blice, aceşti bani trebuie justificaţi în faţa autorităţilor guvernamentale române, în
caz contrar urmând să se sisteze plata acestora. Este de menţionat faptul că, Pa
triarhia Română a făcut numeroase solicitări Centrelor Eparhiale şi Aşezămintelor
dependente direct de Patriarhia Română din străinătate în vederea confirmării la
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timp a primirii sumelor alocate ca sprijin la salarizare, însă, nu s-au primit confir
mările solicitate la timp, acest fapt ducând la o agravare constantă a situaţiei, ast
fel încât, suma totală ce trebuie justificată în prezent în faţa autorităţilor guverna
mentale fiind deo-sebit de ridicată.
2)
A doua problemă atent dezbătută în cadrul întrunirii a fost legată de moda
litatea de distribuire a sumelor primite de la bugetul de stat pentru personalul cle
rical din străinătate, respectiv a sumei de 55.000 de EURO şi adaptarea acesteia
la modificările impuse de legislaţia actuală.
Din evidenţele Serviciului Contabil şi a Serviciului Personal al Administraţiei
Patriarhale, rezultă că sumei de 55.000 de EURO, alocată lunar de la bugetul de
stat, i se adaugă aproximativ 5.000 de EURO/lunar din fondurile Administraţiei
Patriarhale. Această sumă rezultă din fluctuaţiile de curs valutar între ziua plăţii
de către Secretariatul de Stat pentru Culte şi ziua primirii de către Administraţia
Patriarhală a sumelor trimise pentru personalul clerical din străinătate; precum şi
plata cotelor CAS şi a comisioanele bancare de transfer. Astfel suma de 55.000 de
EURO alocată de la bugetul de stat, devine în realitate 60.890/lunar.
De asemenea, avându-se în vedere schema de funcţii a Administraţiei Patriar
hale pentru personalul clerical din străinătate, s-a constatat că potrivit legislaţiei
în vigoare, personalului clerical trebuie să i se achite în contul celor 55.000 de
EURO, de la bugetul de stat, contribuţii la nivelul salariului minim brut pe eco
nomie, respectiv echivalentul în valută a acestuia, din care se vor reţine cotele
CAS şi comisioanele aferente transferului bancar.
în referat se mai arată că, nivelul salariului de încadrare a preoţilor din străi
nătate va fi modificat la începutul fiecărui an, potrivit legislaţiei în vigoare (modi
ficare prin lege a salariului minim brut pe economie sau indexări).
In urma discuţiilor purtate în cadrul Comisiei pentru Comunităţi Externe,
Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice şi la propunerea acesteia, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române hotărăşte:
1. Se ia act de obligativitatea Centrelor Eparhiale din străinătate şi a Aşeză
mintelor bisericeşti dependente direct de Patriarhia Română de a trimite confir
marea primirii salariilor în maximum 45 de zile de la data intrării sumelor în
contul unităţilor bisericeşti respective şi adresează rugămintea Centrelor Epar
hiale de a respecta termenul limită de confirmare a primirii contribuţiilor la sala
rizare, prin declaraţii sub semnătură privată a fiecărui beneficiar;
2. Suma în cuantum de 55.000 de EURO/lunar alocată de la bugetul de stat
pentru sprijinirea la salarizare a comunităţilor româneşti din străinătate să se
redistribuie, după cum urmează:
a.
asigurarea unei sume minime de 120 de EURO/lunar pentru fiecare preot
angajat cu carte de muncă la Patriarhia Română din cuantumul celor 55.000 de
EURO primiţi de la bugetul de stat, această sumă reprezentând contribuţia de la
bugetul de stat la nivelul de angajare în lei înscris în cartea de muncă, din care
A
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se vor reţine cotele CAS şi comisioanele bancare de transfer; cuantumul acestei
sume va fi modificat în funcţie de majorările prevăzute de lege;
b. cotele de asigurări sociale (CAS, CIAS, şomaj, sănătate) să fie virate de
către Patriarhia Română la nivelul salariului minim brut pe economie;
c. pentru preoţii încadraţi în grila de salarizare (preot, diacon) pe grad pro
fesional (Legea 142/1999) şi doresc să li se plătească cotele de asigurări sociale
(CAS, CIAS, şomaj, sănătate) la nivelul salariului înscris în cartea de muncăt să
se solicite acordul în scris pentru plata diferenţei între salariul de încadrare şi sa
lariu minim şi să fie achitată anticipat pe minim 3 luni de către personalul cleri
cal, întrucât virarea contribuţiilor se face lunar, neacceptându-se plăţi retroactive;
d. sumele rămase după achitarea obligaţiei lunare pentru personalul clerical
din străinătate cu carte de muncă la Patriarhia Română, să rămână la dispoziţia
Centrelor Eparhiale din străinătate, care, să propună Administraţiei Patriarhale
lista cu preoţii care urmează să beneficieze de un ajutor la salarizare neavând
cartea de muncă, cuantumul fiecăruia în parte fiind stabilit de către Centrele
Eparhiale din străinătate;
3. In contextul în care suma de 55.000 EURO alocată de la bugetul de stat se
majorează, modificările în schemele de funcţii ale Centrelor Eparhiale trebuie să
ţină cont de criteriile precizate la punctul 2 lit. a), b), c) şi d) din prezenta hotărâre;
4. Modificările de schemă a Centrelor Eparhiale precum şi propunerile de
angajare a noilor preoţi cu carte de muncă la Patriarhia Română, se va face ţi
nând cont de cuantumul maxim alocat fiecărui Centru Eparhial.
7. încheierea lucrărilor Sfântului Sinod.
încheindu-se examinarea lucrărilor aduse de către Comisiile Sinodale în dez
baterea Plenului Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist exprimă
mulţumiri membrilor Sfântului Sinod pentru râvna, competenţa şi stăruinţa prin
care au contribuit la formularea hotărârilor Sfântului Sinod, care vor fi date publi
cităţii şi le adresează rugămintea de a veghea la punerea lor în aplicare pentru
bunul mers pastoral, misionar şi social al vieţii noastre religioase.
Se rosteşte rugăciunea “Cuvine-se cu adevărat”.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

f TEOCTIST
A R H IEPISCO PUL BUCUR EŞTILO R,
M ITRO PO LITUL M UNTENIEI ŞI D O B R O G E I,
LO CŢIITO R AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE RO M ÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD
t VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
EPISC O P-V IC A R PATRIARHAL

SĂPTĂMÂNA PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ
18-25 ianuarie 2007
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină este una dintre cele mai de
seamă iniţiative pe tărâm ecumenic, constintuindu-se ca parte integrantă a Miş
cării Ecumenice, încă de dinaintea înfiinţării Consiliului Mondial al Bisericilor în
1948. Astfel, în fiecare an, milioane de creştini din întreaga lume se reunesc în
rugăciunea comună pentru unitate, pentru a dobândi putere în lupta pe tărâm spiri
tual pentru ca “toţi să fie una” (Ioan 17, 10).
Biserica Ortodoxă Română şi-a manifestat vocaţia sa ecumenică, răspunzând
încă din 1961, printr-o hotărâre a Sfântului Sinod, la chemarea Consiliului Mon
dial al Bisericilor de a se alătura eforturilor de căutare şi redobândire a unităţii
tuturor creştinilor, iar din 1993 Biserica noastră participă efectiv la organizarea
acestei Săptămâni de Rugăciune.
în acest an, cuvintele Evangheliei, la care am fost invitaţi să reflectăm în
această săptămână de rugăciune comună, “toate le-a făcut bine: pe surzi îiface să
audă şi pe muţi să vorbească” (Marcu 7, 37) ne îndeamnă să dăm o mărturie
comună cât mai puternică şi convingătoare în slujirea lui Dumnezeu şi a seme
nilor noştri.
în acest an, rugăciunile pentru unitatea creştinilor s-au desfăşurat după progra
mul stabilit de comun acord, la întâlnirea avută la mijlocul lunii decembrie. Astfel,
Săptămâna de Rugăciune a debutat, în ziua de joi, 18 ianuarie, orele 17.00, la
Catedrala Romano-Catolică. Reprezentanţii Bisericii noastre au fost PS Sebastian
Ilfoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi PC diac. Daniel Flonta.
Vineri, 19 ianuarie, rugăciunile pentru unitatea creştinilor au fost organizate
de către Biserica Anglicană. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, şi PC pr. Michael Tiţa, con
silier patriarhal.
Sâmbătă, 20 ianuarie, la Biserica Reformată s-au continuat rugăciunile co
mune, unde Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de către PC pr. Florin
Şerbănescu, consilier patriarhal.
Duminică, 21 ianuarie, fiecare Biserică a făcut rugăciuni pentru unitatea
creştinilor, în cursul slujbelor duminicale obişnuite.
Luni, 22 ianuarie, la Biserica Armeană, s-a desfăşurat ziua a patra de rugă
ciune pentru unitatea creştinilor, unde Biserica Ortodoxă a fost reprezentată de
către PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Marţi, 23 ianuarie, la Biserica Luterană, s-au continuat rugăciunile pentru
unitatea creştinilor, la care predica zilei a fost rostită de către pr. conf. dr. Daniel
Benga, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române.
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Miercuri, 24 ianuarie, la Biserica Greco-Catolică s-au continuat rugăciunile
comune, unde Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de către PC pr.
Cristian Popa, consilier patriarhal.
Joi, 25 ianuarie, la Catedrala patriarhală, în prezenţa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi a IPS Mitropolit Ioan Robu a fost săvârşită Slujba Vecerniei,
de către un sobor de preoţi şi diaconi având în frunte pe PS Episcop Ciprian Câm
pineanul, vicar patriarhal. Au luat parte reprezentanţi ai Bisericilor creştine din
Bucureşti, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membri ai
corpului diplomatic, teologi, călugări şi mireni aparţinând cultelor participante.
Răspunsurile de la strană au fost date de către elevii seminarişti.
Cu acest prilej, IPS Mitropolit Ioan Robu a accentuat folosul rugăciunilor
pentru unitate în vederea păcii şi armoniei între credincioşi. IPS Sa a asemănat
Săptămâna de Rugăciune cu un pelerinaj al pocăinţei şi a exprimat convingerea
că îndemnul Uiubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” înseamnă ca fiecare să
respecte Biserica celuilalt ca pe Biserica în care a crescut.
în încheiere, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, şi-a manifestat bucu
ria reîntâlnirii creştinilor în rugăciune, accentuând faptul că rugăciunea ne este
garanţia faptului că suntem pe drumul cel bun către unitate.
Agapa frăţească oferită de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist par
ticipanţilor s-a remarcat printr-o atmosferă destinsă, de bună înţelegere şi dialog
între reprezentanţii tuturor bisericilor.
Şi în acest an, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor a adu
nat laolaltă ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericilor creştine din Bucureşti, ca de
altfel şi în alte oraşe din ţară, în duhul rugăciunii, întăriţi în credinţa că Hristos
este în mijlocul nostru, atunci când, cu credinţă şi cu smerenie ne plecăm genun
chii înaintea Tronului Slavei Sale, cerând mila Sa cea bogată şi pace netulburată
poporului Său cel binecredincios.
Pr. ION ARMAŞI
Sectorul Relaţii Bisericeşti

POPAS DUHOVNICESC LA ZIUA NUMELUI
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH T E O C T IST
(4 ianuarie 2007)
A devenit o tradiţie, de două decenii încoace, ca în fiecare an, la 4 ianuarie,
când se face prăznuirea Cuviosului Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei,
ocrotitorul spiritual al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ierarhii, clerul şi
credincioşii să aducă un respectuos omagiu Prea Fericirii Sale la sărbătoarea zilei
numelui.
Anul acesta, în ziua de 4 ianuarie, dimineaţă, la orele 9.30, Prea Fericitul
Părinte Patriarh a asistat la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în Catedrala patri
arhală de către PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, înconjurat de preoţi şi diaconi.
După Sfânta Liturghie, la orele 13.00, Prea Fericitul Părinte Patriarh a par
ticipat la oficierea unei slujbe de mulţumire adresată Bunului Dumnezeu pentru
binefacerile revărsate asupra Bisericii, poporului nostru şi asupra persoanei Prea
Fericirii Sale, săvârşită în holul Reşedinţei patriarhale de către PS Episcop Ciprian
Câmpineanul, vicar patriarhal, care a fost urmată de un scurt moment aniversar.
Au participat, dintre membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ
ne, IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei,
PS Episcop Gherasim al Râmnicului, PS Episcop Epifanie, al Buzăului, PS Epis
cop Ambrozie al Giurgiului, PPSS Episcopi Vincenţiu Ploieşteanul şi Ciprian
Câmpineanul, vicari patriarhali, PPSS Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi PS Varsa
nufie Prahoveanul, vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor. De asemenea, au fost
prezenţi la acest moment sărbătoresc, IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan Robu al
Arhidiocezei Romano-Catolice de Bucureşti, PCuv. Arhim. Zareh Baronian, din
partea Bisericii Armene, precum şi Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Au mai participat consilieri patriarhali şi eparhiali, profesori de la Facultatea de
Teologie şi de la Seminarul Teologic din Bucureşti, protopopi, preoţi, stareţi de
mănăstiri, studenţi şi credincioşi.
Cuvântul PS Episcop Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul
A

In numele Sfântului Sinod PS Episcop Ciprian Câmpineanul a rostit urmă
torul cuvânt de omagiere a personalităţii Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist:
"îmi revine, astăzi, deosebita onoare de a vă adresa câteva cuvinte, în numele
colaboratorilor de la Arhiepiscopie şi Patriarhie, cu prilejul zilei de prăznuire a
Sfântului Cuvios Teoctist din Sicilia, unul din patronii Prea Fericirii Voastre, pe
care Sfânta noastră Biserică îl sărbătoreşte chiar la început de an calendaristic,
în data de 4 ianuarie. Este o bucurie pentru noi toţi, cei prezenţi acum în această
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sală a Reşedinţei patriarhale - ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi - de a fi
alături de Prea Fericirea Voastră, /a ac&s/ moment de rugăciune, în care am înăl
ţat gânduri de mulţumire şi recunoştinţă către Preabunul Dumnezeu, pentru darurile revărsate din belşug asupra Bisericii Sale din România, dar şi aswpra Intâistătătorului ei.
Popasurile duhovniceşti din viaţa Prea Fericirii Voastre sunt, fără îndoială,
şi popasuri ale Biserici creştine întregi, mărturii în acest sens fiind pomenirile şi
rugăciunile tuturor preoţilor care au săvârşit astăzi Sfânta Liturghie, cu gândul
la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Nimic în viaţa omului nu este întâmplă
tor; toate au un sens, făcând parte din logica de gândire a lui Dumnezeu, Proniatorul lumii, şi în care trebuie să intrăm cu toţii, pentru a putea înţelege tainele ce
învăluie adevărurile şi voile Sale.
N-a fost deloc întâmplător faptul că, din fragedă copilărie, desluşind chema
rea lăuntrică a lui Dumnezeu şi răspunzând prezent acestei chemări, v-aţi îndrep
tat paşii spre schitul Sihăstria Voronei, pentru a vă închina viaţa Lui şi slujirii
Bisericii Sale; n-a fost, de asemenea, întâmplător nici momentul când stareţul
Mănăstirii Bistriţa, săvârşind, câţiva ani mai târziu, slujba de tundere în mona
hism, v-a rânduit - fară să vă fi gândit vreo clipă - un nume providenţial, Teoctist,
a cărui semnificaţie avea să se confirme de-a lungul timpului în viaţa Prea Feri
cirii Voastre. Se spune că există o strânsă legătură între persoană şi numele pe
care acesta l-a primit la botez sau călugărie, reflectăndu-se în caracterul, dis
poziţia sufletească şi starea de spirit a acelei persoane. Aceasta s-a confirmat cu
prisosinţă şi în cazul Prea Fericirii Voastre, dacă ne gândim că tâlcuirea numelui
grecesc Geoktigtoc; (Theoktistos) înseamnă nu doar cel zidit de Dumnezeu căci, din acest punct de vedere, toţi suntem zidirea mâinilor Lui -, ci mai ales zidi
tor de Dumnezeu, în sensul duhovnicesc al cuvântului, adică cel ce zideşte sau
naşte pe Dumnezeu în sufletele oamenilor, prin sădirea şi cultivarea valorilor
celor nepieritoare ale Evangheliei lui Hristos, iar Prea Fericirea Voastră aţi fost,
în toţi anii de slujire sacerdotală, şi mai ales în cei 57 de ani de slujire arhie
rească, un adevărat ctitor (ziditor) atât de lăcaşuri sfinte - biserici şi mănăstiri , cât mai ales ctitor de comunităţi creştine - parohii şi eparhii -, ca să nu mai vor
bim de mulţimea bisericilor vii ctitorite în sufletele fiilor duhovniceşti călăuziţi pe
calea mântuirii şi meniţi să devină “dumnezei după har”, după expresia Sfântu
lui Athanasie cel Mare.
In legătură cu această bogată activitate, desfăşurată de-a lungul atâtor de
cenii, în perioade istorice total diferite - interbelică, comunistă şi cea de demo
craţie postdecembristă - mulţi v-au perceput ca pe o curiozitate, punându-şi între
bări cu privire la misterul reuşitei Prea Fericirii Voastre de a străbate cu bine
deceniile şi, chiar, veacurile, în pofida dificultăţilor şi privaţiunilor de tot felul,
fară a abdica de la misiunea sfântă încredinţată; ba, mai mult, v-aţi implicat cu
-A
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mult dinamism şi în evenimentele ce caracterizează acest început de secol al XXI-lea.
Mărturisesc că mi-am pus şi eu, la rându-mi, o astfel de întrebare, şi după un
oarecare timp de reflecţie, am înţeles că taina acestor izbânzi ale Prea Fericirii
Voastre stă ascunsă în chiar cuvintele pe care le repetăm la ecteniile Sfintei
Liturghii: «pre noi înşine şi unii pre alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dum
nezeu să o dăm», cuvinte pe care le-aţi înţeles în sensul cel mai profund, acela de
a vă preda cu toată fiinţa, trup şi suflet, lui Dumnezeu, pe care L-aţi slujit cu timp
şi fară timp (II Timotei 4, 2) de pe toate treptele demnităţii preoţeşti. Aţi trăit atât
bucuriile cât şi necazurile cu credinţa că Dumnezeul milei şi al iubirii de oameni
Căruia v-aţi încredinţat vă este totdeauna alături, aşa încât, cu răbdare, înţelep
ciune şi prudenţă, dar mai ales cu nădejde tare şi încredere totală în purtarea de
grijă a lui Dumnezeu, aţi trecut peste toate, bucurându-vă în duh, atunci când s-au
realizat lucruri frumoase, sau suferind în taină, slăvind în acelaşi timp pe Dum
nezeu, aidoma Sfântului Apostol Pavel, atunci când aţi fost calomniat şi criticat.
In cele din urmă, şi-au dat seama şi cei ce v-au iubit, dar mai cu seamă cei ce vau
blamat după 1990, că de Dumnezeu aţi fost hărăzit să vă aflaţi la pidalionul
Bisericii Sale din România, având misiunea concretă de a arăta lumii că Biserica
creştină, ca aşezământ divinouman, avându-L cap pe însuşi Mântuitorul lisus
Hristos, este şi va fi totdeauna deasupra vremurilor şi că această corabie a lui
Hristos înaintează spre destinaţia sa, cuminte şi hotărâtă, în pofida valurilor tu
multuoase ale mării învolburate pe care pluteşte; şi din acest punct de vedere, v-aţi
dovedit un iscusit cârmaci, fiind, cred, cel mai importantfactor de echilibru al Bise
ricii noastre, într-o vreme în care, după cum ştim, în alte Biserici Ortodoxe surori din
vecinătate, s-au întâmplat lucruri nefireşti, din punct de vedere canonic bisericesc.
Cu certitudine, în toată această luptă duhovnicească sau război nevăzut, v-aţi
bucurat de întărirea şi ajutorul sfinţilor lui Dumnezeu, cuvioşi, martiri sau măr
turisitori, dar aţi avut în faţa ochilor minţii şi pilda Sfinţilor Părinţi, între care
străluceşte, în chip deosebit, Sfântul Ioan Gură de Aur, căruia Biserica Ortodoxă
de pretutindeni i-a închinat acest an 2007, numit hrisostomic, cu prilejul împli
nirii a 1600 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. Cunoaştem cu toţii cât de mult
L-a iubit pe Dumnezeu acest sfânt părinte, care-şi alesese drept pildă de urmare
a lui Hristos pe marele Apostol Pavel, după îndemnul acestuia: «vă rog să-mi fiţi
mie următori, precum şi eu lui Hristos» (I Corinteni 4, 16). îmi aduc aminte din
biografia Sfântului (întocmită de episcopul şi prietenul său Paladie), că, în drum
spre oraşul Sfântului Constantin, unde împăratul Arcadie îl chemase să pri
mească demnitatea de Arhiepiscop al Constantinopolului, Sfântului Ioan Gură de
Aur îi stăruiau permanent în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate thesalonicenilor, devenite un fe l de emblemă a vieţii sale: «...după cum am fost
socotiţi vrednici de Dumnezeu ca să ni se încredinţeze Evanghelia, aşa vorbim, nu
căutând să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearcă inimile» (I TesaA
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loniceni 2, 4). Era hotărât Sfântul să nu se lase impresionat de strălucirile pă
mânteşti ale imperiului, de a nu ceda vreodată dorinţelor deşarte ale oamenilor
păcătoşi, fie ei împăraţi sau înalţi demnitari, ci de a-şi împlini misiunea sa de
păstor în aşa fel încât să fie în primul rând pe placul lui Dumnezeu. Pentru că,
oricât s-ar strădui cineva să fie pe placul oamenilor, cu siguranţă, nu va reuşi să-i
mulţumească pe toţi; vor exista mereu şi alţii care nu-l vor plăcea. Dar când se
străduieşte să placă lui Dumnezeu, atunci pe toate le biruieşte cu ajutorul Său,
iar bucuria duhovnicească pe care o trăieşte în urma unor astfel de experienţe
este de negrăit.
Cred că nu exagerez afirmând că o altă explicaţie a izbânzilor Prea Fericirii
Voastre întru slujirea lui Hristos este şi această deviză a Sfântului Ioan Gură de
Aur, pe care v-aţi impropriat-o, aceea de a nu căuta să fiţi pe placul oamenilor şi de multe ori n-aţi fost -, ci pe placul lui Dumnezeu, în braţele Căruia v-aţi arun
cat cu încredere şi nădejde, mai ales în momentele dificile şi delicate, pe care unii
le considerau de netrecut. Din acest punct de vedere, valorificând şi înmulţind
darurile cu care v-a înzestrat Dumnezeu, aţi dat dovadă de multă chibzuinţă, răb
dare şi ascultare de Sfântul Sinod, dar aţi arătat totodată curaj şi, mai ales, iubire
părintească faţă de toţi, acea iubire care rodeşte întru iertare.
Pentru toate acestea, suntem datori astăzi să-I mulţumim cu recunoştinţă, în
primul rând Bunului Dumnezeu, că ne-a rânduit un astfel de părinte în fruntea
Bisericii Ortodoxe Române, iar în al doilea rând să aducem un pios omagiu, cu
prilejul acestei zile onomastice, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist cel zi
ditor de Dumnezeu.
încheind, îngăduiţi-mi, Prea Fericirea Voastră, ca, în numele colaboratorilor
de la Arhiepiscopie şi Centrul patriarhal, precum şi a celor de faţă, să vă adresez
sincere urări de pace, sănătate şi mulţi ani întru slujirea Bisericii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.
La mulţi şi binecuvântaţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh! ”
Cuvântul IP S Arhiepiscop Romano-Catolic Ioan Robu
Un cuvânt de felicitare a adresat Prea Fericirii Sale şi IPS Arhiepiscop Ioan
Robu, care a spus, între altele:
uEste o bucurie pentru mine să particip la această sărbătoare de familie, s-ar
putea spune, când, Biserica Ortodoxă priveşte spre darul mare pe care Dumnezeu
i l-a făcut, de a avea un aşa mijlocitor, cu aşa misiune frumoasă şi îndelungată
de slujire în Biserică. Gândul meu este de apropiere şi de mare dragoste faţă de
Prea Fericirea Voastră, de conducător al Bisericii Ortodoxe, dar şi de frate al
nostru. Sunt bucuros să vă transmit din partea noastră a tuturor, din Biserica Ca
tolică, preţuirea pentru tot ce aţi făcut pentru Biserica Ortodoxă Română. PS Ci
prian a amintit doar unele din cele pe care le-aţi făcut până acum, şi nu sunt

252

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

puţine. Eu aş face şi această urare, acum, când, iată, am păşit în Uniunea Euro
peană, care aduce o epocă nouă, un timp nou pentru noi, pentru Biserică şi pen
tru poporul credincios. Ca Păstor, cu siguranţă, aşteptaţi întotdeauna ajutorul lui
Dumnezeu, dar în această perspectivă, v-aş face această urare, în care cred că
intru şi eu, ca om al Bisericii şi al credinţei, să aveţi bucuria ca turma pe care o
conduceţi să fie tare, să reziste tentaţiilor din această Europă Unită, să fie stator
nică în mărturisirea credinţei, şi statornică în creştere, în a da roade după dorinţa
Mântuitorului. Cu pacea aceasta sufletească, să aveţi mulţi ani înainte, câţi Dom
nul vă va dărui, să aveţi bucurie, satisfacţie, şi Sfântul Cuvios Teoctist să vă asiste
în activitatea pe care o desfăşuraţi pentru binele şi propăşirea spirituală a popo
rului credincios".
Prea Fericitul Părinte Patriarh a mulţumit celor doi ierarhi pentru urările adre
sate, precum şi tuturor celor prezenţi la sărbătoarea zilei onomastice a Prea
Fericirii Sale.
Cuvântul PF Părinte Patriarh Teoctist
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţite Episcop Ciprian,
înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop Ioan Robu, al Arhiepiscopiei Romano Cato
lice de Bucureşti,
Prea Cuvioase Părinte Arhimandrit Zareh Baronian, din partea Bisericii
Armene,
Prea Cucernici Părinţi Protopopi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
"Tradiţia sfântă a Bisericii noastre a stabilit zilele acestea de sărbătoare cu sco
pul de a fi împreună şi a ne ţine ancoraţi în mărturiile înaintaşilor noştri, cum este
şi acest Cuvios Părinte Teoctist, pe care îl am ocrotitor după nume, din Kukumia
Sikeliei, în Sicilia, o zonă înfloritoare a creştinătăţii, prin martiri şi mărturisitori.
Cum ştiţi, la începutul anului bisericesc, în 3 septembrie, mai este înscris în
calendar un Cuvios Teoctist, împreună cu Sfântul Mucenic Antim. Şi pe când
eram episcop vicar la Patriarhie, cu fie iertatul Arhiepiscop Antim Nica, sărbăto
ream împreună, în aceeaşi zi, la 3 septembrie, onomastica noastră, spre bucuria
Părintelui nostru sufletesc de atunci, Patriarhul Justinian.
Acest nume, mărturisesc acum ca să se ştie, nu mi l-am dorit personal. Dar
cunoşteam, cum a spus PS Episcop Ciprian, din copilăria mea aproape, legată de
biserică, de schit, că numele de călugărie ţi-l dă stareţul. Şi căutam să descifrez
ce nume voi primi la tunderea în monahism, care s-a împlinit în ajunul sărbătorii
Schimbarea la Faţă, la sfârşitul Utreniei, în prezenţa celor câţiva părinţi şi fraţi
din Mănăstirea Bistriţa moldoveană de atunci. Eram frământat, deci, de numele
pe care mi-l va da stareţul, când îmi va întinde foarfecele şi mi le va cere înapoi,

VIAŢA BISERICEASCĂ

253

repetând de trei ori acest, gest, ceea ce vrea să arate, cum e de la sine înţeles,
tăierea voii. Căci foarfecele, tăind şuviţa de păr, îţi taie şi voia pentru toată viaţa.
Toată viaţa trebuie să slujeşti numai Biserica şi pe Domnul nostru Iisus Hristos.
Aş f i dorit să mă numească Teodorit. Auzisem de un monah îmbunătăţit şi cu
o voce de privighetoare, cum zic athoniţii despre cei care cântă frumos la strană.
Dar mi-am zis numai mie, în gândul meu. Şi când a venit vremea, condus de naşul
meu de călugărie, cu mantia aceea neagră, ca un martor al celor ce mărturiseşti,
am căzut în genunchi, după rânduială, şi i-am dat stareţului de două ori foarfe
cele înapoi, iar a treia oară a tăiat şuviţa de păr şi numai ce aud: «Se tunde fra
tele nostru Teoctist monah». Aşa am primit numele acesta de călugărie, care este
obligatoriu în viaţa monahală, după teologia acelor Cuvioşi Părinţi pe care i-am
avut eu la Mănăstirea Vorona şi la Mănăstirea Neamţ.
M-am pomenit, deci, cu numele Teoctist, oarecum, pe neaşteptate, dar mai pe
urmă m-am obişnuit cu el şi am căutat să-l identific. Am găsit opt cuvioşi cu
numele Teoctist, iar unul dintre credincioşi mia oferit de curând o icoană cu un
mucenic Teoctist, pe care am s-o dăruiesc mănăstiri noastre de la Atelierele Insti
tutului Biblic. Am aflat, apoi, de la profesorii noştri de teologie, care sunt tălcuitorii acestor nume greceşti, că Teoctist, cum a spus şi PS Episcop Ciprian, s-ar
tălmăci ca ziditor de Dumnezeu, ziditor de adevăr, de bine, de frumos.
Desigur, nu m-a robit gândul să dovedesc numaidecât numele acesta în viaţa
şi lucrarea mea, dar Dumnezeu mi-a purtat paşii, cum ştiţi, în multe eparhii, şi
peste tot am depus strădanii şi osteneli spre binele Bisericii. Dar revin, ca să vă
spun că după ce am fost tuns în monahism a venit rândul diaconiei mele, care mi-a
plăcut. Am fost hirotonit în ajunul zilei Cuviosului Teoctist, acesta din ianuarie,
iar în duminica următoare am slujit ca diacon la Mănăstirea Bistriţa. Aşa am le
gat de numele acesta bucuria hirotoniei mele în diacon. Şi a rămas, de-a lungul
anilor, ziua aceasta, de la început de An Nou, ca zi onomastică.
Mă gândeam, aflându-ne în acest loc şi ascultând cuvintele care s-au rostit,
cu câtă cutremurare am trăit eu clipele când mi s-a adus la cunoştinţă, în 1987,
după instalarea mea, dorinţa dictatorilor de a muta Patriarhia de aici, fiind pre
văzută în planul de sistematizare demolarea catedralei şi a reşedinţei. Spun
aceasta şi pentru că am citit zilele trecute o notă în ziare ce amintea de unele în
tâmplări de atunci, oarecum, spre osânda mea, atribuindu-mi cu multă uşurinţă
demolarea bisericilor din Bucureşti. Am purtat cu multă amărăciune în suflet, de
la revoluţie încoace, blamarea aceasta. Dacă în primele două-trei zile ale revolu
ţiei am trăit o mare bucurie sufletească, fiind luat de aici, «pe sus», de tinerii
revoluţionari şi «dus» la televiziune, însoţit PS Nifon, unde am spus un cuvânt de
încurajare, în perioada următoare au explodat o serie de atacuri grele la adresa
mea. Adevărul este că am refuzat categoric să îndeplinesc dorinţa dictatorilor
privind mutarea Patriarhiei, motivând că sunt dator să păstrez puţinul care ne-a
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rămas de la înaintaşi, nu să risipesc. A urmat izolarea şi îndepărtarea mea defini
tivă de la orice dialog, pentru ca, după revoluţie, să fiu învinovăţit de dispariţia
bisericilor. M-a durut mult osânda aceasta nedreaptă, dar Dumnezeu m-a ajutat,
tot în perioada aceea, să salvez de la dărâmare Biserica «Sfântul Spiridon-Nou»,
grav avariată în urma lucrărilor la metrou. Prin minune dumnezeiască am reuşit
să o consolidez, iar când trăiam bucuria sfinţirii ei a izbucnit revoluţia, dar am
sfinţit-o după aceea.
O viaţă zbuciumată şi o trestie bătută de vânt să vedeţi în mine. Mulţumesc
foarte mult pentru Sfânta Liturghie de astăzi, celebrată de PS Episcop Varsanufie,
şi pentru Te Deum-ul de aici, oficiat de PS Episcop Ciprian. Mulţumesc, totodată,
pentru prezenţa foarte preţioasă alături de noi a IPS Mitropolit Ioan Robu şi d-lui
Adrian Lemeni, ministru secretar de stat pentru Culte, precum şi Părintelui Arhi
mandrit Zareh Baronian, reprezentant al Bisericii Armene, cu care am avut o
colaborare frumoasă. Mulţumesc tuturor colaboratorilor aici de faţă, care mă cu
nosc foarte bine, cum mă cunosc şi cei din alte eparhii.
Desigur, la vârsta mea şi la responsabilitatea mea de acum, mă găsesc, oare
cum, în situaţia de a mai aştepta altceva. Mi-a dat Dumnezeu şi zile, mi-a dat şi
necazuri, pe care vi le-am spus nu atât pentru că m-au durut, ci ca să fie spre folo
sul dumneavoastră, care sunteţi tineri, şi a celor care vor veni după noi, sau vor
citi istoria acestor ani, căci este dureros să rămână în analele Bisericii un patri
arh osândit pe nedrept ca demolator de biserici. Deşi sunt doar vorbe spuse în
treacăt, ele înţeapă întotdeauna. M-am străduit în viaţa mea, pe unde am trecut,
în vremurile grele, să zidesc, nu să demolez. La Iaşi, de pildă, am găsit catedrala
cu schelă, după cutremurul din 1977, şi am refacut-o de două ori, la fel Mănăsti
rea Golia, apoi, Palatul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, cel al lui
Alexandru cel Bun de la Mănăstirea Bistriţa, şi alte mănăstiri şi biserici din Mitro
polia Moldovei. Mai înainte, am refăcut şi modernizat Seminarul Teologic de la
Craiova, iar când am venit la Patriarhie, am consolidat Seminarul Teologic din
Bucureşti. Am amintit doar câteva din aceste împliniri, mai sunt încă altele, dar le
ştie Dumnezeu şi le înregistrează, mai bine decât putem noi să le redăm aici.
Ziua de astăzi, cu sărbătoarea Cuviosului Teoctist din Kukumia Sikeliei, o
trăiesc parcă cu mai multă bucurie, acest Cuvios Părinte fiind din acea zonă în
floritoare a creştinătăţii, aproape de Roma, care a odrăslit sfinţi, martiri, şi a
mărturisit rolul pustnicilor la înflorirea Bisericii noastre. Vă felicit pe toţi cu pri
lejul Anului Nou şi să păşim în Uniunea Europeană, despre care s-a vorbit aici,
avându-L permanent în suflete pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne spune: «Eu
cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20). Să avem cu
raj, deci, că Mântuitorul Hristos este cu noi, oriunde vom merge, iar fraţii noştri
din celelalte Biserici, cu care ne cunoaştem bine, sunt bucuroşi de prezenţa Orto
doxiei în Europa şi în toată lumea. Aşa încât să avem credinţă în Dumnezeu, Care
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ne-a scos din cei cincizeci de ani de dictatură şi ne-a adus la lumină, redându-ne
libertatea de care ne bucurăm astăzi. Vă mulţumesc şi La mulţi ani tuturor 7
După aceste cuvinte dătătoare de nădejde ale Prea Fericitului Părinte Patriarh
cei prezenţi au adresat şi personal felicitări şi urări de sănătate Prea Fericirii Sale,
oferindu-i cu bucurie duhovnicească frumoase buchete de flori. Tuturor, le-a răs
puns Prea Fericirea Sa, adresându-le aceleaşi urări de sănătate şi spor în lucrarea
de slujire a Bisericii şi neamului nostru.
Cu aceasta, momentul aniversar din holul Reşedinţei patriarhale prilejuit de
sărbătoarea zilei onomastice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist s-a în
cheiat, participanţii plecând mai întăriţi sufleteşte la rosturile lor, spre a-şi face
mai deplin datoria în lucrarea bine plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor.
Prof. GHEORGHE VASILESCU

BUCURIA DARULUI VIEŢII
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a împlinit 92 de ani
Potrivit unei frumoase tradiţii, în ziua de miercuri, 7 februarie 2007, obştea
noastră dreptmăritoare s-a adunat pe Dealul Patriarhiei spre a mulţumi cu recu
noştinţă Bunului Dumnezeu pentru darul vieţii revărsat din belşug asupra Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care a împlinit vârsta biblică de 92 de ani
şi a păşit în al XXIlea an de slujire patriarhală, rugându-L să-l păstreze în pace,
sănătos şi îndelungat în zile la cârma Bisericii Ortodoxe Române.
La bucuria acestui popas aniversar, alături de preoţi, călugări şi credincioşi,
veniţi în număr mare să aducă Prea Fericirii Sale un respectuos omagiu de dra
goste şi preţuire pentru înţelepciunea, energia şi stăruinţa cu care lucrează neîn
cetat spre folosul Bisericii şi neamului românesc, au participat şi personalităţi ale
vieţii politice şi culturale, academicieni, profesori, precum şi reprezentanţi ai altor
culte şi membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti.
Popasul acesta aniversar a cuprins două momente semnificative, legate unul
de celălalt, şi anume: Sfânta Liturghie, oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în Catedrala patriarhală, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi dia
coni, şi Adunarea de omagiere a personalităţii întâistătătorului Bisericii noastre,
care s-a desfăşurat în holul cel mare al Palatului Patriarhiei, impresionantă prin
statura participanţilor şi prin ineditul mesajelor şi cuvântărilor rostite.
Sfânta Liturghie
în această zi, dis-de-dimineaţă, Catedrala patriarhală s-a umplut de clerici şi
credincioşi, cei mai mulţi din Bucureşti, dar şi din alte localităţi din ţară, ca să
întâmpine după datină, cu “Imnul arhieresc”, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, ajuns la cununa celor 92 de ani, din care 57 de ani închinaţi slujirii ca
arhiereu în ogorul Bisericii Ortodoxe Române.
începând de la orele 9.30, Prea Fericitul Părinte Patriarh a oficiat Sfânta
Liturghie, înconjurat de un impresionant sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, răs
punsurile liturgice fiind date de Corala Patriarhiei “Nicolae Lungu”, dirijată de Pr.
Prof. Constantin Drăguşin. Dintre ierarhii Sfântului Sinod, în soborul slujitorilor
s-au numărat: IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, IPS Mitropolit Iosif al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, IPS Arhiepiscop
Teodosie al Tomisului, IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, IPS Arhiepiscop
Andrei al Alba-Iuliei, IPS Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada, PS Episcop Gherasim al Râmnicului, PS Episcop
Epifanie al Buzăului şi Vrancei, PS Episcop Casian al Dunării de Jos, PS Episcop
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Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, PS Episcop Ambrozie al Giurgiului, PS
Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PPSS Episcopi
Vincenţiu Ploieşteanu şi Ciprian Câmpineanul, vicari patriarhali, PPSS Episcopi
Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, vicari ai Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, şi PS Episcop vicar Ioan Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Ro
mâne în America şi Canada.
Au fost prezenţi la slujbă, consilieri patriarhali şi eparhiali, profesori de la
Seminarul Teologic şi de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, protopopi şi
preoţi din Capitală şi din ţară, stareţi şi stareţe de mănăstiri, monahi şi monahii,
elevi seminarişti şi studenţi teologi, salariaţi ai Administraţiei patriarhale şi Arhi
episcopiei Bucureştilor, numeroşi credincioşi şi credincioase, între care tineri,
copii însoţiţi de părinţii lor, şi elevi conduşi de profesori de religie.
După pomenirea celor adormiţi în Domnul, la momentul rânduit în cadrul
Sfintei Liturghii, a ctitorilor, binefăcătorilor şi ajutătorilor sfântului locaş, a Pa
triarhilor Miron, Nicodim, Justinian şi Iustin, şi a părinţilor Prea Fericirii Sale,
Dumitru şi Marghioala, înălţânduse rugăciuni pentru veşnica odihnă a sufletului
lor, Prea Fericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de învăţătură.

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi, membri ai Sfântului Sinod,
Prea Cucernici Părinţi, Prea Cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
"în crugul vremii pe care îl străbatem, noi ne împărtăşim de luminile unei
zile, a zilei de naştere, când Dumnezeu ne-a chemat la viaţă. In Biserica strămo
şească, din vremuri străvechi, ziua aceasta este aşezată în rândul acelor zile cin
stite şi din punct de vedere familial, dar şi din punct de vedere duhovnicesc, ce
resc. Ca dar al lui Dumnezeu, viaţa trebuie trăită şi valorificată ca pe o bine
facere scumpă, ca pe un bun de mare preţ, ziditor şi mântuitor de suflet. Acest
adevăr este valabil pentru toţi, dar mai ales pentru cei care poartă pe umerii lor
jugul lui Hristos.
Intr-o asemenea situaţie mă aflu eu astăzi aici, înconjurat de preaiubiţii mei
fraţi din Sfântul Sinod, mulţumind lui Dumnezeu pentru darul vieţii, pe care am
încercat să-l pun în valoare, atâta cât Tatăl cel ceresc mi-a ajutat să o fac, spre
slava Sa şi spre slava Bisericii noastre. Ziua aceasta de naştere n-ar avea înţeles
fără părinţii noştri trupeşti, dar în acelaşi timp, cu aceeaşi însemnătate, şi fără
părinţii noştri sufleteşti. Mai ales noi, slujitorii altarului, suntem legaţi, prin
Taina Hirotoniei şi legătura iubirii în Hristos, de înaintaşii noştri în slujirea cu
râvnă şi devotament a Sfintei Biserici.
A
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Iată, caierul vremii se deapănă şi timpul se scurge necruţător. Am străbătut
în viaţa mea decenii pline de capcane şi greutăţi, dar şi de împlinire a voii lui
Dumnezeu cu dragoste, constatând cu bucurie că, pe măsură ce piedicile de orice
fe l care se iveau în slujirea Bisericii, în aceeşi măsură lucrarea lui Dumnezeu se
arăta în viaţa mea mai strălucitoare şi mai încurajatoare. Părinţii noştri duhovni
ceşti, care ne-au călăuzit în slujirea Bisericii şi pe care îi pomenim mereu, în
frunte cu cei patru mari Patriarhi ai noştri, n-au lipsit din gândul şi rugăciunile
mele nicio clipă din viaţă. Lor le datorez situaţia şi rostul meu de acum, ca şi
bucuria zilei de astăzi, aflându-mă înconjurat aici de dragostea părinţilor duhov
niceşti ai bine credinciosului popor român de acasă şi de pretutindeni. Este o
adevărată minune, iubiţii mei, că noi suntem astăzi aici Biserica românească, în
înţelesul ei real şi cuprinzător, şi trăim ziua aceasta în rugăciune şi cu fraţii noştri
români de pe alte meridiane, de departe şi de aproape de hotarele ţării noastre.
Am socotit ca pe o sfântă şi frumoasă îndatorire să ne aducem astăzi aminte
de înaintaşii noştrii, de fericiţi ctitori ai catedralei acesteia, dar şi de cei care au
gândit şi au dorit catedrala cea nouă a Patriarhiei noastre, numită Catedrala
Mântuirii Neamului de primul Patriarh al României, Miron Cristea, care a rămas
neîmplinită până astăzi, poate şi din cauza nevredniciei mele, dar cu nădejdea
sfântă că Dumnezeu niciodată nu ne uită, ne ceartă, dar morţii nu ne dă (cf. Psal
mul 117, 18). De aceea, Dumnezeului nostru, “viu şi lucrător” (livrei 4, 12) în fie
care clipă, îi încredinţăm nădejdea noastră şi lucrarea noii catedrale, care e gata
să se înceapă, să prindă viaţă, ca orice făptură omenească.
Această frumoasă vârstă biblică, împlinită astăzi, este o mare binecuvântare
pe care am primit-o de la Dumnezeu, iubiţi fraţi şi surori în Domnul. Numai cu
vântul acesta de vârstă biblică mă mângâie şi mă întăreşte. In această mângâiere
şi în această nădejde pe care o trăiesc din copilăria mea în mireasma de tămâie
a Sfântului Altar, a sfintelor biserici şi mănăstiri, nu pot să nu-i cuprind cu deose
bire şi pe fraţii creştini ortodocşi care m-au onorat cu alegerea lor ca să le slu
jesc în multe părţi ale ţării. Pe ei îi port în dragostea mea, în preţuirea mea.
Niciodată nu voi putea să descriu acele chipuri de credincioşi, chipuri de monahi,
chipuri de preoţi care au ieşit în calea vieţii mele la vremuri de cumpănă uneori
şi mi-au întins punte de trecere peste pericole şi greutăţi. Nu pot uita misiunea lor,
credinţa lor, devotamentul lor pentru Biserica noastră, pentru ceea ce am zidit
împreună în eparhiile pe care Dumnezeu, prin chemarea Duhului Sfânt, mi le-a
încredinţat spre păstorire.
Vă mulţumesc că v-aţi asociat la acest moment de unitate în iubire cu înain
taşii noştri, cu toţi cei care nu mai sunt astăzi între noi. Dar cuvântul şi rugă
ciunea noastră va pătrunde sigur în inimile lor. Ei sunt înscrişi în cartea vieţii,
acolo unde avem locul fiecare dintre noi, căci viaţa noastră aceasta înseamnă,
iubiţi fraţi şi surori în Domnul, să o dăruim întreagă lui Dumnezeu, cum rosteşte
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diaconul şi preotul la toate ecteniile: «şi toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm». Este cea mai frumoasă menire, cea mai scumpă şi vie chemare
a Bisericii pentru noi, mai ales, slujitorii Sfântului Altar.
Mă bucur întotdeauna de aceste recolte binecuvântate în Biserica noastră.
Numai Dumnezeu ştie cât de mult am iubit Biserica în viaţa mea. Mi-am dăruit
viaţa Sfântului Altar, fraţilor slujitori şi credincioşilor Bisericii noastre. Este un
dar nepreţuit pentru care îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu, dincolo de vred
nicia şi nevrednicia mea, căci viaţa noastră aşa este constituită, din pete şi din
lumini. Dar iată, în ziua aceasta sfântă cu adevărat pentru mine, ne găsim aici, ca
pe o culme taborică, sub lumina cea neînserată a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, Care a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl
Meu decât prin Mine” (Ioan 14, 6). De această lumină, Dumnezeu să ne facă păr
taşi pe toţi cei ce suntem aici şi pe cei care ne privesc sau ne ascultă.
Pentru bucuria trăită astăzi în armonia melodiilor coralei noastre patriar
hale, dirijată de părintele Constantin Drăguşin, le adresăm coriştilor mulţumiri
şi binecuvântări din partea noastră. Iar preoţii şi credincioşii aici de faţă să aibă
întotdeauna în inima şi gândul lor bucuria vieţii pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.
Viaţa este o bucurie. Şi această bucurie nu trebuie întunecată cu nimic. Aceasta
este o urare de suflet şi de gând pentru ziua de astăzi. Vă mulţumesc tuturor şi la
mulţi ani!
Cuvântul cald şi părintesc al Prea Fericirii Sale a mişcat inimile celor prezenţi
şi le-a întărit nădejdea că Biserica noastră, sub călăuzirea înţeleaptă a Intâistătătorului ei, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, îşi va împlini şi în continuare misi
unea sfântă pe care o are în viaţa ţării şi neamului românesc.
Sfânta Liturghie a continuat până la sfârşit, soborul slujitorilor mulţumind
Bunului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Prea Fericirii Sale, în cei
92 de ani, ca monah, preot şi arhiereu, şi rugându-L să-i dăruiască mai departe zile
îndelungate, sănătate şi roade binecuvântate în greaua misiune de întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh, urmat de ierarhii Sfântului Sinod, a ieşit din
Catedrală, în acordurile “Imnului patriarhal”, şi a păşit în holul cel mare al Pala
tului Patriarhiei, unde s-a desfăşurat Adunarea festivă prilejuită de sărbătoarea
zilei de naştere a Prea Fericirii Sale.

Adunarea festivă
în holul Palatului Patriarhiei, la orele 13.30, s-au adunat în număr mare ie
rarhi, preoţi, profesori, studenţi şi elevi, monahi şi monahii, credincioşi, pentru a
omagia după cuviinţă pe întâistătătorul Bisericii noastre, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, la împlinirea vârstei biblice de 92 de ani. Au mai fost prezenţi
senatori şi deputaţi, academicieni, profesori universitari, personalităţi ale vieţii
publice, reprezentanţi ai altor culte şi membri ai Corpului diplomatic. S-au rostit
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cuvinte de omagiere şi mesaje de felicitare. Numele şi ordinea vorbitorilor au fost
anunţate de PS Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop vicar patriarhal, secretarul Sfân
tului Sinod.
Un cald omagiu de cinstire a vieţii şi activităţii Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist închinate slujirii Bisericii şi neamului românesc a rostit IPS Mi
tropolit Teofan al Olteniei, în numele ierarhilor Sfântului Sinod, al preoţilor şi
credincioşilor prezenţi.
Cuvântul IP S Mitropolit Teofan
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Distins auditoriu,
"Suntem aici pentru a prelungi în ambianţa distinsă a acestei Aule atmosfera
creată în cursul acestei dimineţi în Catedrala patriarhală, când Prea Fericitul
nostru Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de membri ai Sfântului Sinod, a slu
jit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. în cadrul Sfintei Euharistii, slujbă prin ex
celenţă de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru toate ocaziile, am mulţumit
Celui Preaînalt pentru darul pe care l-a oferit Bisericii Sale din România în per
soana Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. I-am mulţumit lui Dumnezeu
pentru pruncul pe care, prin părinţii Prea Fericirii Sale, Dumitru şi Marghioala,
l-a oferit conştiinţei creştine a acestui neam, prunc care, iată, peste decenii, a primit crucea şi harul de Intăistătător al Bisericii Ortodoxe Române.
Acel moment al întronizării ca Patriarh, din noiembrie 1986, a fost precedat
de etape pregătitoare pentru asumarea acestei responsabilităţi. Prima etapă de
pregătire a fost ambianţa lumii satului din veacul trecut, acea “lume puternică şi
demnă”, cum o numea regretatul Horia Bernea într-o scrisoare trimisă Prea
Fericirii Sale acum 12 ani cu ocazia zilei de naştere, acel spaţiu "onest şi natu
ral" în care s-au pregătit şi se pregătesc personalităţile de excepţie ale acestui
neam. A urmat, apoi, pregătirea din chilia mănăstirii, ascultarea, privegherea de
toată noaptea, întâlnirea cu călugări îmbunătăţiţi, care au netezit drumul spre
primirea crucii de arhiereu, de episcop vicar, episcop, mitropolit şi ulterior de
patriarh. întâlnirea în jurul anilor '50 cu Patriarhul Justinian a fost definitorie
pentru mersul în Biserică şi în viaţă al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Acest “Moise cel nou ” al neamului românesc, Patriarhul Justinian, atât de
important pentru o perioadă de cumpănă din istoria neamului, a fost ajutat să-şi
ţină mâinile ridicate de cei doi episcopi-vicari ai săi, Teoctist şi Antim, pentru ca
“amaleciţii” acelor zile să piardă războiul, ceea ce a creat momente de panică
pentru reprezentanţii ideologiei celei fară de Dumnezeu. A urmat crucea şi bucu
ria responsabilităţii de episcop la Arad, de mitropolit la Craiova şi mitropolit la
a
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Iaşi. S-a hrănit astfel, Prea Fericitul, din demnitatea ardelenilor, din entuziasmul
oltenilor şi din evlavia moldovenilor, pregătindu-se prin aceasta pentru marea şi
decisiva chemare de întâistătător al Bisericii.
In acele momente predecembriste şi în perioada imediat următoare, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a experimentat cu propria-i fiinţă ce înseamnă
atât purtarea de cruce la dimensiunile reale ale Golgotei, cât şi revărsarea
adâncă de har. Căci ce poate fi dacă nu bucurie, plinătate de har să vezi profe
sorul de religie intrând în şcoală, preotul mergând în armată şi în penitenciare,
credincioşi zidind mii de biserici, Sfântul Sinod înfiinţând eparhii şi toată con
ştiinţa creştină din România implicându-se în opera de caritate pentru a aduce
alinare sfântă năpăstuiţilor unei societăţi mereu în tranziţie.
In toată această perioadă, Părintele nostru Patriarh a arătat iubire sfântăfaţă de
Biserica lui Hristos. L-a oferit pe Hristos acestui neam, pentru ca El să-ifie şi “sare ”,
“lumină”, şi “Cale, Adevăr şi Viaţă”, “aluat” care dospeşte toatăfrământătura.
De aceea, la acest ceas aniversar, Prea Fericite Părinte Patriarh, cunoscând
că L-aţi oferit pe Hristos cu atâta jertfelnicie acestui neam, în lumina acelui min
unat cuvânt: “Ale Tale dintru ale Tale, Ţie-ţi aducem de toate şi pentru toate ”, pe
care l-aţi rostit astăzi la Sfânta Liturghie, în numele ierarhilor Sfântului Sinod
aici de faţă, în numele preoţimii, diaconimii, vieţuitorilor sfintelor mănăstiri, în
numele credincioşilor prezenţi, vă oferim icoana Aceluiaşi Hristos. Pe El îl rugăm
să vă ocrotească în continuare, să Vă fie scut de apărare, izvor de har, pentru că
Biserica are încă multă nevoie de Prea Fericirea Voastră. Să dea Dumnezeu,
Domnul Hristos, să răspândiţi în continuare, în infrastructura sufletească a aces
tui neam şi a Bisericii Sale, lumină, darul unităţii de care avem atâta nevoie, glas
smerit, curajos şi profetic al misiunii, şi mai presus de toate, să oferiţi binecu
vântarea, iertarea şi dragostea Prea Fericirii Voastre pentru toţi şi pentru toate.
Bucurie adâncă să Vă dea Dumnezeu! Intru mulţi, buni, fericiţi şi sănătoşi
ani, Prea Fericite Părinte Patriarh 7

Alte mesaje de felicitare
Felicitări călduroase a mai adresat şi IPS Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit
Romano-Catolic de Bucureşti, care l-a încredinţat pe Prea Fericirea Sa de toată
stima şi preţuirea preoţilor şi credincioşilor catolici, ca fraţi în Hristos, spunând:
"Prea Fericirea Voastră, ascultăndu-l pe IPS Mitropolit Teofan al Olteniei
vorbind despre itinerariul pe care laţi parcurs în viaţă, m-am gândit la două
cuvinte pe care înalt Prea Sfinţia Sa le-a invocat aici, şi anume: har şi cruce. Pe
acestea vi le-a făgăduit Dumnezeu, pe acestea le-aţi purtat de-a lungul anilor
spre slava Sa şi spre mântuirea poporului credincios. Sunt bucuros să fiu de faţă
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la acest moment aniversar şi vă transmit din partea Bisericii Catolice tot gândul
bun, toată preţuirea şi iubirea noastră.
Am fost şi astăzi alături de credincioşii şi fraţii ortodocşi în rugăciunile
înălţate lui Dumnezeu pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru Biserica Ortodoxă
Română. Voi rămâne mai departe acelaşi fidel prieten al Prea Fericirii Voastre şi
al Bisericii Ortodoxe Române, invocând împreună tot harul şi binecuvântarea lui
Dumnezeu asupra Bisericii şi poporului nostru, iar astăzi, în mod deosebit, asu
pra Prea Fericirii Voastre. La mulţi ani7
Urări de sănătate, zile îndelungate şi multă putere de muncă a adresat Prea
Fericirii Sale şi dl dr. Comeliu Vădim Tudor, care a spus, între altele:
"în numele Senatului României, adresez cele mai calde felicitări şi urări de
sănătate şi la mulţi ani Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Feri
citul Părinte Teoctist, pe carel îl cunosc personal de la începutul anului 1986,
când Prea Fericirea Sa nu era încă patriarh. Este un om sfânt, un om la care totul
este frumos, este ca un patriarh biblic. Scrie desăvârşit, şi vă spun aceasta ca
scriitor. Cărţile Prea Fericirii Sale sunt capodopere, sunt bijuterii ale stilului
bisericesc al literaturii române. Este un om de mare demnitate, un om de carac
ter, în care s-a lovit tot timpul, cum din păcate, în vremurile noastre, se încearcă
să se lovească şi în Biserica creştină.
Am avut câteva întâlniri cu Prea Fericirea Sa. Am văzut că este un om pro
fund, un demn urmaş al celor care au făcut atât de puternică şi invincibilă Bi
serica noastră străbună. A dus o luptă grea între 1986 şi 1989, cât s-a putut, cu
mijloace puţine, pentru că vrăjmaşul lucrează în diferite feluri, ca să salveze nu
meroase biserici în Bucureşti. Firul roşu al credinţei în Mântuitorul Iisus Hristos
s-a păstrat în viaţa poporului român şi datorită acestui luptător, Prea Fericitul
Patriarh Teoctist, care ilustrează cu exemplul personal rezistenţa Bisericii noas
tre străbune.
Ca senator, în prima mea legislatură, am propus, ştiu că şi alţii au facut-o,
ca această clădire, unde ne aflăm acum, să revină Patriarhiei. Era anormal şi
nefiresc ca pe acest deal cu tradiţii istorice, lângă biserica lui Constantin Şerban,
datând din 1654, să nu fie clădirea aceasta Palat patriarhal.
Vă salut încă o dată în numele meu, al familiei mele, al Senatului României,
şi vă doresc multă sănătate şi la mulţi ani, Prea Fericirea Voastră7
In continuare, dl consilier prezidenţial Bogdan Tătaru Cazaban, a citit mesa
jul de felicitare adresat Prea Fericirii Sale de către dl Traian Băsescu, Preşedintele
României, în care se spune:
"Prea Fericirea Voastră, vă transmit cele mai calde urări de sănătate, viaţă
îndelungată şi bucurie în mijlocul credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române. Fie
ca anul 2007, an important pentru ţara noastră, să reprezinte şi pentru Biserica
Ortodoxă Română recunoaşterea deplină a contribuţiei sale spirituale la identi
a
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tatea Europei creştine. Cu dragoste şi încredere în Biserica Ortodoxă Română, vă
doresc sănătate şi la mulţi ani7
De asemenea, dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, a prezentat un
mesaj de felicitare din partea primului ministru al Guvernului, dl Călin Popescu
Tăriceanu, şi a ministrului Culturii şi Cultelor, dl Adrian Iorgulescu, spunând
următoarele:
"Prea Fericirea Voastră, am bucuria să vă transmit din partea primului mi
nistru al Guvernului României şi a domnului ministru al Culturii şi Cultelor, la
mulţi ani, cu putere şi spor în înalta slujire la care aţi fost chemat. Vă doresc să
vă continuaţi slujirea în aceeaşi perspectivă cuprinzătoare, în care aţi dat dova
dă că aveţi o inimă de părinte, îmbrăţişându-i pe toţi cu iubire părintească. Fie
ca Bunul Dumnezeu să vă întărească, alături de membrii Sfântului Sinod, alături
de credincioşi, ca să daţi mărturie vie de valorile Bisericii, fiind, astfel, repere
pentru societatea noastră şi împlinind cuvântul Evangheliei de a fi lumină a
lumii. Vă doresc din toată inima la mulţi şi fericiţi ani, cu multe împliniri şi
bucurii duhovniceşti7
Răspunsul P F Părinte Patriarh Teoctist
Mulţumind celor care i-au adresat urări de sănătate, ani îndelungaţi şi puteri
sporite de lucrare în fruntea Bisericii noastre strămoşeşti, precum şi tuturor celor
prezenţi la acest popas aniversar, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus
următoarele:
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Stimate Domnule consilier prezidenţial,
Stimate Domnule secretar de stat pentru Culte,
Onorată asistenţă,
"Momentul acesta, al aniversării zilei mele de naştere, este îmbinat, spre a se
împlini îndatorirea intrată în tradiţie de a mulţumi lui Dumnezeu, cu săvârşirea
Sfintei Liturghii în Catedrală, întâlnindu-ne apoi aici cu cei care doresc să ne
oferim cuvinte de inimă. Trăim, astfel, bucuria ce nu se va lua de la noi (Luca 10,
42), ca şi în alţi ani, de când am dobândit acest pridvor. Personal sunt dator mult
lui Dumnezeu pentru ceea ce n-am putut să îndeplinesc, în chemarea şi slujirea
mea din vremurile de furtună pe care le-am străbătut cu toţii, fii şi slujitori ai
Bisericii noastre. Au fost vremuri inimaginabil de grele pentru noi, cei care îm
părtăşeam situaţia de a oferi enoriaşilor noştri “hrana nemuririi”, Trupul şi Sân
gele lui Hristos, botezul pruncilor, chemându-i prin glasul clopotelor la slujirea şi
cuvântul lui Hristos. Oricare dintre intelectualii ţării - academicieni şi profesori cu
vocaţie în ştiinţă - altfel au suportat acele furtuni ale dictaturii, decât preotul de la
parohie şi episcopul de la eparhie, care aveau asupra lor responsabilitatea
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sufletelor a mii de credincioşi. De aceea, greutatea furtunii de atunci într-un fel
poate fi evocată acum pentru cler şi în alt fe l pentru ceilalţi semeni ai noştri.
Dar Dumnezeu, Care cunoaşte gândul şi inima noastră, ne-a întărit şi am
străbătut acele vremuri grele. Deşi aveţi în faţa dumneavoastră o coroană de ier
arhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi tineri, care erau studenţi atunci şi dornici să slujească Biserica noastră, n-au rămas străini de acele confruntări. Intre
ierarhii tineri ai Bisericii noastre prezenţi la acest moment aniversar se află IPS
Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională,
IPS Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, însoţiţi
de vicarii lor, PS Episcop Ioan Casian de Vicina şi PS Episcop Siluan Marsilianul, care au venit astăzi aici cu mesajul şi cu dragostea fraţilor români de din
colo de zare.
Sunt adânc recunoscător celor ce au luat cuvântul, anunţaţi de PS Episcop
Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfântului Sinod, şi au spus aici lucruri şi înfăp
tuiri vrednice de o asemenea împrejurare, anume: IPS Teofan, Mitropolitul Olte
niei, dl consilier prezidenţial Bogdan Tătaru Cazaban, dl dr. Adrian Lemeni, se
cretar de stat pentru Culte în Ministerul Culturii şi Cultelor şi, din partea credin
cioşilor, dl dr. Vădim Tudor. Toate mărturisirile au pătruns adânc în fiinţa mea,
căci n-am putut să împlinesc toate câte s-au afirmat, deoarece omul, oricine ar fi
el, cum ştiţi foarte bine, este o trestie bătută de vânt. Dar această trestie bătută
de vânt a fost, totuşi, în stare, cum spunea părintele prof. Dumitru Stăniloae, să
înfrunte furtunile ce s-au abătut asupra Bisericii noastre. în această stare, mi-a
făcut bucurie cele ce sau spus despre efortul depus ca acest palat de lângă prid
vorul catedralei noastre, spaţiu unde ne aflăm acum, constituie una din biruinţele
noastre, adică biruinţă a lui Dumnezeu. Deşi este atât de evidentă însemnătatea
acestei clădiri pentru Biserica noastră, un cleric n-a subliniat-o aşa de bine cum
a nuanţat-o vorbitorul de astăzi. Avem acum această bucurie, de a ne desfăşura
activităţile noastre aici, încât locurile din Aula acestui palat sunt neîncăpătoare
pentru participanţii la adunările şi activităţile misionare ale Bisericii noastre.
Cum bine se ştie, zilele omului sunt întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Este
un adevăr şi nu se poate conta de azi pe mâine, mai ales după 92 de ani. Ezit să
rostesc acest număr de ani, parcă nu-mi vine să cred. Subliniez că trebuie să păs
trăm mai departe tezaurul nemuritor al credinţei noastre pe care ni l-a adus aici
Sfântul Apostol Andrei. Ne rugăm pentru aceasta şi în rugăciunile noastre nu pu
tem uita de Catedrala Mântuirii Neamului.
Biserica noastră Ortodoxă are rugăciuni pentru toate împrejurările, deşi
unii, vrând să ne osândească, spun că noi ne rugăm doar pentru conducătorii
ţării. E bine să se ştie despre conducătorii ţării, pentru care noi ne rugăm, că tre
buie să fie pentru popor ceea ce a fost odinioară Bizanţul în istorie, adică ocroti
tori şi paznici ai credinţei şi culturii. Dar noi ne rugăm neîncetat şi pentru ostaşii
/\
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ţării, pentru bolnavi, pentru orfani, pentru văduve, pentru cei în primejdie, pentru
toţi cei neajutoraţi şi năpăstuiţi. O parte importantă a rugăciunii noastre este dedi
cată poporului credincios, cum spunea IPS Mitropolit Teofan, care suntem noi cei
de aici. Dar şi cei care nu se află acum aici sunt în rugăciunile noastre, ceea ce le
procură mângâiere şi încurajare, încât Biserica ne transmite de dincolo de cele
văzute lumina taborică pe care noi trebuie să o urmăm neîncetat. Cu aceste
gânduri, păstrez la inima mea toate semnalele de respect şi simpatie arătate în
clipele acestea şi în alte momente Bisericii noastre. Pentru că tot ce găseşte cine
va bun în viaţa unui ierarh, a unui preot, sau chiar a unui creştin, sunt bunuri şi
drepturi ale Bisericii. Ea ne ridică, ea ne păstrează, ea ne ajută, ea ne dă putere.
Acum, când ţara noastră a intrat în Uniunea Europeană, avem cu toţii misi
unea, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, să ducem acolo valorile noastre, tradiţiile
noastre, cultura noastră, după pilda marilor noştri cărturari de pe vremuri, care
erau cu adevărat europeni şi ale căror scrieri se găsesc în vestitele biblioteci şi
muzee europene, ca acel Codes Argenteus din biblioteca Universităţii din Uppsala, un fragment din Biblia lui Ulfila, din secolul al IV-lea, scrisă pe teritoriul
ţării noastre, sau Evangheliarul lui Radu Grămăticul, scris în 1574 pentru Petru
Cercel, domn în Ţara Românească între 15831585, care se află în biblioteca British Museum din Londra. încât avem înaintaşi cu experienţă, avem cuvântul lor,
avem chemarea lor, avem vocaţia lor, dar trebuie şi noi să fim călăuziţi de acelaşi
gând ca şi ei, de a duce mai departe valorile spirituale ale acestui popor evlavios,
care nu mai încape în bisericile din Bucureşti şi din ţară, deşi din 1990 sau con
struit numai în capitală peste 150 de biserici.
Este cu dreptate ca acest popor credincios să aştepte cu ardoare începerea
lucrărilor Catedralei Mântuirii Neamului. Poate Dumnezeu nu mă va certa atât
de aspru ca să nu văd ivinduse măcar un bob, cum se spune, din această lucrare.
Este o dorinţă care se exprimă în asemenea împrejurări dintr-o îndelungă răb
dare, dintr-o suferinţă nu a unui om, ci a milioane de români din ţară şi de peste
hotare, care aşteaptă să vadă Patriarhia cu o catedrală, aşa cum a rânduit primul
nostru Patriarh, fericitul de pomenire Miron Cristea, care a ţinut să scrie în pisa
nia bisericii lui Constantin Şerban că o restaurează să servească provizoriu drept
Catedrală patriarhală, până când va fi construită Catedrala Mântuirii Neamului.
Ne aflăm acum în al şaptelea an al celui de-al treilea mileniu creştin. Numărul
acesta şapte, cum ştiţi cu toţii, are multe semnificaţii în Biblie, mai ales, în Car
tea cărţilor, şi poate, fară a ignora certitudinea Bisericii noastre, să aducă la
îndeplinire şi dorinţa ridicării Catedralei Patriarhiei.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim paşnici şi înţelegători, să ne preţuim
viaţa şi să o împodobim cu virtuţi, cu ştiinţă de carte, să înaintăm în viaţa econo
mică şi socială, ca să aducem în Europa potenţialul nostru creator în gândire,
dreptate şi adevăr. Fraţii noştri români din Europa, precum şi fraţii creştini şi de
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alte religii, ne aşteaptă cu aceste valori ale noastre, de care ei au nevoie, cum
mărturisesc ierarhii şi preoţii noştri din Franţa, din Spania, din Germania, din
Italia şi din alte ţări europene.
Cu această credinţă, vă binecuvântez pe toţi şi rog pe Bunul Dumnezeu şi pe
Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii noştri de pe această colină, să ne
ajute să devenim fii iubitori ai Sfintei noastre Biserici. La mulţi ani tuturor”!
S\

Dejunul la Reşedinţa patriarhală
Potrivit datinei, Prea Fericitul Părinte Patriarh a oferit membrilor Sfântului
Sinod prezenţi la Bucureşti în această zi binecuvântată, părinţilor consilieri şi
colaboratorilor Prea Fericirii Sale de la Administraţia patriarhală şi Arhiepiscopia
Bucureştilor un dejun la Reşedinţa patriarhală, care s-a desfăşurat într-o atmosferă
creştinească. N-au lipsit mesajele de felicitare, însoţite de urări de sănătate şi viaţă
lungă, cu bogate împliniri, la care Prea Fericirea Sa a răspuns cu gânduri pline de
nădejde în ajutorul lui Dumnezeu pentru viitor, spunând următoarele:
11încheiem această zi frumoasă, deplină în toate, după cuvintele Sfântului
Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: “Tufii treaz în toate, suferă răul, fa lucru
de evanghelist, slujba ta fa-o deplin!” (II Timotei 4, 5 ). Aşa a fost ziua de astăzi,
după cum am receptat-o eu, începând cu Sfânta Liturghie şi continuând cu celelalte
binecuvântări revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii noastre. însăşi Sfânta Litur
ghie ne-a înălţat cu duhul la cea cerească, prin soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi,
şi prin participarea credincioşilor, iar corala Catedralei, condusă cu măiestria
cunoscută a părintelui Constantin Drăguşin, s-a întrecut pe sine prin frumuseţea şi
armonia răspunsurilor liturgice, actualizând duhul şi talentul muzical al profeso
rului Nicolae Lungu, întemeietorul ei. Ii mulţumesc şi aici, şi prin el coriştilor, pen
tru evlavia lor îndelungată de a împodobi lucrarea sfântă a slujitorilor Altarului.
Dar şi cele care au urmat după Sfânta Liturghie au contribuit la frumuseţea
acestei zile, desigur, însoţite de cuvinte şi de nelipsitele surprize şi flori, cum e da
tina în asemenea împrejurări. Sfânta Biserică se dovedeşte a fi pentru noi mama
iubitoare şi duioasă, dar şi grijulie, ca o mamă adevărată, necruţătoare faţă de
felul în care o slujim. Ne dăm seama că slujim o instituţie divino-umană, vie, actu
ală şi dinamică, aşa cum o cunoaştem bine cu toţii. De la părintele meu duhov
nicesc, Patriarhul Justinian, am învăţat că orice slujire a Bisericii, făcută cu oste
neală, uneori cu lacrimi şi suferinţe, este totdeauna încoronată cu biruinţă spre
binele şi frumuseţea Bisericii. Este deci firesc ca această chemare a noastră să fie
mereu dublată şi de un comportament bazat pe sinceritate, râvnă şi devotament
pentru a fi vrednici de chemarea şi de iubirea ei de mamă. Şi aceasta mai ales
acum, când am intrat în atmosfera europeană de gândire, de lucrare bisericească,
desigur, tot creştină şi profund cunoscătoare a învăţăturii Mântuitorului Iisus
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Hristos, dar care ne îndatorează la acel comportament, specific ortodoxiei noas
tre. Nu veţi întâlni la alte neamuri din Europa şi din lume atâtea încercări, răni
şi suferinţe ca cele întâmpinate de noi în deceniile de dictatură. în schimb, româ
nii stabiliţi în Europa, Statele Unite şi Canada au dus cu ei o bogăţie de viaţă bi
sericească, de strădanii şi osteneli, ca roade ale credinţei păstrate cu lacrimi,
zbucium şi eforturi de a birui piedicile din calea slujirii lui Hristos.
Revenind în actualitatea noastră bisericească, se cade să privim cu atenţie!
Nu trebuie să o vedem atât de frumoasă şi strălucitoare ca florile care s-au adus
astăzi la Patriarhie. Avem încă foarte multe de îndreptat, iubiţi părinţi consilieri
şi membri ai Sfântului Sinod. Biserica se află “pe muntele cel înalt” (lezechiel
20, 40) şi este judecată de toţi, într-un fel sau altul. De aceea, trebuie să ne înzes
trăm cu principiile de lucrare ale Sfinţilor Părinţi, astfel încât credincioşii să fie
în legătură strânsă cu vatra străbună, dar şi cu frumuseţile sufleteşti ale dreptei
noastre credinţe. Cu aceste valori să-i înarmăm pe tinerii şi tinerele noastre!
Deşi simţim că avem şi unele răni în trupul văzut al Bisericii noastre, le vom
tămădui cu rugăciunile noastre şi cu cele ale sfinţilor, mijlocitorii noştri în faţa
Prea Sfintei Treimi. Trebuie să revenim la principiile apostolice şi la cele ale ma
rilor dascăli ai Bisericii. Aţi auzit şi astăzi cum din gura pruncilor care ne-au în
tâmpinat au răsunat imnurile de laudă adusă lui Dumnezeu şi creaţiei Sale. Deci,
dacă fondul nostru sufletesc, care este iubirea în Hristos, va fi biruitor în toate
cele privitoare la Biserică, la viaţa socială, la viaţa de familie, să nu credeţi că
Europa ne va da nouă ce nu avem în domeniul sufletesc. Ne dă în celelalte do
menii, de organizare economică, de stare materială, ştiinţă; tot valori, dar din do
meniul sufletesc avem cu ce să mergem în Europa. Fraţii noştri creştini din Europa aşteaptă de la noi pilde de viaţă creştină. Intrebaţi-i pe părinţii care sunt
aici, din Franţa, Spania, Italia, Germania, câtă sete este acolo după cuvântul lui
Dumnezeu şi după viaţa în Hristos. Dar, să recunoaştem că n-am atins un nivel
înalt de lucrare şi trăire în Hristos. Avem o elită a vieţii noastre bisericeşti, îndeo
sebi la facultăţile teologice, avem cărţi ale tinerei generaţii de teologi în număr
impresionant, inclusiv cele ale ierarhilor care ne îndatorează să ne ridicăm prin
trăire şi lucrare la nivelul de gândire şi de viaţă al părinţilor cărturari din nea
mul nostru, trecuţi în rândul cetelor de sfinţi ai Bisericii.
Din nefericire, această deschidere a noului Imperiu roman de acum, care este
Uniunea Europeană, cu credinţele ei, nu mai este ca odinioară, când creştinii se
recunoşteau, se traducea Biblia în limba greacă şi se răspândea creştinismul. Pri
mul mileniu creştin a fost paşnic şi a rodit frumos. Dar iată, am intrat în al trei
lea mileniu şi sporuri pe plan ecumenic şi interconfesional nu prea avem. Numai
prin convenţionalităţi şi întâlniri ocazionale de dialog ecumenic nu se fac paşi
siguri pe drumul spre unitatea creştinilor.
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De aceea, cei care ne găsim astăzi aici, şi ne găsim pentru că suntem cei mai
apropiaţi şi în drept să fim părtaşi la bucuriile Bisericii noastre, trebuie să fim
conştienţi că aceste bucurii cer de la noi încă sacrificii, jertfe personale. Nu
putem vorbi de jertfa în general, la o naţiune sau la un neam, căci jertfa mântui
toare numai Unul singur a facut-o, Domnul Iisus Hristos. Jertfa noastră pentru
Hristos înseamnă să gândim şi să lucrăm după învăţătura Lui, să trăim mai ales
noi în El şi El în noi. Dacă am căuta în sertarele inimii noastre, nu ştiu dacă am
găsi acolo nectarul cel fermecător al schimbării vieţii din rău în bine. Aţi văzut,
până şi unii duhovnici ai noştri au fost supuşi unor încercări grele de duhovnicie
şi striviţi sufleteşte.
Se cere, prin urmare, din partea fiecăruia dintre noi să ne întrebăm cu ce
răsplătim noi dragostea credincioşilor pentru Biserica noastră, evlavia şi încre
derea cu care ei ne însoţesc în toate împrejurările. Dacă ne examinăm sincer
conştiinţa, vedem că nu avem ce răspunde credincioşilor la nemulţumirile lor de
ordin sufletesc, la supărările pe care le au ei din partea preoţilor slujitori la paro
hii, a slujitorilor mănăstirilor noastre. Ne trebuie o continuă preocupare pentru
aceasta, chiar o legislaţie bisericească dată de Sfântului Sinod, care să ne aducă
la acest scop.
Cu aceste gânduri frăţeşti, vă mulţumesc pentru participarea la momentul de
astăzi, rugând pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să facem eforturi ca să slujim Bise
rica noastră cu vrednicie, spre slava Sfintei Biserici şi bucuria tuturor fiilor ei ”.
La împlinirea celor 92 de ani, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
telegrame, mesaje şi scrisori de felicitare din partea unor întâistătători de Biserici
Ortodoxe surori, conducători ai unor culte creştine, comunităţi ortodoxe române
de peste hotare, personalităţi ale vieţii culturale din ţară şi de peste hotare, precum
şi de la un mare număr de clerici şi credincioşi, mărturie a dragostei şi preţuirii de
care se bucură Prea Fericirea Sa în obştea Ortodoxiei, în lumea creştină şi în viaţa
publică internă şi internaţională.
împreună cu toţi fiii Bisericii strămoşeşti, adresăm şi noi Prea Fericirii Sale,
la împlinirea vârstei biblice de 92 de ani, tradiţionala urare românească şi creş
tinească:
Intru mulţi ani cu sănătate, Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist!
a

____

^

____

____

Prof. GHEORGHE VASILESCU

ALEGEREA ŞI INSTALAREA P.S. SOFRONIE DRINCEC,
NOUL EPISCOP AL ORADIEI, BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI
Rămânând vacant scaunul de episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, prin
retragerea la 1 ianuarie 2007 a PS Episcop Ioan Mihălţan, aprobată de Sfântul Si
nod cu hotărârea nr. 3.801 din 15 noiembrie 2006, IPS Mitropolit Bartolomeu al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, motivat de prevederile statutare, a
preluat locotenenţa acestui scaun episcopal, sufragan al Mitropoliei Clujului, Al
bei, Crişanei şi Maramureşului, îngrijinduse de buna desfăşurare a vieţii biseri
ceşti în Eparhia Oradiei, Bihorului şi Sălajului până la alegerea unui episcop titu
lar. Totodată, IPS Mitropolit Bartolomeu a rugat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, preşedintele Sfântului Sinod, să declanşeze procedura legală pentru ale
gerea, în intervalul de timp stabilit regulamentar, a noului episcop al Oradiei,
Bihorului şi Sălajului.

1. Desemnarea candidaţilor
Călăuzit de îndatorirea de a nu lăsa mult timp Eparhia Oradiei, Bihorului şi
Sălajului fără cârmuitorul ei canonic, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a în
scris pe ordinea de zi a şedinţei Sfântului Sinod din 13 februarie 2007 desemnarea
candidaţilor pentru ocuparea acestui scaun episcopal.
Potrivit prevederilor art. 131, alin. c. din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, şedinţa Sfântului Sinod din 13 februarie 2007 a
fost deschisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi prezidată de IPS Mitro
polit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, care, deşi încă sufe
rind în urma unei fracturi la şold, a găsit resursele de voinţă şi putere ce i-au permis
o deplasare specială la Bucureşti, spre a-şi împlini îndatorirea statutară de a conduce
lucrările de alegere a noului episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Sfântul Sinod a chibzuit şi nominalizat, prin vot secret, în ordinea numărului de
voturi obţinute cu majoritate absolută, drept candidaţi pentru alegerea de către Cole
giul Electoral Bisericesc a titularului în scaunul vacant de episcop al Episcopiei Ora
diei, Bihorului şi Sălajului pe următorii: PS Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, PS Arhiereu vicar Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Oradiei,
Bihorului şi Sălajului şi PS Episcop vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
In conformitate cu prevederile art. 131, alin. g. din Statut, cu adresa nr.
283/2007, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a convocat membrii Colegiului
Electoral Bisericesc în aceeaşi zi, 13 februarie 2007, orele 17.00, la Palatul Pa
triarhiei din Bucureşti.
A
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Alegerea noului episcop
în ziua stabilită, membrii Colegiului Electoral Bisericesc - alcătuit din ie
rarhii Sfântului Sinod, delegaţii eparhiilor în Adunarea Naţională Bisericească,
membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, precum
şi decanii Facultăţilor de Teologie de la Piteşti, Iaşi, Sibiu, Oradea, Craiova, Arad,
şi directorii Seminariilor Teologice de la Bucureşti, Iaşi, Făgăraş, Zalău, Râmnicu-Vâlcea, Caransebeş, ca membri de drept - au luat parte la slujba Sfintei Litur
ghii, urmată de cea a Te-Deum-ului, oficiată în Catedrala patriarhală de către PS
Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat
cu un sobor de preoţi şi diaconi, după care au fost invitaţi în Aula Palatului Pa
triarhiei, unde s-au întrunit în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist. La intrarea în sală, membrii Colegiului Electoral Bise
ricesc au primit ordinea de zi şi câte un curriculum vitae al fiecărui candidat de
semnat de Sfântul Sinod.
Deschizând lucrările, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat scopul
întrunirii Colegiului Electoral şi a rânduit să se citească apelul nominal, în urma
căruia s-a constatat că sunt prezenţi majoritatea membrilor cu drept să voteze.
Constatând prezenţa statutară necesară pentru alegere, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a declarat Colegiul Electoral Bisericesc legal constituit şi îndrep
tăţit să adopte hotărâri valabile.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dispus citirea arti
colelor 129-131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române privitoare la alegerea clerului superior. Potrivit prevederilor art.
131, alin. h. din Statut, care stabileşte că prezidarea alegerii de episcop revine mi
tropolitului sub a cărui jurisdicţie canonică se află eparhia vacantă, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a invitat pe IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului să preia conducerea lucrărilor pentru alegerea noului
episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Preluând conducerea lucrărilor, IPS Mitropolit Bartolomeu a procedat, pen
tru desfăşurarea alegerii, potrivit art. 131, alin. i. din Statut, la constituirea Birou
lui Colegiului Electoral, care s-a format din preşedinte, în persoana IPS Mitropolit
Bartolomeu, un secretar de şedinţă, dintre membrii clerici ai Colegiului, şi trei
bărbaţi de încredere, din rândul membrilor mireni ai Colegiului, propuşi câte unul
de fiecare dintre candidaţii desemnaţi de Sfântul Sinod.
IPS Mitropolit Bartolomeu, preşedintele Biroului Colegiului Electoral, a ară
tat, apoi, că prin retragerea PS Ioan Mihălţan, scaunul de episcop al Episcopiei
Oradiei, Bihorului şi Sălajului, una din eparhiile importante ale Transilvaniei, a
rămas vacant şi alegătorii au fost chemaţi la urne să-şi dea votul pentru unul din
tre cei trei candidaţi propuşi de Sfântul Sinod, al căror nume, însoţit de un curri-
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culum vitae, li s-a comunicat la intrarea în sală, şi anume: PS Episcop Sofronie al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PS Arhiereu vicar Petroniu Sălăjanul
al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi PS Episcop vicar patriarhal Vin
cenţiu Ploieşteanu. Totodată, IPS Mitropolit Preşedinte a dat scurte lămuriri în
legătură cu desfăşurarea alegerii şi a rânduit distribuirea buletinelor de vot. îndeplinindu-se această procedură, IPS Mitropolit Preşedinte a chemat alegătorii să
depună buletinele în urne, în ordinea apelului nominal.
La încheierea votării, IPS Mitropolit Preşedinte, ajutat de cei trei bărbaţi de
încredere, a procedat la deschiderea urnelor şi la numărătoarea buletinelor, şi s-a
constatat că au votat toţi membrii prezenţi ai Colegiului Electoral. După ce a pre
cizat că, potrivit prevederilor statutare, pentru a fi ales candidatul trebuie să întru
nească majoritatea absolută a voturilor exprimate, IPS Mitropolit Preşedinte a citit
cu voce tare numele candidatului înscris pe fiecare buletin în parte.
Constatând, în urma primului tur de scrutin, că niciunul dintre candidaţi n-a
întrunit majoritatea absolută de voturi pentru a fi ales, adică jumătate plus unu din
voturile exprimate, IPS Mitropolit Preşedinte, în temeiul prevederilor art. 130,
alin. t. din Statut, a anunţat al doilea tur de scrutin, la care au participat primii doi
candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, şi anume PS Episcop Sofronie şi
PS Arhiereu vicar Petroniu Sălăjanul S-a procedat la votare după aceeaşi proce
dură la primul tur de scrutin.
In urma rezultatului votării în cel de al doilea tur de scrutin, IPS Mitropolit
Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Preşedintele Colegiu
lui Electoral Bisericesc, în temeiul prevederilor art. 130, alin. t. şi art. 131, alin.
k. din Statut, a proclamat ales pentru ocuparea scaunului de episcop al Episcopiei
Oradiei, Bihorului şi Sălajului pe PS Episcop Sofronie, care a obţinut majoritatea
absolută a voturilor exprimate, precizând că rezultatul alegerii va fi supus exami
nării şi cercetării canonice a Sfântului Sinod.
In continuare, IPS Mitropolit Bartolomeu l-a felicitat pe noul ales, dorindu-i
rodnice realizări în Eparhia Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Cu vădită emoţie, PS Episcop Sofronie a mărturisit că se îndreaptă către noua
misiune ce i sa încredinţat cu gândul la marii ierarhi care au păstorit istorica epar
hie a Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi va căuta să facă tot ce-i stă în putere să ur
meze pilda lor de viaţă şi de lucrare, nepierzând niciodată din vedere cerinţele ac
tuale, misionare şi pastorale, ale acestei eparhii. A mulţumit, apoi, Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor Sfântului Sinod pentru încrederea acor
dată şi în mod deosebit IPS Mitropolit Bartolomeu, care s-a deplasat cu mari efor
turi până la Bucureşti pentru a conduce lucrările Colegiului Electoral Bisericesc.
Calde mulţumiri a adresat PS Episcop Sofronie membrilor Colegiului Electoral
Bisericesc, precum şi membrilor Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, Biho
A
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rului şi Sălajului, preoţi şi mireni, care i-au încredinţat prin votul de astăzi această
nouă şi grea misiune, asigurându-i pe toţi că nu vor fi dezamăgiţi în aşteptările lor.
După cuvântul episcopului ales al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, IPS Mitro
polit Bartolomeu a rugat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să preia condu
cerea lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi
a declarat închise lucrările Colegiului Electoral Bisericesc. S-a rostit Rugăciunea
“Cuvine-se cu adevărat”/

3. Validarea alegerii
Sfântul Sinod, întrunindu-se în şedinţă de lucru a doua zi, 14 februarie 2007,
sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a procedat la examinarea
şi cercetarea canonică a alegerii de către Colegiul Electoral Bisericesc a noului
episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Constatând că alegerea s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor art. 129,130
şi 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române
şi că cel ales întruneşte condiţiile canonice, fiind deja arhiereu, la propunerea Comi
siei Canonice-Juridice şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod a validat şi aprobat ale
gerea făcută de Colegiul Electoral Bisericesc, în ziua de 13 februarie 2007, a PS So
fronie Drincec în scaunul de episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 132, alin. a. şi b. din Statut, Sfân
tul Sinod a rugat pe IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului să emită Gramata Mitropolitană şi să adopte măsurile canonice şi
statutare în vederea instalării, potrivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române, a PS
Sofronie în scaunul de episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
încheind şedinţa, Prea Fericitul Părinte Patriarh a mulţumit membrilor Sfân
tului Sinod pentru această frumoasă lucrare şi ia chemat să participe, după posi
bilităţi, la ceremonia de instalare a noului episcop, ce va avea loc în catedrala
episcopală din Oradea, la data pe care o va anunţa IPS Mitropolit Bartolomeu.

4. Preasfinţitul Episcop Sofronie Drincec: Repere biografice
Noul Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Sofronie Drincec, s-a năs
cut la 3 noiembrie 1967 în municipiul Arad şi a primit la botez numele Radu
Ştefan. între anii 1987 şi 1993 a urmat cursurile Universităţii de Medicină şi Far
macie din Timişoara, Facultatea de Medicină, specializarea medicină generală,
obţinând diploma de medic în anul 1993.
între anii 1993 şi 1997 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Arad, secţia Teologie Pastorală, pe care a absolvit-o în 1997, obţinând titlul de licen
ţiat în teologie.
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Paralel cu frecventarea cursurilor Facultăţii de Teologie a lucrat un an de zile
ca medic stagiar la Spitalul Municipal şi la Spitalul Judeţean din Arad. în această
perioadă a organizat filiala A.S.C.O.R. din Arad.
In perioada 1994-1995 a făcut un stagiu de pregătire la Mănăstirea ortodoxă
“Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. In anul 1995 a fost tuns în mona
hism, de către PS Episcop Timotei al Aradului, şi hirotonit ierodiacon, apoi, iero
monah, la 13 august, acelaşi an, de către IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.
Intre anii 1997 şi 1998 a primit ascultarea de a organiza Sectorul de Asistenţă
socială al Episcopiei Aradului, iar din ianuarie 1998 şi până în februarie 1999 a
îndeplinit ascultarea de secretar al Cabinetului patriarhal, reprezentând Patriarhia
Română la diferite conferinţe în ţară şi peste hotare.
La 30 ianuarie 1999, la propunerea Sfântului Sinod, a fost ales episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. A fost instalat la 21 februarie 1999, în
Catedrala ortodoxă română din Gyula, când a şi fost hirotonit arhiereu, de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu IPS Mitropolit Nicolae al
Banatului, IPS Mitropolit Petru al Basarabiei, IPS Mitropolit Serafim al Ger
maniei, Europei Centrale şi de Nord, şi alţi 12 ierarhi ai Sfântului Sinod, al Bise
ricii Ortodoxe Române.
In calitate de episcop al românilor ortodocşi din Ungaria a desfăşurat o fru
moasă activitate misionară şi pastorală, prin vizite canonice în parohiile episco
piei şi participări la viaţa spirituală, socială şi culturală a comunităţii româneşti
din Ungaria.
A luat parte la numeroase conferinţe şi simpozioane cu caracter bisericesc,
ecumenic şi cultural în diferite ţări, cum ar fi: Italia, Cipru, Turcia, Germania,
Franţa, Polonia, Cehia, Grecia şi altele. Apreciat şi iubit de preoţii şi credincioşii
români din Ungaria, PS Episcop Sofronie lasă în urma sa realizări durabile. în
data de 13 februarie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit în Aula Palatului
Patriarhiei din Bucureşti, l-a ales, cu două treimi din voturile exprimate, în scau
nul de episcop titular al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului
A
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5. Instalarea
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în
consultare cu membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi
Sălajului, a stabilit instalarea PS Sofronie în ziua de duminică, 25 februarie 2007,
prima duminică din Postul Mare, în biserica “cu Lună” din Oradea, Catedrală
cpiscopală, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii. în această duminică, numită Du
minica Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă prăznuieşte triumful învăţăturii dreptslăvitoare în faţa ereziei iconoclaste, adică a acelora care nu cinsteau sfintele icoane,
în Duminica Ortodoxiei se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Este o
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Liturghie care se săvârşeşte de zece ori pe an. în primele cinci duminici din Postul
Mare, apoi în Joia şi Sâmbăta Mare, în ajunul Crăciunului şi a Bobotezei, şi în
ziua de prăznuire a Sfântului Vasile cel Mare.
Manifestările prilejuite de instalarea noului episcop al Oradiei, Bihorului şi
Sălajului au început sâmbătă, 24 februarie, la orele 11.00, când PS Sofronie a fost
întâmpinat la vama Salonta, dincoace de frontieră, venind din Ungaria, de repre
zentanţi ai administraţiei judeţelor Bihor şi Sălaj, de membrii Permanenţei Consi
liului Eparhial, de preoţi şi credincioşi, care i-au urat bun venit şi l-au condus în
coloană oficială până la biserica “cu Lună” din Oradea.
La orele 12.00, în biserica “cu Lună” din Oradea, PS Sofronie a fost întâm
pinat de PS Arhiereu vicar Petroniu Sălăjanul şi de un sobor de preoţi şi diaconi,
care au oficiat slujba Te Deum-lui. Atmosfera a fost una deosebită şi datorită pre
zenţei Coralei universitare “Psalmodia Varadiensis” din Oradea, dirijată de pr.
lect. univ. dr. Mihai Brie.
în cuvântul său, PS Petroniu Sălăjanul, a subliniat că “PS Sofronie, venind
din Ungaria, unde a fost episcop al românilor ortodocşi de acolo, n-a fost chemat
aici la o slujire mai înaltă, ci mai grea. Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului,
formată din două judeţe, Bihor şi Sălaj, are peste 500 de parohii şi 592 de preoţi,
fiind una din eparhiile mari din ţară. Este mult de muncă şi în parohii, şi în
mănăstiri, şi în şcolile de teologie. De aceea, îi urăm PS Sofronie Bine aţi venit,
pentru a pune împreună umărul la bunul mers al acestei eparhii, astfel încât clerul
şi credincioşii de aici să se poată mântui”.
în răspunsul său, noul Episcop, PS Sofronie, a spus: “Vin aici, în mijlocul
vostru, dar nu sunt singur, pentru că vă am pe voi împrejurul meu. Aşa să rămâ
nem. Primiţi-mă în mijlocul vostru ca pe unul dintre voi, ca pe unul care vă iubeşte,
vă preţuieşte, care vine ca împreună cu voi să împlinească voia sfântă a lui Dum
nezeu în pământul binecuvântat al patriei noastre, aici, la marginea dinspre apus a
neamului românesc. Numai împreună vom putea izbândi, împreună îl vom mărtu
risi pe Hristos într-un exerciţiu de iubire demn de vremurile pe care le trăim”.
Sfârşindu-se slujba Te Deum-ului, PS Sofronie a binecuvântat pe cei prezenţi,
după care s-a retras la Centrul episcopal, unde era aşteptat de fostul Episcop Ioan
Mihălţan.
6. Sfânta Liturghie
Sfânta Liturghie şi ceremonia instalării PS Sofronie în scaunul de Episcop al
Oradiei, Bihorului şi Sălajului s-a oficiat afară, pe un podium special amenajat în
faţa bisericii “cu Lună”, de către un sobor de 15 arhierei, şi anume: IPS Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului, IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, IPS Arhiepiscop
Andrei al Alba-Iuliei, PS Episcop Gherasim al Râmnicului, PS Episcop Calinic al
Argeşului şi Muscelului, PS Episcop Timotei al Aradului, PS Sofronie, Episcop
ales al Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Episcop Nicodim
al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop-Locţiitor (Administrator) Daniil al Epis
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copiei Ortodoxe Române a Vârşeţului. PS Episcop vicar Irineu Bistriţeanul al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, PS Episcop vicar Gurie Gorjanul
al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Episcop vicar Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei
Timişoarei, PS Arhiereu vicar Ioachim Băcăoanul al Episcopiei Romanului, PS
Arhiereu vicar Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, şi
PS Arhiereu vicar Iustin Sigheteanul al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei.
Slujba Sfintei Liturghii a fost precedată de procesiunea soborului ierarhilor
ortodocşi şi a reprezentanţilor celorlalte culte religioase de la Centrul eparhial la
biserica “cu Lună”.
încă de la primele ore ale dimineţii, în faţa Centrului Eparhial de pe strada
Roman Ciorogariu s-au adunat preoţi, consilieri, stareţi şi călugări de pe la mănăs
tirile şi schiturile orădene, credincioşi, tineri şi copii, dornici să-l însoţească pe
noul lor episcop spre biserica “cu Lună”, pentru ceremonia de instalare. De la
Centrul Eparhial s-a plecat în procesiune spre biserica “cu Lună”, în sunetul clo
potelor şi în murmurul cântărilor, participanţii înşiruinduse pe câteva sute de
metri: tineri ducând prapuri, elevi purtând icoane, călugăriţe tămâind şi bătând
toaca, călugări strângând la piept sfinte moaşte, arhimandriţi şi stareţi, apoi, sobo
rul de ierarhi, între care noul Episcop, PS Sofronie, şi Arhiereul vicar Petroniu
Sălăjanul, urmaţi de o mulţime de credincioşi. După câteva minute, podiumul
amenajat în faţa bisericii “cu Lună” a fost împresurat de o mare de oameni.
La Sfânta Liturghie şi la ceremonia de instalare au participat şi PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, PS Tempfli Jozsef, Episcop romano-catolic
de Oradea, precum şi Csury Istvan, Episcop-Locţiitor al Episcopiei reformate de
pe lângă Piatra Craiului. La ceremonie au fost prezenţi şi părinţii noului episcop,
Maria şi Petru Drincec. Printre autorităţi centrale, judeţene şi locale care au ono
rat cu prezenţa acest eveniment s-au numărat: miniştri, parlamentari, reprezen
tanţi ai Preşedinţiei României, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, primarii muni
cipiilor Cluj Napoca, Oradea şi Zalău, prefectul şi subprefectul judeţului Bihor,
vicepreşedinţii Consiliului judeţean Bihor, la care s-au adăugat invitaţi din străi
nătate: Irina Comarovschi, Ambasadoarea României în Ungaria, consulii generali
ai României la Gyula şi Seghedin, etc.
După Sfânta Evanghelie (Ioan 1, 4351), IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardea
lului a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul
şi dreptcredincioşii creştini din Patriarhia Română la Duminica Ortodoxiei din
Anul Domnului 2007. Sfânta Liturghie a continuat până la sfârşit.
a

7. Scrisoarea IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului
La sfârşitul slujbei s-a desfăşurat ceremonia de instalare a noului episcop.
Mai întâi, IPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei a dat citire scrisorii primite de la
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, aflat în
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imposibilitate fizică de a se deplasa la Oradea, prin care-1 deleagă să oficieze
instalarea PS Sofronie în scaunul de Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
“îndatoririle canonice statutare îmi oferă obligaţia ca în ziua de duminică,
25 februarie 2007, să oficiez instalarea PS Sofronie Drincec în scaunul de Epis
cop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Cu părere de rău, însă, constat că starea actuală a sănătăţii mele, afectată la
30 decembrie 2006, printr-o fractură de bazin, nu-mi permite o deplasare la Ora
dea. în consecinţă, vă rog ca, în calitate de al doilea, în ordinea dipticelor Mitro
poliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, să binevoiţi a accepta din
parte-mi delegaţia oficială de a-l instala pe PS Sofronie în scaunul de Episcop al
Oradiei, Bihorului şi Sălajului, înmânându-i Gramata semnată de mine, precum
şi cârja episcopală, plinind astfel toată rânduiala stabilită de Sfânta noastră
Biserică Ortodoxă.
Totodată, vă rog să transmiteţi tuturor celor de faţă la această ceremonie: ie
rarhi, preoţi, invitaţi oficiali şi popor, sfânta mea salutare întru Acelaşi Domn
Iisus Hristos.
Cu mulţumiri şi frăţească îmbrăţişare întru Domnul, Bartolomeu, Arhiepis
cop şi Mitropolit”.
8. Din Gramata Mitropolitană de instalare
împlinind misiunea încredinţată, IPS Arhiepiscop Andrei a dat cuvântul PS
Episcop Irineu Bistriţeanul, vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Cluju
lui, care a citit Gramata Mitropolitană de instalare emisă de IPS Mitropolit Barto
lomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, sub a cărei jurisdicţie cano
nică se află Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului, în care se spune, între altele:
“Astăzi, 25 februarie 2007, în biserica cu Lună din Oradea, după rânduielile
şi datinile bisericeşti, Noi, Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clu
jului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înmânăm PS
Sofronie cârja arhierească şi îl instalăm în scaunul de Episcop al Oradiei, Biho
rului şi Sălajului.
Pe temeiul Sfintelor canoane şi al prevederilor cuprinse în art. 114, lit. d. şi
132 lit. b. din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, Noi emitem această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Episcop, PS
Sofronie Drincec, împuternicirea canonică de a păstori ca Episcop al de Dum
nezeu păzitei Episcopii a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, cu toate oraşele şi satele
care ţin şi vor ţine în viitor de această Eparhie. Astfel, Prea Sfinţia Sa, dobândind
jurisdicţia de episcop are dreptul şi puterea de a aşeza după rânduielile Sfintei
noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit şi potrivit legilor ţării, citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Episcopia Preasfinţiei
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Sale, stareţi şi egumeni la mănăstiri şi schituri, şi de a face toate câte i se cuvin ca
Ierarh, spre zidirea duhovnicească a turmei sale.
Din parte-i aşteptăm cinstire şi ascultare către autoritatea bisericească şi
îndeosebi către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi lucrare
neobosită, înţelepciune părintească, dragoste către clerul şi dreptcredincioşii creş
tini de sub cârmuirea Sa, facându-se tuturor povăţuitor pentru păstrarea neştirbită
a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre strămoşeşti.
Tuturor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor credincioşilor din
păzită de Dumnezeu Episcopie a Oradiei, Bihorului şi Sălajului le recomandăm
cu căldură şi dragoste pe PS Sa, Episcopul Sofronie Drincec, povăţuindu-i să-l
cinstească, plecându-ise cu toată voia şi arătându-i, în toate împrejurările, supu
nere şi ascultare în împlinirea îndatoririlor lor de fii buni ai Bisericii şi de cetăţeni
oneşti şi loiali ai Patriei”.
După citirea Gramatei Mitropolitane de instalare, IPS Arhiepiscop Andrei al
Alba-Iuliei a înmânat PS Episcop Sofronie însemnele arhiereşti, mantia şi cârja
pastorală, povăţuindu-1: “Primeşte toiagul acesta, ca să păstoreşti turma lui Hris
tos încredinţată ţie. Celor ascultători să le fie de la tine toiag de reazem şi întărire,
iar pentru cei neascultători şi nestatornici, toiag de deşteptare, toiag de certare .
La întrebarea IPS Arhiepiscop Andrei, repetată de trei ori: “Vrednic este?’
corul, slujitorii şi credincioşii răspund: “Vrednic este!”, tot de trei ori.
9. Din cuvântul PS Episcop Sofronie
PS Sofronie Drincec, noul Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, a
rostit o frumoasă şi importantă cuvântare, spunând între altele: “îngăduiţi-mi să
mulţumesc Dumnezeului Celui viu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pentru darul Său.
Mulţumirile mele se îndreaptă şi către întreg Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, tuturor ierarhilor
care s-au ostenit să fie astăzi aici, împreună cu noi. Mulţumesc înaltelor autorităţi
prezente, autorităţilor centrale, judeţene şi locale, precum şi tuturor preoţilor,
monahilor, monahiilor şi credincioşilor de faţă, dar şi celor care, din binecuvân
tate pricini, nu sunt acum împreună cu noi. Mulţumesc membrilor Adunării Epar
hiale a Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, întregului Colegiu Electoral
Bisericesc, şi celor care mi-au acordat votul şi celor care au preferat pe altcineva.
Pe toţi îi asigur de preţuirea mea. Mulţumesc părinţilor mei, aici de faţă, Maria
şi Petru, bunicilor mei care de dincolo se bucură şi se veselesc împreună cu noi
PS Episcop Sofronie a lansat în cuvântul său şi un mesaj de bună înţelegere
duhovnicească cu arhiereii ortodocşi: “Urmez blândului Episcop doctor Ioan
Mihalţan, din a cărui experienţă personală doresc să mă împărtăşesc din plin, asigurându-1 de întreaga mea preţuire. Vom locui sub acelaşi acoperiş, în aceeaşi
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casă şi ne vom împărtăşi de la aceeaşi masă. Vom împărţi masa şi casa, căci aşa
este bineplăcut lui Dumnezeu şi sfinţilor Săi”. După modelul comuniunii aposto
lice, PS Episcop Sofronie a mărturisit că îşi doreşte o bună conlucrarea cu PS Ar
hiereu vicar Petroniu Sălăjanul, spunând: “Aşa să fie şi între noi, Prea Sfinţite
Petroniu, iubit frate şi mult dorit împreună liturghisitor. Ca toate acestea să se pe
treacă întocmai, este nevoie de iubire, înţelegere, iertare, respect, colaborare şi su
punere”. De asemenea, PS Sofronie s-a angajat că se va implica în viaţa socială şi
culturală a judeţelor Bihor şi Sălaj, urmând să facă vizite dese nu doar în biserici
şi mănăstiri, ci şi în şcoli şi spitale.
Noul Episcop ortodox al Oradiei, PS Sofronie, a ţinut să-şi anunţe disponibi
litatea pentru dialog şi bună împăcare şi cu celelalte culte religioase, în special cu
Biserica Greco-Catolică, spunând: “PS Părinte Episcop Virgil, prea iubite frate,
săracii sunt cei care ne vor ajuta să depăşim problemele care încă mai există între
Bisericile noastre. Dosarul patrimonial este un serios obstacol în calea dialogului,
dar, cu sinceritate şi respect reciproc, sub auspiciile generoase ale Sfântului Duh,
cu înţelepciune şi răbdare, totul se va săvârşi potrivit rânduielii dumnezeieşti, care
ţine seama, înainte de orice, de moştenirea comună, de faptul că suntem cu toţii
mlădiţe ale aceleiaşi viţe. Numai că săracii nu pot suferi amânare, pe ei va trebui
să-i slujim împreună, căutând şi adaptând neîncetat noi metode, noi căi de apro
piere între Bisericile noastre”.
Totodată, PS Sofronie a anunţat că va încerca să instituie un dialog corect şi
cu reprezentanţii celorlalte confesiuni, romano-catolici, reformaţi, evanghelici şi
mozaici.
10. Mesaje de felicitare
La invitaţia IPS Arhiepiscop Andrei, dl Bogdan Tătaru Cazaban, consilier
prezidenţial, a dat citire mesajului adresat de Preşedintele României noului epis
cop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
în continuare, dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, a dat citire me
sajului pe care ministrul Culturii şi Cultelor l-a transmis în această zi Eparhiei
Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Programul liturgic şi ceremonia de instalare a PS Sofronie în scaunul dc
Episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului au fost urmate, după tradiţie, de o agapă
frăţească oferită de Permanenţa Consiliului eparhial, în cadrul căreia unii dintre
participanţi, între care consilieri eparhiali, protopopi, profesori, reprezentanţi ai
Prefecturii şi ai Primăriei, Iau felicitat pe noul episcop şi l-au asigurat de sprijin
şi colaborare pentru îndeplinirea misiunii ce i s-a încredinţat. Tuturor le-a răspuns
PS Episcop Sofronie, cu recunoştinţă, cu bucurie şi cu dragoste.
Prof. G H EO R G H E VASILESCU

SFINŢIREA SFANŢULUI ŞI MARELUI MIR
(5 aprilie, 2007 - Joia Mare)
în ziua de 5 aprilie 2007, Joia Mare din Săptămâna Patimilor, în Biserica
"Sfântul Spiridon-Nou ” din Bucureşti - paraclis patriarhal -, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi membrii Sfântului Sinod au săvârşit sfinţirea Sfântului şi
Marelui Mir, lucrare de însemnătate majoră în viaţa Bisericii noastre Autocefale
Ortodoxe Române, atât din punct de vedere canonic, cât şi teologic.
După cum se cunoaşte, Sfântul şi Marele Mir este materia indispensabilă care
se foloseşte la Taina Mirungerii, la sfinţirea bisericilor, antimiselor şi pentru re
primirea în Ortodoxie a celor căzuţi de la dreapta credinţă, exprimând diversitatea
lucrării harului Duhului Sfânt în Biserică.
După o tradiţie statornicită de veacuri în Biserica Ortodoxă, Sfântul şi Marele
Mir se prepară din untdelemn de măsline şi vin natural, la care se adaugă bal
samuri, esenţe şi aromate din felurite plante, arbuşti şi răşini, cele mai multe din
Orient. Aceste ingrediente se amestecă şi se fierb după o anumită rânduială, înso
ţită de rugăciuni şi slujbe speciale, începând din sâmbăta Floriilor, iar materia
rezultată se sfinţeşte de către întâistătătorul Bisericii, împreună cu soborul arhie
reilor, în Joia Mare din Săptămâna Patimilor, la Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare. Sfântul şi Marele Mir se trimite, apoi, la toate eparhiile din ţară şi tuturor
parohiilor de peste hotare de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române, pen
tru împlinirea trebuinţelor spirituale ale credincioşilor.
Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir este o prerogativă a Bisericii Autocefale şi
se săvârşeşte la anumite intervale de timp, atunci când cantitatea de Mare Mir
sfinţită o dată se împuţinează. Din practica de până acum, s-a constatat că în Bise
rica noastră, Marele Mir trebuie pregătit şi sfinţit la un interval de 4-5 ani.
Anul acesta, împuţinându-se Marele Mir sfinţit ultima dată în 2002, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rânduit să se facă o nouă sfinţire şi a încredinţat
misiunea procurării ingredientelor şi pregătirea celor necesare pentru prepararea
unei cantităţi de 300 litri de Mir, PPSS Episcopi Ciprian Câmpineanul, vicar patri
arhal, şi Sebastian Ilfoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ajutaţi de părin
tele protosinghel Antim David, marele eclesiarh al Catedralei patriarhale.
După procurarea ingredientelor, în sâmbăta Floriilor, în paraclisul Mănăstirii
Antim din Bucureşti, cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul”, loc special amenajat
pentru prepararea Marelui Mir, s-a procedat la sortarea şi pregătirea lor pentru
fierbere. Cu împlinirea rânduielii liturgice cuvenite, Sfântul Sinod a desemnat pe
IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, PPSS Episcopi vicari patriarhali Vincenţiu
Ploieşteanul şi Ciprian Câmpineanul, şi PS Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor Sebastian Ilfoveanul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi de la Cate
drala patriarhală. Lucrarea de proporţionare a ingredientelor în cantităţile cerute
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de rânduielile tipiconale şi supravegherea procedurii de amestecare şi fierbere a
fost asigurată de dl colonel (r) dr. farmacist Dumitru Răducanu, care s-a îngrijit
de prepararea Marelui Mir şi în anii 1988, 1993, 1996 şi 2002.
Luni, 2 aprilie, în Săptămâna Patimilor, în paraclisul Mănăstirii Antim, după
slujba Utreniei, s-a făcut sfinţirea apei şi s-au stropit cu aghiasmă ingredientele,
vasele şi vatra de foc, apoi, a început fierberea, care a continuat în zilele de marţi
şi miercuri, în timp ce arhiereii şi preoţii slujitori au citit pericopele rânduite din
Sfintele Evanghelii. Miercuri seara, încheindu-se fierberea, Mirul limpezit a fost
turnat în 12 vase de inox, a câte 25 litri fiecare, şi depus în sfântul altar al Bisericii
“Sfântul Spiridon-Nou”, până a doua zi, la sfinţire.
Sfinţirea Marelui Mir s-a săvârşit a doua zi, 5 aprilie, Joia Mare din Săptă
mâna Patimilor, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi soborul ierarhilor Sfântului Sinod, în
prezenţa a numeroşi credincioşi, consilieri patriarhali şi mitropolitani, profesori
de teologie, călugări, călugăriţe, precum şi a unor reprezentanţi ai vieţii publice.
La timpul cuvenit, PS Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, secretarul
Sfântului Sinod, a dat citire Actului sinodal de sfinţire a Marelui Mir, înscris în
Condica Sfântă a Patriarhiei Române, iar IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului,
a rostit omilia zilei.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat
celor prezenţi un cuvânt de învăţătură privind importanţa sfinţirii Marelui Mir în
viaţa credincioşilor şi pentru unitatea Bisericii.
1. Act sinodal
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Treimea cea întru tot
Sfântă, Deofiinţă şi Nedespărţită. Amin!
A binecuvântat Preamilostivul şi Atotputernicul Dumnezeu ca, în curgerea
vremii din urmă, viaţa religioasă în Biserica Ortodoxă Română să cunoască
sporuri şi rodiri duhovniceşti în lucrarea sfinţitoare la care se întrebuinţează
Sfântul şi Marele Mir, spre folosul şi creşterea spirituală a binecredincioşilor
creştini şi a Trupului văzut al Bisericii.
Văzând, aşadar, că Sfântul şi Marele Mir, sfinţit ultima oară în anul 2002, s-a
împuţinat, potrivit drepturilor canonice care revin Sfintei noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române, Intâistătătorul acesteia, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, împreună cu Sfântul Sinod, a rânduit cele trebuitoare pentru a purcede,
din nou, la pregătirile celor necesare sfinţirii Marelui Mir, pentru a doua oară în
acest nou veac.
Drept urmare, în zilele de luni, marţi şi miercuri din această Săptămână
Mare, în Paraclisul Mănăstirii Antim din Bucureşti cu hramul “Sfântul Ioan
a

____
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Botezătorul ”, s-au preparat ingredientele şi s-a pregătit Marele Mir pentru sfin
ţire, cu împlinirea rânduielii liturgice cuvenite, săvârşită de IPS Mitropolit Lau
renţiu al Ardealului, PPSS Episcopi vicari patriarhali Vincenţiu Ploieşteanul,
secretarul Sfântului Sinod şi Ciprian Câmpineanul şi de PS Episcop vicar al Arhi
episcopiei Bucureştilor Sebastian Ilfoveanul, împreună cu un sobor de preoţi şi
diaconi.
Iar astăzi, 5 aprilie, în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor şi Mântu
itoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos din anul 2007, potrivit rân
duielii din totdeauna a Bisericii Ortodoxe, atestată documentar şi pe pământul
românesc la anii 1513 - Târgovişte, 1517 - Curtea de Argeş, 1643 - Iaşi, 1670,
1702, 1882 - Bucureşti şi, apoi, de nouăsprezece ori în timpul celor 122 de ani de
Autocefalie ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, Noi, Teoctist, Patriarhul
Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române, împreună cu înalt Prea Sfinţiţii Mi
tropoliţi şi Arhiepiscopi, cu Prea Sfinţiţii Episcopi, Episcopi vicari patriarhali şi
cu Prea Sfinţiţii Episcopi vicari şi Arhierei vicari, membri ai Sfântului Sinod, ne-am
adunat în Biserica “Sfântul Spiridon-Nou ” din Bucureşti şi, în cadrul dumneze
ieştii Liturghii a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, cu puterea, cu lucrarea şi prin
chemarea harului Prea Sfântului şi de Viaţă Dătătorului Duh, am săvârşit sfinţi
rea Marelui Mir, care va sluji la întărirea în Duhul Sfânt a dreptcredincioşilor
creştini prin Taina Mirungerii ca “pecete a darului Sfântului Duh ”, la sfinţirea,
prin ungere, a noilor biserici şi a antimiselor de la parohiile şi mănăstirile din cu
prinsul eparhiilor Patriarhiei Române din ţară şi de peste hotare şi ca mărturie
văzută a unităţii şi comuniunii depline a tuturor credincioşilor noştri din lăuntrul
şi din afara graniţelor ţării cu Sfânta noastră Biserică şi cu Ortodoxia întreagă.
Această sfinţire a Marelui Mir a avut loc acum pentru a douăzecea oară în
de Dumnezeu păzită şi Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română după recunoaş
terea ei ca Autocefală, în anul 1885, de către celelalte Biserici Ortodoxe Auto
cefale surori, în frunte cu Patriarhia Ecumenică din Constantinopol şi, pentru a
cincea oară în cei douăzeci de ani de la alegerea şi înscăunarea Prea Fericitului
Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
La această slujbă de sfinţire a Marelui Mir au fost prezenţi consilieri patri
arhali şi mitropolitani, profesori de teologie, călugări, călugăriţe şi credincioşi,
precum şi reprezentanţi ai vieţii publice.
Omilia zilei a fost rostită de IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, iar cu
vântul de învăţătură privind semnificaţia sfinţirii Marelui Mir în viaţa credincio
şilor şi pentru unitatea Bisericii, a fost rostit de Prea Fericitul Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Spre aducere aminte peste timp, s-a înscris acest Act sinodal în Condica
Sfântă a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române şi s-a sem
nat de către Noi, membrii Sfântului său Sinod, care am coliturghisit astăzi, 5
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aprilie, în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor şi Mântuitoarelor Patimi
ale Domnului nostru lisus Hristos din anul mântuirii 2007.
Drept pentru care, într-un cuget, înălţăm smerite rugăciuni şi mulţumită
Bunului şi Milostivului Dumnezeu, Cel în Treime lăudat. Amin!
Actul a fost semnat de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de toţi
membrii Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prezenţi la sfinţire: mitro
poliţi, arhiepiscopi, episcopi, episcopi-vicari şi arhierei-vicari.
2. Din omilia rostită de IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
Referindu-se la semnificaţia canonică a sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir pen
tru conslujirea arhierească, IPS Mitropolit Laurenţiu a spus: "Slujba de sfinţire a
Sfântului şi Marelui Mir reuneşte Biserica în deplinătatea ei, formată din soborul
episcopilor, ceata preoţilor şi a diaconilor şi totalitatea credincioşilor, desco
perind că lucrarea mântuitoare săvârşită de Hristos este continuată de cea sfinţitoare a Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine. împreuna slujire a tuturor ierarhilor
la acest eveniment constituie un prilej de manifestare a sinodalităţii şi a consen
sului eclesial".
In legătură cu semnificaţia teologică a sfinţirii Marelui Mir pentru viaţa creş
tină, IPS Laurenţiu a subliniat: "Teologic, acest eveniment subliniază prin ritualul
săvârşit unitatea Tainelor de iniţiere şi rolul lucrării tainice a harului Sfântului
Duh în cadrul acestora prin intermediul materiei văzute a Sfântului şi Marelui
Mir. Dacă prin întrupare ne-am unit cu Dumnezeu, prin înviere şi înălţare sun
tem în comuniune cu Hristos cel înviat şi proslăvit, iar prin Sfântul Duh ne cu
minecăm cu El prin intermediul Sfintelor Taine. Aşadar, prezenţa Sa istorică ne
este permanent actualizată şi concretizată prin Sfintele Taine ale Bisericii, ca
lucrări ale Duhului Sfânt în Trupul lui Hristos. In felul acesta, Hristos deplin
pnevmatizat ni se împărtăşeşte prin materia văzută, pe care o spiritualizează şi
prin ea ne întreţine, atât sufleteşte, cât şi trupeşte. Hristos pătrunde astfel, cu
energia Preacuratului Său Trup în noi, prin aceste elemente şi prin gesturile şi
cuvintele preotului, pentru a pune în fiinţa noastră premizele sfinţeniei de care
avem nevoie în viaţă, în vederea desăvârşirii noastre. Sfintele Taine prelungesc,
deci, funcţiile Trupului înviat al Mântuitorului Hristos şi ne conferă în mod real
viaţa Lui. Ca atare, prin această împărtăşire a iubirii Lui, prin Trupul Lui pro
fund pnevmatizat, omul se naşte la o nouă viaţă şi cu ajutorul ei creşte în ea şi se
uneşte tot mai mult cu Dăruitorul ei”.
In acest cadru, IPS Mitropolit Laurenţiu a pus în evidenţă faptul că prin Taina
Sfântului Botez, prima taină a Bisericii noastre, "omul se împărtăşeşte în mod real
de moartea şi învierea lui Hristos, renaşte la o nouă viaţă, este remodelat, curăţit
şi luminat. Natura omului ia forma, constituţia şi funcţiile naturii umane îndum
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nezeite a lui Hristos fiind ontologic rezidită şi de aceea Taina Sfântului Botez con
stituie “rădăcina”, “izvorul” şi “fundamentul” vieţii spirituale şi premisa pri
mirii celorlalte Taine. Aşadar, omul care a primit prin Botez o nouă existenţă în
Hristos îşi găseşte şi o nouă mişcare şi activare a existenţei lui după Hristos în
Taina Sfântului M ir”.
Explicând Taina Mirungerii, IPS Laurenţiu a spus: ”Sfânta Taină a Sfântului
Mir este o “Cincizecime”personală, care, după cuvântul Sfântului Chirii al Ieru
salimului, conferă celui botezat şi miruit numele de creştin şi-l face un “alt Hris
tos”, asemenea Mântuitorului Hristos, “Unsul”prin excelenţă. In Taina ungerii
cu Sfântul Mir, arhiereul sau preotul îl însemnează cu Sfântul Mir pe neofit la
principalele mădulare ale trupului, rostind formula: “Pecetea Darului Sfântului
Duh ”, pentru a arăta că darul Sfântului Duh se îmbibă şi persistă în el, răspân
dind mireasma vieţii noi atât în trupul cât şi în sufletul celui nou botezat. Sfântul
Duh pătrunde, în felul acesta şi se imprimă în toate mădularele trupului şi în pu
terile sufleteşti care stau la temelia lor, şi persistă în ele ca o bună mireasmă.
Duhul Sfânt “se întipăreşte deci ca o pecete, cum spune Părintele Stăniloae, nu
doar pe exteriorul acestor mădulare, ci şi în interiorul lor, dând omului un chip
unitar duhovnicesc. ”El activează şi face vii puterile sufleteşti pentru a rodi în
virtuţi, ce pot fi înţelese ca modul nou transfigurat în care funcţionează simţurile
şi funcţiile psihosomatice ale omului, centrate în Hristos şi mişcate de Duhul
Sfânt. După această punere în lucrare a puterilor sufleteşti, adică “după Mir
venim la Masă ”, când cel miruit este chemat la Cina împărătească să guste din
Viaţa cea adevărată ”.
In concluzie la cele de mai sus, IPS Mitropolit Laurenţiu a menţionat: "Co
muniunea omului cu Mântuitorul Hristos începută prin Botez, făcută vie prin
Taina Sfântului Mir şi desăvârşită prin împărtăşanie nu sunt simple ritualuri, ci
realităţi duhovniceşti prin care credinciosul devine mădular al lui Hristos, fiind
chemat la un nou fel de viaţă pe care Biserica îl numeşte “viaţă în Hristos ”. Prin
acestea, viaţa dumnezeiască se revarsă în fiinţa omului, transfigurăndu-o, dându-i
posibilitate omului, prin Sfintele Taine, să guste încă de pe acum fericirea vieţii
viitoare. Din cele arătate, rezultă că Sfintele Taine sunt un tot unitar. Niciuna din
cele trei taine, Botezul, Mirungerea şi Euharistia, nu pot fi separate una de cea
laltă. De fapt, toate Tainele Bisericii gravitează în jurul Sfintei Euharistii, căci în
Sfânta Liturghie se actualizează în fiecare timp şi spaţiu prezenţa concretă a
Mântuitorului şi întreaga Sa iconomie mântuitoare. Astfel, dacă prin Botez şi
Mirungere omul este condus la Euharistie, şi prin celelalte Sfinte Taine ne reîn
toarcem tot la Euharistie, căci fără de Mântuitorul Hristos nu putem face nimic”.
In ce priveşte sfinţirea Marelui Mir în Săptămâna Patimilor Mântuitorului
Iisus Hristos, IPS Laurenţiu a arătat: ”Având în vedere cele de mai sus, Sfinţii Pă
rinţi au rânduit ca în Joia Mare, momentul de cea mai mare intensitate spirituală
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din cursul anului bisericesc, în ziua instituirii Sfintei Euharistii, să se săvârşească
sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir. Fără îndoială, Părinţii Bisericii au gândit că în
perspectiva săvârşirii Botezului din cadrul slujbei pascale, să se actualizeze
momentele culminante ale iconomiei mântuirii: Patimile, Moartea şi învierea
Mântuitorului. Joia cea Mare devine astfel, o sinteză unică a celor două aspecte
fundamentale ale vieţii creştine: a f i în Hristos, adică a fi încorporat sacramen
tal în Trupul tainic al Domnului, şi a trăi în Hristos, adică a pune în acţiune
darurile primite prin Sfintele Taine în trăirea morală, ascetică şi liturgică. Din
acest punct de vedere, slujba sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir, pe care o săvârşim
astăzi, se încadrează perfect în ambele cicluri, atât în cel sacramental, întrucât
fiind săvârşită în Joia Mare e strâns legată de Sfânta Euharistie şi e orientată
spre Taina Sfântului Botez, care se săvârşea în epoca primară în noaptea Sfinte
lor Paşti, cât şi în cel cultic, imnografic şi ascetic al Bisericii, căci cu o zi înainte
s-a făcut pomenire de femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului,
iar în ziua următoare, în Vinerea Mare, se va face amintire de mirurile cu care
Iosif şi Nicodim împreună cu mironosiţele au uns trupul Domnului, înainte de
îngroparea Lui”.
Vorbind despre ingredientele care intră în compunerea Marelui Mir, IPS
Mitropolit Laurenţiu a precizat: "Este important de precizat faptul că ingredien
tele folosite pentru prepararea Sfântului şi Marelui Mir sunt alese de aşa manieră
atât pentru a simboliza efectele lui sacramentale, cât şi pentru a se încadra în
contextul liturgic, imnografic al Săptămânii Mari. Sfântul Mir se face deci din
untdelemn curat de măsline, amestecat cu vin curat şi cu multe şi felurite bal
samuri, esenţe şi aromate, în număr de 38. Pe de o parte mulţimea şi varietatea
mirodeniilor din care este alcătuit Sfântul Mir simbolizează bogăţia şi felurimea
darurilor Sfântului Duh, care dau naştere virtuţilor creştine, iar pe de altă parte,
aceste balsamuri, utilizate în lumea orientală pentru îmbălsămarea trupurilor
morţilor, spre a le feri de stricăciune, ne amintesc de punerea în mormânt a
Mântuitorului. Toate acestea ne îndreptăţesc să săvârşim această taină în această
zi a Sfintei şi Marii Joi, premergătoare Sfintei învieri a Mântuitorului Iisus Hristos".
a

3. Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
"încheiem această zi prea luminoasă, de revărsare sufletească a bucuriilor şi
nădejdilor noastre pentru mai bine, participând la un act liturgic deosebit de im
portant - cum aţi auzit din predica IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului - sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir. In Joia Mare din Săptămâna Patimilor, din pe
rioadă în perioadă, când Sfântul Sinod apreciază, se împlineşte această rânduială a sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir.
a
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Pe lângă valoarea sa teologică şi istorică, cum a arătat IPS Mitropolit Lau
renţiu, sfinţirea Sântului şi Marelui Mir are valoare şi pentru identitatea noastră
naţională. Foarte interesant este lucrul acesta, şi nu e de mirare, pentru că Orto
doxia este Biserica popoarelor, a naţiunilor, care, deşi trăiesc în diferite zone ale
globului pământesc, poartă cu sine izvorul acesta de sfinţenie, care este Sfântul
şi Marele Mir, ca o legătură între noi, nu de materie, de bogăţie sau de rang ome
nesc, ci de ordin sufletesc.
Sfântul şi Marele Mir, iată, ne face să trăim timpurile apostolice, să trăim
martiriul mucenicilor şi mărturisitorilor pentru Hristos, dar să trăim, în acelaşi
timp, şi istoria noastră, limba şi cultura românească, valoarea lor de nepreţuit,
prin care se defineşte trăinicia familiei creştine, nivelul de viaţă, gradul înalt de
spiritualitate la care a ajuns Biserica Ortodoxă şi poporul român. Fiind Biserică
a poporului, cum am spus, Biserica Ortodoxă Română este soră cu toate celelalte
Biserici Ortodoxe, dar îşi are particularităţile ei, valorile ei atât de scumpe pen
tru noi. Dacă aţi fost atenţi, din Actul sinodal aţi auzit că sfinţirea Sfântului şi
Marelui Mir pe pământul nostru strămoşesc, în cele două Mitropolii de la Bucu
reşti şi Iaşi, s-a făcut cu mult înainte ca Biserica noastră să devină Autocefală.
Dar este important de ştiut că în Ortodoxie dreptul de sfinţire a Sfântului şi Mare
lui Mir îl are numai o Biserică Autocefală, care este independentă de orice altă
autoritate bisericească din afară, dar păstrătoare a tezaurului de credinţă apos
tolică, a învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi a Sfintei Tradiţii. Suntem în legături fră
ţeşti temeinice cu toate Bisericile Autocefale Ortodoxe surori, legături de suflet,
de credinţă, cum aţi auzit că s-a spus aici despre Sfântul şi Marele Mir, şi veţi mai
auzi de la preoţii dumneavoastră nădăjduiesc, cu prilejul botezului pruncilor,
sfinţirilor de biserici. Căci Sfântul şi Marele Mir nu lipseşte din niciun act de
căpetenie al Bisericii noastre.
Aţi avut astăzi bucuria, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, să fiţi martori la un
act liturgic de mare însemnătate pentru Biserica noastră, care se săvârşeşte, cum
spuneam, la anumite intervale de timp. In asemenea împrejurări, darul Duhului
Sfânt se răspândeşte în diferite forme, precum Mirul pe care l-aţi simţit venind din
Sfântul Altar până la fiecare credincios şi credincioasă. Este o zi mare şi sfântă
pe care o trăieşte Biserica şi neamul nostru românesc. Nu există creştin, nu există
act liturgic fără pecetea Sfântului şi Marelui Mir, care este untdelemnul bucuriei,
al vieţii, al nădejdii, al viitorului. Este foarte frumoasă viaţa noastră bisericească
şi cine o trăieşte cu adevărat se apropie tot mai mult de Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. Este legătura sufletească dintre noi care ne apropie, este
puterea cuvântului care ne transmite harul acesta dumnezeiesc al slujirii noastre.
In calitatea mea, acum şi de frate şi împreună-slujitor, dar şi de gazdă a sfin
ţirii Sfântului şi Marelui Mir, mulţumesc din toată inima ierarhilor Sfântului
Sinod pentru osteneala ce şi-au luat de a veni astăzi la Bucureşti de la toate
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eparhiile din ţară şi de peste hotare, ca să participe la acest act însemnat care
afirmă, cum am spus, identitatea noastră naţională şi bisericească. Mulţumesc şi
părinţilor slujitori, diaconilor, televiziunii şi tuturor celor ce s-au ostenit să sur
prindă o imagine de la slujba de astăzi, care este unică şi se petrece la intervale
de câţiva ani. Desigur, vor mai avea loc asemenea acte, din timp în timp, căci sunt
fireşti şi se impun unei Biserici Ortodoxe Autocefale, cum este Biserica noastră.
Vă mărturisesc că slujesc în biserica aceasta unde ne aflăm acum, cu hramul
“Sfântul Spiridon-Nou”, de 57 de ani de când am fost ridicat aici la rangul de
arhiereu. De atunci şi până astăzi am trăit multe momente însemnate din viaţa
acestei sfinte biserici, şi de durere pe timpul perioadei de dictatură, când era să
se prăbuşească cu desăvârşire, şi de bucurie atunci când a fost restaurată, cum
vedeţi, cu aceste balcoane, de către Patriarhul Justinian Marina, pe care l-am
însoţit la lucrări, ca apoi, să iau de la capăt efortul de consolidare a ei, când am
fost ales la Bucureşti, în 1986, şi s-o avem cum este astăzi. Sunt mângâieri fireşti
de-ale noastre, dar foarte preţioase pentru Biserică.
Am vrut să subliniez că momentul de astăzi, cântările liturgice, soborul sfin
ţiţilor arhierei şi ambianţa aceasta a sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir ne-a înălţat
pe toţi în sferele cereşti, de la cele pământeşti. Aş mai adăuga că pentru procura
rea ingredientelor - aromate şi răşine - care intră în compunerea Sfântului şi Ma
relui Mir, s-a ostenit mult, alături de ierarhii de la Bucureşti, colaboratorii mei,
şi fratele nostru Dumitru Răducanu, pe care-l vedeţi aici în uniformă militară, cu
gradul de colonel, doctor în farmacie şi specialist în prepararea Marelui Mir. Cu
prilejul acesta, dânsul a fost înălţat de noi la rangul de ipodiacon. încât din par
tea noastră, a tuturor, recunoştinţă şi dragoste, domnule colonel, şi să vă dea
Dumnezeu sănătate ca să ne mai ajutaţi încă mulţi ani la prepararea Sfântului
Mir, pentru că Biserica noastră e nemuritoare, e împărăţia lui Dumnezeu şi nu se
va sfârşi, cum spune Isaia: “Ridicaţi la ceruri ochii voştri şi priviţi jos pământul;
cerurile vor trece ca un fum şi pământul ca o haină se va învechi; mântuirea Mea
va dăinui în veac şi în veac şi dreptatea Mea nu va avea sfârşit ” (Isaia 51, 6).
Vă mulţumesc şi dumneavoastră, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, că aţi venit
şi aţi fost împreună cu noi, ca întotdeauna. Fiţi păstrătorii acestor valori pe care
ni le acordă Biserica. Ce frumos ar fi ca fiecare familie să cunoască frumuseţile
Bisericii, valoarea credinţei ortodoxe, însemnătatea Sfântului Botez, a celorlalte
Sfinte Taine ale Bisericii noastre! Fiecare dintre dumneavoastră să fiţi acasă ceea
ce suntem noi, ierarhii, la eparhiile noastre, veghetori asupra familiei, a copiilor,
tinerilor, în aşa fel încât sufletul lor să nu fie întunecat de păcate.
Cu aceste gânduri şi cu mijlocirile Sfântului Ierarh Spiridon să ne învredni
cim să-L iubim mai mult pe Dumnezeu decât iubim lumea aceasta, oricât de atră
gătoare ar fi ea, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine, să ne rugăm pen
tru vrăjmaşii noştri, să ne rugăm pentru cei care nu pot să se roage, că sunt per
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soane pe care le aud spunând la televizor că nu cred în Dumnezeu. Noi să ne
rugăm pentru ei. Biserica are rugăciuni pentru toţi. In felul acesta, vom putea
nădăjdui ca viaţa noastră să fie frumoasă, paşnică, sănătoasă, totdeauna învio
rată de darului Sfântului şi Marelui Mir, care este semnul bucuriei, al vieţii şi al
mântuirii, de care să ne învrednicească pe toţi Bunul Dumnezeu. Amin!".
Soborul impresionant al ierarhilor Sfântului Sinod, solemnitatea deosebita a
slujbei Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul căreia s-a sfinţit Ma
rele Mir, valoarea teologică a omiliei rostite de IPS Mitropolit Laurenţiu şi
cuvântul ziditor al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist au făcut ca ziua de 5
aprilie 2007 - Joia Mare din Săptămâna Patmilor - să rămână înscrisă în inimile
credincioşilor ca o zi de bucurie duhovnicească, de comuniune frăţească şi de
revărsare a harului sfinţitor al Sfântului Duh peste Biserica noastră.
Prof. GHEORGHE VASILESCU

PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFANŢULUI
IERARH PAHOMIE DE LA GLEDIN
(14 aprilie 2007)*
Sfinţii au vocaţia de a uni în jurul lor oameni şi popoare. Adevărul acesta a
fost pe deplin confirmat şi de proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Pahomie
de la Gledin, sărbătorit în chiar localitatea sa natală, în zilele de 13 şi 14 aprilie
2007. Canonizarea Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin a fost aprobată
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 14-15 noiembrie
2006, când s-a stabilit ca dată de sărbătorire a lui ziua de 14 aprilie.
Sfântul Ierarh Pahomie a adunat în mica localitate bistriţeană Gledin, din
comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud, înalţi ierarhi, preoţi, monahi, credincioşi
şi demnitari de stat, ca o confirmare a participării comune, a clerului şi a poporu
lui, la recunoaşterea unui nou sfânt în Biserica Ortodoxă. La eveniment a partici
pat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, condusă de Prea Fericitul Viadimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine.
Ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Pahomie a debutat în
biserica parohială din Gledin, în după-amiaza zilei de vineri, 13 aprilie, orele
18.00, cu slujba ultimului parastas pentru Pahomie Episcopul, urmată de Vecernia
şi Utrenia întru cinstirea Sfântului Cuvios Pahomie de la Gledin. Slujba de prive
ghere şi de primă cinstire a Sfântului, din ajunul marii sărbători, a fost oficiată de
IPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei şi PS Episcop Vasile Someşanul, vicar al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, urmată de procesiunea în jurul
bisericii cu icoana Sfântului şi de aşezarea ei la locul cuvenit în biserică.
Slujba solemnă de proclamare publică a canonizării Sfântului Ierarh Pahomie
a început în dimineaţa zilei de sâmbătă, 14 aprilie, la orele 10.00, cu slujba Aca
tistului Sfântului, continuată de procesiunea în jurul bisericii cu icoana sfântului
Ierarh, în timp ce s-a cântat troparul Cuviosului Pahomie, care a fost aşezată în
faţa credincioşilor pe tot parcursul ceremoniei. Icoana Sfântului Pahomie, încon
jurat de opt sfinţi ierarhi şi cuvioşi ardeleni, a fost pictată pe lemn de pictorul
Manole Pătraşcu.
Sfânta Liturghie a fost oficiată afară, pe un podium amenajat în curtea bise
ricii, de un impresionant sobor de arhierei ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române: IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, IPS Mitropolit Bartolomeu al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, IPS
Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Cen
trale şi de Nord, IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, IPS Arhiepiscop Nifon al
A

* Materialul documentar a fost preluat cu avizul autorului din "Vestitorul Ortodoxiei", an
XVII, nr. 400, 30 aprilie 2007, p. 1-3.
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Târgoviştei, IPS Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei, PS Episcop Gherasim al Râm
nicului, PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, PS Episcop Casian al
Dunării de Jos, PS Episcop Timotei al Aradului, PS Episcop Sofronie al Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, PS Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, PS
Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop Galaction al Alexandriei
şi Teleormanului, PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, PPSS Epis
copi Irineu Bistriţeanul şi Vasile Someşeanul, vicari ai Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, PS Arhiereu Irineu Slătineanul, vicar al Episcopiei Râmni
cului, PS Arhiereu Ioachim Băcăoanul, vicar al Episcopiei Romanului, PS Arhi
ereu Petroniu Sălăjanul vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Ar
hiereu Iustin Sigheteanul, vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, în
conjuraţi de preoţi şi diaconi.
Din soborul slujitorilor au mai făcut parte Prea Fericitul Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, PPSS Episcopi Luca de Vasilkov şi Antonie de
Borispil, şi PCuv. Arhimandritul Oleandr
Răspunsurile liturgice au fost date de călugăriţele de la Mănăstirea Piatra
Fântânele şi de Corul de cameră “Psalmodia Transilvanica” al Facultăţii de Teolo
gie din Cluj, dirijat de Pr. prof. Vasile Stanciu.
Mica aşezare de sub Munţii Poiana Tomii - Gledinul - n-a mai cunoscut o ase
menea mulţime de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Orto
doxe Ucrainene, un număr impresionant de protopopi şi de preoţi din tot Ardealul
- peste două sute - precum şi o asemenea mulţime de credincioşi veniţi din întrea
ga Transilvanie - între cinci şi şapte mii - dornici să participe la un eveniment unic
- istoric şi spiritual - în viaţa micii comunităţi a satului: proclamarea solemnă a
canonizării unuia dintre cei mai de seamă slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române,
fostul Episcop al Romanului, Pahomie “un pisc luminat de lumina lui Hristos,
încălzit de soarele iubirii de neam
La ceremonie au fost prezenţi şi Preşedintele României, dl Traian Băsescu,
preşedintele Academiei Române, dl prof. Ionel Haiduc, precum şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale, civile şi militare.
A

Proclamarea canonizării
Proclamarea publică a canonizării Sfântului Ierarh Pahomie s-a desfăşurat în
cadrul Sfintei Liturghii, după Vohodul Mic. în acest moment, IPS Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului a citit mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
adresat ierarhilor, clerului şi credincioşilor prezenţi la acest eveniment, după care
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, a dat citire Tomosului sinodal
de canonizare a Sfântului Ierarh Pahomie, semnat de toţi membrii Sfântului
Sinod, iar PS Episcop Irineu Bistriţeanul, vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Felea
cului şi Clujului, a citit Sinaxarul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, aprobat
de Sfântul Sinod.
19 - B.O.R. 1-6/2007
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Mesajul Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist

înalt Prea Sfinţia Voastră, Arhiepiscop Bartolomeu,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului,
Dreptmăritori creştini,
“Cu dor aş fi dorit să particip la procla
marea canonizării Ierarhului Pahomie de la
Gledin şi regret mult că nu pot da urmare invitaţiei înalt Prea Sfinţiei Voastre de a împărtăşi
la faţa locului bucuria de nedescris a celui mai
sfânt act bisericesc al evlaviei Ortodoxiei româ
neşti, cu care, am putea spune, că Vă inauguraţi
strădania de Mitropolit al Clujului, Albei, Cri
şanei şi Maramureşului, la care Duhul Sfânt Va chemat. Vă rog, deci, frăţeşte, pe înalt Preasfinţia Voastră, pe prea sfinţitul
sobor de ierarhi şi clerici şi pe sfinţita adunare dreptmăritoare, vârstnici şi tineri,
care Vă înconjoară, să iertaţi că din motive binecuvântate mă lipsesc de această
cu adevărat bucurie sufletească, cu atât mai mult cu cât strălucirea sfinţeniei,
dobândită prin smerenie şi rugăciune de către neobositul Ierarh Pahomie, care
şi-a adăpat setea de desăvârşire duhovnicească şi la vestita lavră Pecersca din
Kiev, a prilejuit şi bucuria de a avea ca oaspete pe însuşi Prea Fericitul Mitropolit Vladimir al Kievului şi a toată Ucraina însoţit de ierarhi şi clerici. II
îmbrăţişez frăţeşte pentru participarea la mărturia Comuniunii sfinţilor în Bise
rica Ortodoxă şi îl rog să transmită SSale, Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei
şi al întregii Rusii, dragostea noastră, a ierarhilor şi credincioşilor Bisericii
noastre.
Sărbătoarea de astăzi o datorăm Sfântului Ierarh Pahomie, acestui smerit
ctitor al schitului Procov - Neamţ, în care am fost rânduit prin anii 1933 să mă
număr împreună cu alţi fraţi ca ucenic. Iată că suntem martori cu toţii la împli
nirea unei lucrări dumnezeieşti de valoare veşnică pe tărâmul valorilor noastre
bisericeşti. De aceea, îndrăznesc şi eu să împrumut de la Sfântul Apostol Pavel
un cuvânt inspirat de Duhul Sfânt pentru a vă încredinţa că “deşi departe cu
trupul, sunt de faţă cu duhul” (I Corinteni 5, 3) bucurându-mă din tot sufletul că
pe aceste plaiuri strămoşeşti, pe lângă ceilalţi sfinţi ardeleni, apărători ai orto
doxiei, iată, bunătatea proniatoare a lui Dumnezeu ne-a învrednicit să descoper
im în istoria noastră atât de zbuciumată şi alţi sfinţi din neamul nostru, ca Sfântul
Ierarh Pahomie care ne-a adunat aici. Se cuvine, aşadar, să mulţumim cu smere
nie Bunului Dumnezeu, Care ne-a învrednicit să trăim această zi de plenitudine
A

a
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ortodoxă dobândită prin harul lui Dumnezeu, prin stăruinţa IPS Mitropolit Bar
tolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Iată, prin această proclamare, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod al sfin
tei noastre Biserici, aşa cum precizează Tomosul sinodal de trecere în rândul
sfinţilor a Ierarhului Pahomie, s-au adunat întru slujire două Biserici Ortodoxe
surori, realizându-se şi prin acest act istoric ceea ce Sfinţii Părinţi numesc
“Comuniunea Sfinţilor ”, adică unitatea noastră cu sfinţii din toate timpurile şi
din toate locurile. Noi, cei de aici şi de acum, ne bucurăm nu numai de ajutorul
şi rugăciunile Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, ci şi de ajutorul tuturor
sfinţilor, cuvioşilor, martirilor şi al marilor dascăli şi ierarhi ai Ortodoxiei. Ei,
sfinţii, ne sunt nu numai pururea rugători în faţa lui Dumnezeu, ca şi Maica
Domnului, ci ne sunt şi trebuie să ne fie şi pilde de viaţă, de credinţă jertfitoare,
de iubire a semenilor şi de orice faptă ziditoare de suflet. De la Sfântul Arhid. Şte
fan şi până la Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, toţi, într-un glas, ne tălmăcesc
prin vredniciile lor cuvântul revelat de Dumnezeu: <(De-ajuns îţi este harul Meu,
căci puterea Mea întm slăbiciune se desăvârşeşte! ” (II Corinteni 12, 9).

înalt Prea Sfinţite Mitropolit Bartolomeu,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
V-am împărtăşit cu dragoste şi desluşire duhovnicească bucuria noastră, a
tuturor, că trăim această revărsare de har de a fi contemporani cu sfinţii şi, în
acelaşi timp, preţuirea şi recunoştinţa noastră, a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, pentru râvna cu care slujiţi Biserica noastră, făcând din prile
jul de astăzi un moment sfânt de comuniune panortodoxă. Ştiu şi din alte împre
jurări, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, că fiecare dintre dumneavoastră are în
inimă grija pentru tinerii şi tinerele din propria familie. Grija pentru ei şi pentru
formarea lor prin şcoală şi universitate ne revine tuturor deopotrivă. Ştiu că o
aveţi şi să o sporiţi după datina din moşi strămoşi, sădindu-le în suflete credinţa
şi legea noastră românească.
In încheiere, mă rog cu căldură ca “harul Domnului nostru lisus Hristos, dra
gostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi! ”.
A

TOMOS SINODAL
al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române
privind canonizarea Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie

"Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea iubitului cler; cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprin
sul Patriarhiei Române,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, părinteşti binecuvântări!
Vrednic de toată lauda şi cuviincios lucru înaintea lui Dumnezeu este a
cinsti şi pomeni prin sfinte slujbe şi cântări bisericeşti pe cei ce s-au mistuit cu

292

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

putere de râvnă duhovnicească pentru dragostea lui Hristos. Pe aceştia,
Stăpânul vieţii i-a pătruns de razele de foc ale Duhului Sfânt şi prin Fiul i-a
aşezat în casa Tatălui în ceruri Despre ei, Mântuitorul ne spune că: “Slava pe
care Părintele ceresc Mi-a dat-o, le-am dat-o lor99(Ioan 17, 22), pentru că au as
cultat glasul Său şi s-au făcut “prietenii Lui99(Ioan 15, 14). Pe aceştia, cinstindu-i, îl preamărim pe însuşi Dumnezeu care, aşa cum glăsuieşte Psalmistul:
“Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia
întru ei99(Psalmul 15, 3).
Un astfel de prieten al Mirelui ceresc99, ales de Dumnezeu să sfinţească
pământul ţării noastre, prin viaţa plină de nevoinţe călugăreşti şi osteneli
păstoreşti, a fost Cuviosul Ierarh Pahomie de la Gledin.
Viaţa acestui sfânt părinte a început în ţinutul Bistriţei Năsăudului, unde
s-a născut din părinţi iubitori de Dumnezeu. N-a avut parte de o copilărie feri
cită, deoarece timpurile de prigoană i-au adus nenumărate suferinţe, atât lui,
cât şi contemporanilor săi în noianul acestor frământări, Dumnezeu l-a
chemat pe fericitul Pahomie la viaţa călugărească, pentru ca prin nevoinţe şi
mai mari să dobândească, în ceruri, cununa cea neveştejită. La vestita lavră a
Neamţului, unde a intrat ca frate şi apoi a devenit monah şi preot, Cuviosul a
deprins taina rugăciunii neîncetate, fiind cunoscut de toţi ca un părinte duhov
nicesc şi iscusit îndrumător pe calea pocăinţei Evlavia şi râvna sa pentru cre
dinţă n-au rămas însă necunoscute pentru conducătorii Bisericii şi ai poporu
lui, drept aceea, Cuviosul a fost ridicat, prin voinţa lui Dumnezeu, la treapta
arhieriei, fiind ales episcop al Romanului De acum, ostenelile sale s-au înmul
ţit necontenit, atât în rugăciune, cât şi în cuvânt, fiind ca un izvor pururi curgă
tor de binecuvântare şi jertfă. Deşi viaţa pastorală îi aducea multă mulţumire
sufletească, mai ales văzând pe fiii săi duhovniceşti sporind în jurul mesei
euharistice, totuşi, dorul după sihăstria sa a biruit şi, astfel, s-a retras pentru a
f i întru totul dăruit lui Dumnezeu. în această stare de rugăciune şi meditaţie,
de preocupare pentru ucenicii săi, a trecut la Domnul ca un adevărat martor al
iubirii lui Dumnezeu.
Având în vedere viaţa pilduitoare a Cuviosului Ierarh Pahomie, evlavia sa
călugărească şi înţelepciunea sa sfântă în păstrarea dreptei credinţe, şi luând
aminte la chipul înţelept de iscusit părinte duhovnicesc care îndeamnă la frica
de Dumnezeu, la toată fapta cea mântuitoare şi la rugăciune, atât pe monahi,
pe preoţi, pe ierarhi, cât şi pe credincioşi;
Urmând învăţătura Bisericii adevărate şi rânduiala sinodală şi chemând în
ajutorul nostru puterea Duhului Sfânt, Celui închinat şi preamărit, Noi,
Ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
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Hotărâm:
Ca de acum înainte şi în veci Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie să fie numărat între sfinţii Bisericii şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua
de 14 aprilie.
Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt, ca viaţa, slujba şi icoana Sfân
tului să fie primite cu evlavie de preoţi, călugări şi credincioşii ortodocşi
Spre deplină statornicie a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal şi
canonic, întărim cu semnăturile noastre acest Tomos sinodal de canonizare a
Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie aducândurl la cunoştinţa clerului şi a tuturor
dreptcredincioşilor din cuprinsul Patriarhiei Române.
Acest Tomos sinodal întocmit şi aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Române în şedinţa sa din 14 noiembrie 2006, se proclamă astăzi, 14 apri
lie, la Duminica a Il-a după Sfintele Paşti din anul mântuirii 2007 în biserica
parohială cu hramul “Sfânta Treime99din localitatea Gledin, judeţul BistriţaNăsăud".
SINAXARUL
Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului
"Acest Sfânt Părinte Pahomie s-a născut în satul Gledin, din ţinutul Bistriţei
ardelene, în preajma anului 1674, din părinţi dreptmăritori de Dumnezeu: preo
tul Eftimie şi prezbitera Ana primind la botez numele de Petru. încă din vremea
venirii sale pe lume a avut parte de nenumărate suferinţe, dreapta credinţă orto
doxă fiind prigonită de stăpânirile străine.
Despre copilăria Cuviosului Pahomie nu se cunosc multe, nici nu există măr
turii cum a ajuns în mănăstirile din Moldova. Insă, un pomelnic păstrat la schi
tul Pocrov ne spune că Sfântul Pahomie, încă din tinereţile lui, era iubitor de
Hristos, doritor de viaţă pustnicească, având o fierbinte dragoste către Dum
nezeu. Drept aceea, ascultând de porunca cea sfântă a Mântuitorului, “cel ce
voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze
Mie ”, a lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi L-a urmat pe Hristos în viaţa
smerită călugărească, intrând ca frate la Mănăstirea Neamţ.
Intrat în mănăstire ca tânăr frate ascultător şi evlavios, Sfântul a parcurs,
după rânduială, toate încercările duhovniceşti, supunându-se poruncilor egume
nului şi fraţilor, fiind un exemplu de nevoinţă întru toate. Nici n-a împlinit vârsta
de 25 de ani, că faptele sale l-au făcut vrednic de mult dorita călugărie, primind
- în anul 1697 - tunderea de la egumenul Ioan. Vremurile erau tulburi şi pline de
suferinţe din pricina năvălitorilor care ameninţau neamul românesc şi Biserica
Ortodoxă. De foarte multe ori, împreună cu toată obştea, cu odoarele mănăstirii
şi, mai ales, cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, monahul Pahomie
a plecat departe de mănăstirea sa, din faţa primejdiilor barbare.
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Fiind încercat întru toate şi cunoscută fiind râvna lui duhovnicească, epis
copul de atunci l-a ridicat la treapta preoţiei. Astfel, Cuviosul, iscusit în taina
rugăciunii, bun chivernisitor al treburilor mănăstirii, este ales de fraţi eclesiarh
mare, încredinţându-i-se toate ale bisericii. Primind această ascultare, Sfântul a
început mai cu osârdie a se nevoi, din putere în putere sporind întru faptele bune,
chip şi pildă facându-se tuturor. Cu toate că ostenelile călugăreşti şi bisericeşti
nu le uita niciodată, totuşi, preocuparea către învăţătură şi cunoaştere nu l-a
părăsit, dovedind şi în acestea o smerenie pilduitoare.
După moartea egumenului Ioan, obştea marii lavre a Neamţului l-a aşezat în
fruntea ei, deşi avea vârsta de nici treizeci de ani. înălţarea sa în cinste nu l-a
semeţit ci, dimpotrivă, Cuviosul şi-a sporit şi mai mult nevoinţele. Deci, în toţi
aceşti ani, Cuviosul Pahomie se îngrijeşte de cele duhovniceşti şi sporeşte în
smerenie, ducând o viaţă închinată nevoinţelor aspre, ostenelilor nesfârşite şi
rugăciunii neîncetate. A condus mănăstirea între anii 1702 şi 1704.
Dorind împlinire duhovnicească cu adevărat şi arzând de dragostea cea
dumnezeiască, Părintele Pahomie pleacă la Kiev, unde petrece doi ani. Aici, se
închină la sfintele moaşte din Lavra Pecerska, aflând printre ele şi pe ale egu
menului de Neamţ, Grigorie Ţamblac. Tot în aceste locuri, îl cercetează pe Sfân
tul Dimitrie al Rostovului, mare isihast şi iscusit nevoitor, căruia îi devine ucenic.
In felul acesta, Cuviosul împlineşte cuvintele psalmistului: “iubit-am foarte pe
prietenii Tăi, Dumnezeule”. Atât de mult îl cinstea pe noul său părinte că-l soco
tea, pe bună dreptate, învăţător de schimnicie şi părinte sufletesc. De la el, părin
tele Pahomie a primit răspuns la frământarea sufletului său: de a petrece viaţa cu
tăcere în pustie, primind pentru aceasta binecuvântarea Sfântului Ierarh:
“Domnul să fie cu tine şi să umple dorul tău ”.
După ce a dobândit mult folos sufletesc şi după binecuvântarea primită de la
Sfântul Dimitrie, în anul 1706, Cuviosul Pahomie s-a întors la Mănăstirea Neamţ,
încărcat cu cărţi duhovniceşti pentru fraţii de acasă. De acum, gândul şi inima sa
erau cu totul cuprinse de dragostea de desăvârşire întru Hristos. Pentru aceasta,
Pahomie roagă soborul mănăstirii să-l lase să se retragă la pustie, într-un loc de
linişte, într-o pădure deasă, lângă un munte ce se numeşte Chiriacul, nu foarte
departe de Mănăstirea Neamţ. Acolo a sihăstrit împreună cu câţiva ucenici iubi
tori de linişte: Sofronie, Macarie, Lazăr, silindu-se să dezrădăcineze din suflet pa
timile care se ridicau împotriva duhului, ostenindu-şi trupul şi robindu-l duhului.
Roadele faptelor lui cele bune şi vestea despre nevoinţele lui cele plăcute lui
Dumnezeu s-au revărsat prin toată ţara Moldovei. Astfel, nişte boieri, aflându-se
la vânătoare, au ajuns la Sihăstria pururea pomenitului părinte Pahomie şi când
l-au văzut s-au bucurat şi s-au folosit mult de cuvintele şi învăţăturile pustnicu
lui. Aceşti boieri, aflându-se la sfat cu domnitorul, mitropolitul, episcopii şi egu
menii mănăstirilor, au hotărât ca în locul episcopului Lavrentie al Romanului,

VIAŢA BISERICEASCĂ

295

chemat la Domnul, să fie adus la această sfântă treaptă părintele Pahomie, “li
niştitorul de sub muntele Chiriacului ”. Aşa, plăcutul lui Dumnezeu, vrednic slu
jitor al harului, a ajuns păstor al Romanului, începând cu luna ianuarie 1707.
Cu multă destoinicie, Cuviosul a condus bine turma cea cuvântătoare pe
calea mântuirii, pe cei săraci miluindu-i, pe cei scârbiţi mângâindu-i şi “facându-se tuturor toate, ca pe toţi să-i dobândească ”. Nevoinţa pustnicească nu l-a
împiedicat să se arate un bun chivernisitor şi drept judecător în pricinile epis
copiei, păstorind, cu cuvântul şi cu puterea duhului, şapte ani şi trei luni turma
încredinţată de Mântuitorul Hristos. în tot acest timp, în care a fost înconjurat cu
evlavie de credincioşii săi, Sfântul Ierarh a învăţat poporul tainele credinţei, i-a
sfătuit pe monahi pe calea nevoinţelor, l-a uns domn pe Nicolae Mavrocordat, a
zidit biserici şi a purtat de grijă de cei săraci şi lipsiţi de ajutor.
Dar toate bucuriile şi necazurile vieţii pastorale nu l-au făcut să uite de viaţa
pustnicească şi, la 1 martie 1714, Ierarhul Pahomie părăseşte de bună voie scau
nul arhieresc, “socotind că trece lumea şi toate ale lumii ca umbra ”. Dorinţa lui
de linişte a fost mai puternică decât rugăminţile domnitorului, ale sfetnicilor lui
şi ale poporului binecredincios. Drept aceea, s-a retras din nou lângă muntele
Chiriacul, unde, la locul numit Pocrov, a construit un locaş de rugăciune “cu aju
torul lui Dumnezeu, cu multe rugăciuni şi lacrimi, cu mare osârdie şi cu multe
osteneli”, rânduindu-i hramul “Acoperământul Maicii Domnului”. Pentru
această biserică s-a rugat Sfântul ca Dumnezeu s-o păzească sub aripile milei
Sale “în veci neclătită, nearsă, nerisipită ”; şi s-o izbăvească de tot răul “şi de
toţi vrăjmaşii trupeşti şi sufleteşti, cei văzuţi şi cei nevăzuţi, şi de diavoli, de toţi
demonii, şi de toate lucrurile şi primejdiile satanei şi de tot răul”. Cuviosul a în
chinat rugăciune şi pentru toţi fraţii care petreceau cu el în nevoinţa călugă
rească şi pentru cei care vor petrece şi de atunci înainte. De asemenea, Sfântul s-a
rugat Tatălui ceresc să primească rugăciunile sale şi ale tuturor credincioşilor şi
să îndrume către acest sfânt loc oameni care să placă Sfinţeniei Sale: “buni,
smeriţi, învăţaţi, credincioşi”. N-a uitat Cuviosul Ierarh nici de lucrurile materi
ale, căci L-a rugat pe milostivul Dumnezeu să trimită aici “deplin belşug sufle
tesc şi trupesc ”, izbăvindu-i pe toţi “de toate neputinţele şi bolile sufleteşti şi tru
peşti, dăruindu-le tuturor pocăinţă cu lacrimi, cu viaţă neprihănită, ca până întru
adânci bătrâneţe să slujim Sfinţiei Tale”.
Multe au fost grijile Cuviosului în această vreme, însă niciuna n-a biruit
setea lui de rugăciune, de linişte şi de osteneli. Sub acoperământul Maicii Dom
nului, şi în jurul lui s-a adunat o mică obşte de fraţi nevoitori în taina rugăciunii
neîncetate, în privegheri, în post şi în cititul cărţilor folositoare. Timp de trei ani,
la Pocrov, ctitoria sa, Sfântul sihastru Pahomie s-a nevoit, smerindu-se foarte.
Spre sfârşitul vieţii sale, vrăjmaşul diavol şi vremurile tulburi i-au adus multe
suferinţe, necazuri şi lipsuri. Pentru aceasta, în anul 1717 Sfântul Ierarh Paho-
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mie a pornit în pribegie în Transilvania, pentru ca apoi să se oprească la Lavra
Pecerska. Se pare că a primit şi marea schimă, numindu-se în continuare Pimen.
In Pecerska, fără tihnă, cu dorul nestins după Pocrov şi Neamţ şi cu gândul
întoarcerii acasă, s-a nevoit până la sfârşitul vieţii, când a trecut la cele veşnice
în anul 1724, la 14 aprilie. Sfintele sale Moaşte au rămas departe de chinovia şi
de credincioşii săi, fiind păstrate până astăzi în paraclisul Sfântului Ştefan din
Lavra Pecerska.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!"
A

Din cuvântările de la sfârşitul Sfintei Liturghii
La sfârşitul slujbei Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Bartolomeu al Vadului,
Feleacului şi Clujului a rostit în faţa celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, sub
liniind importanţa actului istoric şi bisericesc care s-a desfăşurat la Gledin: "De
astăzi, micul sătuc, Gledinul, intră în istorie, pentru că face parte din numele
Sfântului Pahomie, al cărui nume complet este Sfântul Cuvios Pahomie de la
Gledin. Este pământul care l-a dat cerului şi cerul care-l recunoaşte ca sfânt”.
Vorbind despre datoria noastră de a descoperi sfinţenia vieţii celor care s-au
nevoit şi au trăit în Hristos, de a o recunoaşte şi a-i ridica la cinstirea sfintelor
altare, IPS Bartolomeu, care a deschis în urmă cu doi ani dosarul de canonizare al
Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, a anunţat începerea demersurilor
pentru o nouă canonizare, cea a venerabilului mărturisitor Atanasie Todoran de la
Bichigiu, martirizat la vârsta de peste o sută de ani, prin frângere pe roată la 12
noiembrie 1763.
In continuare, IPS Mitropolit Bartolomeu a adus mulţumiri tuturor celor care,
într-un fel sau altul, au contribuit la reuşita acestui istoric eveniment nu numai
pentru Biserica Ortodoxă, ci şi pentru poporul român. In acest context, a sublini
at că “cel care a oferit pentru prima dată o imagine de sfânt a Cuviosului Pahomie
de la Gledin a fost regretatul părinte Constantin Voicescu din Bucureşti, care a dat
prima biografie a monahului şi arhiereului bistriţean”. De asemenea, IPS Mitro
polit Bartolomeu a mulţumit “Sfântului Sinod, care a aprobat canonizarea Sfântu
lui, părintelui Nicolae Feier şi preotului scriitor Ioan Pintea pentru redactarea şi
definitivarea textelor imnografice care alcătuiesc slujba şi acatistul Cuviosului
Pahomie, pictorului Manole Pătraşcu care a realizat icoana Sfântului, aprobată de
Sfântul Sinod, preotului Ştefan Iloaie pentru eforturile depuse la definitivarea
dosarului de canonizare şi preotului paroh Ioan Titieni, care împreună cu Con
siliul parohial, cu credincioşii, au contribuit la bunul mers ale acestei sărbători
creştineşti”.
a

a
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Totodată, IPS Mitropolit Bartolomeu a mulţumit călduros delegaţiei Bisericii
Ortodoxe din Ucraina, în frunte cu Prea Fericitul Mitropolit Vladimir, pentru cin
stea pe care au adus-o prin participarea la acest eveniment. Drept mulţumire, IPS
Mitropolit Bartolomeu a oferit Lavrei Pecerska icoana Sfanţului Ierarh Pahomie
şi un exemplar din Biblia - Ediţia Jubiliară a Sfanţului Sinod - pentru biblioteca
mănăstirii, care să poată fi citită de toţi pelerinii români care vor vizita Lavra, iar
Prea Fericitului Vladimir i-a oferit o icoană cu Sfinţii ardeleni, şi icoane ale unor
sfinţi români pentru ceilalţi membri ai delegaţiei.
Adresându-se celor prezenţi, Prea Fericitul Mitropolit Vladimir al Kievului a
transmis un călduros salut din partea poporului ucrainean şi a Bisericii Ortodoxe
Ucrainene, menţionând că cel care a fost canonizat, Sfântul Pahomie, “va sluji cu
duhul asupra pământului României şi U c r a in e iDe asemenea, Prea Fericitul
Vladimir a subliniat importanţa chemării la sfinţenie pentru fiecare creştin, de
posibilitatea fiecăruia de a deveni sfânt, precum şi de faptul că sfinţii îi unesc pe
creştini şi Bisericile în lauda Aceluiaşi Domn. în încheiere, Prea Fericitul Vladi
mir a oferit IPS Bartolomeu un engolpion relicvar care conţine sfinte moaşte de
la cei peste 100 de sfinţi care se află în Lavra Pecerska, loc unde s-a nevoit şi a
trecut la Domnul şi Sfântul Ierarh Pahomie, iar Preşedintelui României, d-lui
Traian Băsescu, un ou pascal şi un album cu Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev.
Importanţa evenimentului de la Gledin, de proclamare a canonizării Cuvio
sului Pahomie, poate fi privită şi din perspectiva faptului că este un act inedit pen
tru această zonă a Bistriţei, care până acum n-a dat sfinţi în Biserică, precum şi ca
o premisă importantă a redeschiderii dialogului cu Ortodoxia slavă, prin prezenţa
delegaţiei Bisericii Ortodoxe din Ucraina.
Prof. GHEORGHE VASILESCU

AGENDA DE LUCRU
A PREA FERICITULUI PĂRINTE T E O C T IST ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(1 ianuarie - 30 iunie, 2007)
Luni, 1 ianuarie
- A săvârşit Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit un cuvânt de
învăţătură şi binecuvântare pentru Noul An.
- După-amiază, conform tradiţiei, a primit preoţii din capitală, profesorii de
teologie, protopopii şi credincioşii, împreună cu episcopii vicari şi consilierii
patriarhali, în Aula Palatului Patriarhiei. întâlnirea a fost deschisă cu un program
de colinde interpretate de Corala Preoţilor “Sf. Andrei ” din Bucureşti, dirijată de
maestrul Valentin Gruescu, căruia Prea Fericitul Părinte Patriarh i-a oferit medalia
aniversară „20 de ani de patriarhat”, ca semn de preţuire. A urmat un cuvânt oma
gial adresat de PC Pr. Benone Dincă de la biserica Izvorul Nou din Bucureşti,
căruia Părintele Patriarh i-a mulţumit subliniind necesitatea adaptării preoţilor la
cerinţele pastorale actuale.
Tot cu acest prilej, a acordat Dlui Alexandru Constantin, sponsorul principal
al Mănăstirii “Duminica Sfinţilor Români”, crucea patriarhală pentru mireni,
medalia aniversară “20 de ani de patriarhat”, precum şi medalia aniversară „55 de
ani de arhierie”.
Marţi, 2 ianuarie
- A participat la Sf. Liturghie săvârşită de PS Episcop Ciprian Câmpineanul
la Biserica Sf. Silvestru din Bucureşti, de ziua hramului, şi a rostit un cuvânt de
învăţătură şi binecuvântare.
Miercuri, 3 ianuarie
-A prim it pe IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, în legătură cu probleme pas
torale.
A

Joi, 4 ianuarie
- De ziua Cuv. Teoctist, a participat la Sf. Liturghie săvârşită de PS Episcop
Varsanufie Prahoveanul la Catedrala Patriarhală, şi la Te Deum-ul săvârşit de PS
Episcop Ciprian Câmpineanul la Reşedinţa Patriarhală, unde au mai fost prezenţi
ÎPS Ioan Robu, Mitropolit şi Arhiepiscop Romano-Catolic de Bucureşti, ÎPS
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, PS
Gherasim, Episcopul Râmnicului, PS Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Episcopii Vicari Patriarhali şi ai Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Dl Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte, P.Cuv. Arhim.
Zareh Baronian din partea Bisericii Armene, precum şi preoţi consilieri şi alţi
colaboratori apropiaţi ai Părintelui Patriarh. La omagierile prezentate de PS
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Episcop Ciprian Câmpineanul, P.F. Părintele Patriarh Teoctist a răspuns cu un
cuvânt de mulţumire.
Vineri, 5 ianuarie
Primiri:
- Dl Radu Boroianu şi DI Ionuţ Tudorie, Asistent la Facultatea de Teologie
Ortodoxă “Patriarhul Justinian” a Universităţii Bucureşti, în legătură cu reeditarea
operei profesorului de Drept Canonic, Dimitrie G. Boroianu;
- Dl Umar Suliman, Consulul Republicii Arabe Egipt la Bucureşti, Pr. Daved
Daved, vicarul administrativ al SS Shenouda al III-lea, Patriarhul Bisericii Copte
din Egipt şi PC diac. Boshra Takla, care au oferit Patriarhiei Române ingrediente
pentru Sfântul şi Marele Mir.
Sâmbătă, 6 ianuarie - Botezul Domnului
- A săvârşit Slujba de Sfinţire a Agheasmei Mari în faţa Catedralei Patriar
hale, pentru miile de credincioşi adunaţi pe Dealul Patriarhiei, cărora le-a îm
părtăşit un cuvânt de învăţătură şi binecuvântare.
Duminică, 7 ianuarie
- A săvârşit Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, iar la final a rostit cuvânt
de învătătură.
Luni, 8 ianuarie
Primiri:
- DI Bogdan Dedu, secretar de redacţie la revista “Studii Teologice”;
- PC Pr. Praf. Dr. Vasile Răducă, Prodecanul Facultăţii de Teologie “Patriar
hul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, cu probleme de avansări în posturi
didactice.
Marţi, 9 ianuarie
- A primit pe PC Pr. Daniel Goga de la biserica Sf. Antonie cel Mare din capi
tală, pentru binecuvântarea aducerii Moaştelor Sf. Antonie de la Iezerul, cu ocazia
hramului bisericii, şi pentru invitarea unui ierarh la hram.
Miercuri, 10 ianuarie
- A primit pe E.S. Dl Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte, care a
prezentat Prea Fericirii Sale noua Lege privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor.
Joi, 11 ianuarie
Primiri:
- PC Pr. Ciprian Pop, preot militar în cadrul Secţiei de Asistenţă Religioasă
din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
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- DI Dumitru Ionuţ Popescu, propus pentru angajarea în postul de Inspector
Eparhial în cadrul Biroului de Presă al Patriarhiei Române;
- P. Cuv. Ierom. Calinic Ştefan Cătălin, Stareţul Schitului Dragoslavele Reşedinţă Patriarhală, din jud. Argeş.
Vineri, 12 ianuarie
- însoţit de PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, a vizitat Tipografia Institu
tului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, apreciind calitatea lucră
rilor de restaurare şi reamenajare a tuturor spaţiilor şi sectoarelor de imprimare.
A

Duminică, 14 ianuarie
- A participat la Sf. Liturghie la Mănăstirea “Duminica Sfinţilor Români” din
incinta Atelieretor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
şi a împărtăşit binecuvântări monahilor şi credincioşilor.
Luni, 15 ianuarie
Primiri:
- Pr. Torben Clementson din Suedia, care a prezentat Prea Fericirii Sale o
scrisoare din partea E.S. Karl Gustav Hammar, Arhiepiscopul de Uppsala şi Pri
matul Bisericii Luterane a Suediei (1997-2006).
Marţi, 16 ianuarie
Primiri:
- IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul şi
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicari patriarhali, PC Pr. Constantin Pârvu,
vicar administrativ, PC Pr. Michael Tiţa şi Pr. Mircea Uţă, consilieri patriarhali,
pentru lecturarea şi definitivarea noului statut al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
în America şi Canada;
- A primit absolvenţii celei de-a XVII-a promoţii a Colegiului Naţional de
Apărare, din cadrul Ministerului Apărării. în cuvântul adresat, PF Părinte Patriarh
Teoctist a ilustrat prin câteva exemple semnificative rezistenţa internă a Bisericii
Ortodoxe Române din perioada comunistă, concluzionând că apărarea naţională
presupune şi apărarea identităţii spirituale şi culturale a ţării, adică a credinţei
strămoşeşti.
Miercuri, 17 ianuarie
Primiri:
- DI Prof. Dr. Mihai Miron, Preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, pentru prezentarea unei cărţi;
- P. Cuv. Arhim. Lavrentie Gâţă, Stareţul mănăstirii Căldăruşani, în legătură
cu proiectul restaurării colecţiei de pictură.
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Joi, 18 ianuarie
Primiri:
- PC Pr. Daved Daved, vicarul administrativ al SS Shenouda al III-lea,
Patriarhul Bisericii Copte din Egipt şi PC diac. Boshra Takla. Au fost însoţiţi de
dl. Talaat Takla Mourkus, preşedintele Asociaţiei copte “Sf. Mina” din România;
- DI Adriean Videanu, Primarul General al Capitalei, în legătură cu proiectul
de construcţie a pridvorului de la intrarea în Reşedinţa patriarhală.
Vineri, 19 ianuarie
Primiri:
- PC diac. prof. Jean Lupu, dirijorul corului de copii şi tineret “Symbol”,
căruia Prea Fericirea Sa i-a oferit medalia aniversară “20 de ani de patriarhat”,
pentru performanţele artistice deosebite obţinute atât în ţară, cât şi în străinătate,
precum şi un sprijin material pentru membrii corului.
Sâmbătă, 20 ianuarie
- însoţit de dl. Arhitect Voicu Florea a vizitat Mănăstirea Cemica, unde s-a
întâlnit cu P. Cuv. Arhim. Stareţ Macarie Ciolan.
A

Duminică, 21 ianuarie
- A participat la Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Ţigăneşti, rostind cuvânt de
învăţătură şi binecuvântare. Pentru merite deosebite, a acordat medalia aniversară
„20 de ani de patriarhat” P. Cuv. Maici Stavrofora Heruvima Timaru, Stareţa
mănăstirii şi P. Cuv. Maici Macaria Apetrei, Directoarea Atelierului de Veşminte
Preoţeşti şi Broderie Artistică;
- Seara, a participat la concertul “Cântări bizantine şi de tradiţie bizantină”,
susţinut de corul de copii şi tineret al Patriarhiei Române “Symbol”, dirijat de PC
Diac. prof. Jean Lupu şi de corala bărbătească “Te Deum Laudamus”, dirijată de
dl Dan Mihai Goia, în Aula Palatului Patriarhiei. Concertul a făcut parte din fes
tivalului intitulat “Bucureşti - oraş al muzicii”, organizat sub egida Societăţii Ro
mâne de Radiodifuziune şi a Uniunii Europene de Radio, cu sprijinul Muzeului
Naţional Cotroceni, Ateneului Român şi al Patriarhiei Române.
Luni, 22 ianuarie
- PC Pr. Protopop Popa Ştefan, Protoieria Ilfov Sud, împreună cu Pr. Urucu
Alin, în legătură cu probleme administrative.
Marţi, 23 ianuarie
- A prezidat şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, în care au fost prezentate rapoartele sectoarelor administrative ale Arhi
episcopiei Bucureştilor pe anul 2006. A rostit cuvânt de deschidere şi de încheiere
a şedinţei.

302

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Joi, 25 ianuarie
- Cu ocazia sărbătoririi Sf. Grigorie Teologul, a participat la Sf. Liturghie
săvârşită de PP SS Episcopi Ciprian Câmpineanul, Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul la Seminarul Teologic din Bucureşti, de ziua hramului, iar la
final a rostit un cuvânt de învăţătură şi binecuvântare. Cu acest prilej, a fost inau
gurat etajul I al noii clădiri a Seminarului.
- Seara, a participat la Vecernia săvârşită de PS Episcop Ciprian Câmpi
neanul, Vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală, moment care a încheiat Săptă
mâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. La slujbă au luat parte reprezen
tanţi ai celorlalte culte creştine din România, membri ai Corpului Diplomatic
acreditat la Bucureşti, preoţi şi diaconi din Administraţia Patriarhală şi numeroşi
credincioşi. A rostit cuvântul de încheiere a Săptămânii de Rugăciune.
Vineri, 26 ianuarie
Primiri:
- Dl prof. dr. Stelios Sirmoglou, Preşedintele organizaţiei guvernamentale de
voluntariat “Citizen in deed” din Grecia, care a propus un proiect de colaborare
cu Patriarhia Română;
- PC Pr. prof. dr. John McGuckin, Profesor de Teologie Patristică la Universi
tatea “Columbia” din New York (SUA), care a prezentat PF Părinte Patriarh
Teoctist proiectul realizării de către Televiziunea Americană a unui film despre
spiritualitatea isihastă, având ca subiect principal mănăstirile din România.
Luni, 29 ianuarie
- A acordat un interviu Domnului Filaret Acatrinei, realizatorul emisiunii
“Semne” (TVR 1), având ca subiect canonizarea sfinţilor români, în 1955, în tim
pul păstoririi Patriarhului Justinian Marina.
Marţi, 30 ianuarie
- A asistat, împreună cu PP SS Episcopi Ciprian Câmpineanul, Sebastian
Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul la Concertul Festiv de Muzică Corală sus
ţinut de studenţii Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian” a Universităţii din
Bucureşti, în Aula Palatului Patriarhiei, cu prilejul sărbătoririi Sf. Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii facultăţii. în
încheiere, PF Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de învăţătură, subliniind misiunea
deosebită pe care o au profesorii de teologie în formarea viitorilor preoţi.
Miercuri, 31 ianuarie
Primiri:
- PC Pr. Gheroghe Lazăr, Protopopul Protoieriei Ploieşti, cu probleme admi
nistrative;
- PC Pr. Ştefan Muşat, Protopopul Protoieriei Urlaţi, pentru prezentarea unui
proiect legat de Muzeul Protoieriei Urlaţi;
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- ES Dl Ambasador Donato Chiarini, şeful Reprezentanţei Comisiei Euro
pene la Bucureşti, cu propunerea unei colaborări cu Biserica Ortodoxă Română în
perspectiva celei de-a IlI-a Adunări Ecumenice Europene de la Sibiu, 4-9 sep
tembrie 2007.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Luni, 15 ianuarie a.c.:
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, însoţit de PC Pr. conf.
dr. Constantin Preda, la Ceremonia de Comemorare a Victimelor Pogromului
Legionar de la Bucureşti din 21-23 ianuarie 1941, organizată de Federaţia Comu
nităţilor Evreieşti din România, la Templul Coral din Bucureşti.
Marţi, 23 ianuarie a.c.:
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, la Ministerul Culturii şi
Cultelor, pentru întâlnirea consacrată publicării Legii nr. 489/2006 privind liber
tatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Miercuri, 24 ianuarie a.c.:
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, şi PC Diac. Consilier
Mihnea Susan la întâlnirea organizată de Ministerul Culturii şi Cultelor - Secre
tariatul de Stat pentru Culte cu reprezentanţii cultelor din România, privitoare la
procesul de sprijin financiar din partea statului a unităţilor de cult, a programelor
de asistenţă socială sau a evenimentelor organizate de culte.
Joi, 1februarie
- A acordat un interviu legat de aniversarea zilei sale de naştere drei. Violeta
Cristea, Redactor Departament Special la cotidianul “Jurnalul Naţional”.
Primiri:
- P. Cuv. Arhim. Nicodim Dimulescu, stareţul Mănăstirii Crasna, jud. Pra
hova, cu propunerea de înfiinţare a unei mănăstiri ortodoxe române în localitatea
Mirabella (Italia);
- Dl Avocat Victor Anagnoste, în legătură cu Fundaţia “Aşezămintele Nifon
Mitropolitul”.
Vineri, 2 februarie
- A acordat un interviu dnei. Cristina Cristescu de la “Realitatea TV”, legat
de aniversarea zilei de naştere.
Sâmbătă, 3 februarie
Primiri:
- Mons. Armând Puig, decanul Facultăţii de Teologie din Barcelona, care a ofe
rit PF Părinte Patriarh Teoctist cartea sa, "Iisus. Un profil biografic", şi Pr. conf.
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dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian”
a Universităţii din Bucureşti.
Duminică, 4 februarie
Primiri:
- ÎPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, la întoar
cerea de la Genova (Italia) şi Fribourg (Elveţia), unde a participat la Săptămâna
de Rugăciune pentru Unitatea Creştină (17-28 ianuarie).
Luni, 5 februarie
- PC Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, Director de studii la Conferinţa Bisericilor
Europene (CBE), şi dl. Jean Daniel Birmele, secretar pentru finanţe al CBE, în
legătură cu organizarea, în perioada 4-8 septembrie 2007 la Sibiu, a celei de-a
treia Adunări Ecumenice Europene.
- Dl Gen. de Brigadă dr. Aurel Udor, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Dealul Spirii” din Bucureşti, dl. Maior Cătălin Efitene şi PC Pr. Vasile
Bîrleanu, preotul unităţii, care au transmis felicitări PF Părinte Patriarh Teoctist
cu prilejul zilei de naştere.
- PC Ierom. Iustin Marchiş, parohul bisericii Stavropoleos din Bucureşti,
care a solicitat binecuvântarea de a participa la cea de-a XV-a Conferinţă Ecume
nică Internaţională de Spiritualitate Ortodoxă, organizată de mănăstirea romanocatolică de la Bose, Italia, în perioada 16-19 septembrie 2007, unde urmează să
susţină un referat.
- PC Pr. Costică Popa, parohul bisericii ortodoxe române din Caracas (Vene
zuela), pentru probleme administrative.
- PC Pr. Nicolae Burlan de la biserica “Sf. Vineri” - Drumul Taberei, pentru
a se interveni la Ministerul Apărării în vederea obţinerii unui teren pe care ar urma
să se construiască un aşezământ social.
Marţi, 6 februarie
- A acordat un interviu d-lui Remus Rădulescu, coordonator al emisiunii “Viaţa
religioasă”, Radio România Actualităţi cu prilejul aniversării zilei de naştere.
Primiri:
- Dl. Grigore Popescu, manager general al Institutului de Tehnică de Calcul
din Bucureşti, care a oferit PF Părinte Patriarh Teoctist lucrarea “Brâncuşi”, cu
ocazia aniversării zilei de naştere.
- PC Pr. protoiereu Dumitru Iordache şi PC Pr. Secretar Vasile Dumitru de la
Protoieria 1 Capitală, care au transmis felicitări pentru ziua de naştere, din partea
preoţilor şi salariaţilor protoieriei.
- PC Pr. Vasile Motorga de la biserica “Sf. Apostoli” din Craiova, care l-a
felicitat pe PF Părinte Patriarh Teoctist cu ocazia zilei de naştere.
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- PS Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
care a prezentat racla cu sfinte moaşte pentru mănăstirea Duminica Sfinţilor
Români din incinta Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Orto
doxe Române de la Popeşti Leordeni.
- PC Pr. protopop Constantin Păun de la Protoieria Ilfov Nord, care i-a oferit
PF Părinte Patriarh Teoctist cu ocazia zilei de naştere un epitrahil şi un omofor.
Miercuri, 7februarie
- înconjurat de membri ai Sfântului Sinod a săvârşit Sfânta Liturghie în Cate
drala patriarhală. La finalul slujbei, PF Părinte Patriarh a mulţumit ierarhilor pre
zenţi şi a adresat cuvinte de zidire sufletească credincioşilor.
- La momentul aniversar, care a urmat la Palatul Patriarhiei, au participat ie
rarhi, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, preoţi şi credincioşi. Au rostit cuvânt de
felicitare: IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, IPS Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit
romano-catolic de Bucureşti, dl. Bogdan Tătaru-Cazaban, Consilier de stat pentru
Cultură şi Culte, dl. Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte etc.
A

A

_____

A

Joi, 8 februarie
- A prezidat lucrările Consiliului Naţional Bisericesc în cadrul cărora a fost
analizată activitatea bisericească misionar-pastorală, social-filantropică şi econo
mică desfăşurată în anul 2006. Membrii Consiliului Naţional Bisericesc au apre
ciat în mod deosebit contribuţiile credincioşilor la opera social-filantropică a
Bisericii, care s-au ridicat la suma de 30.411.130 de lei.
Primiri:
- Dnii. Ilie Ciorăscu şi Sorin Bejan, care au prezentat PF Părinte Patriarh
Teoctist mesajul de felicitare al Dlui. prof. univ. dr. Aurelian Bondrea, preşedin
tele şi rectorul Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, cu prilejul aniversării
zilei de naştere.
i

Vineri, 9 februarie
Primiri:
- Dl. arhitect Şerban Sturdza în legătură cu proiectul “Catedrala Neamului” .
Luni, 12 februarie
- A participat la Te Deum-ul din Catedrala patriarhală, după care a prezidat
sesiunea de lucru a Sfântului Sinod, întrunit în şedinţă plenară la Reşedinţa patriarhală.
\

Marţi, 13 februarie
- A prezidat şedinţa Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor la ale
gerea de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
20 - B.O.R. 1-6/2007
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- După-amiază, a participat la Te Deum-ul din Catedrala patriarhală, apoi a
deschis lucrările Colegiului Electoral Bisericesc şi, potrivit statutului, a invitat pe
ÎPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului să pre
zideze lucrările. După finalizarea procedurii electorale, a preluat preşedinţia şe
dinţei şi a rostit cuvântul de încheiere.
Miercuri, 14 februarie
- A participat la Te Deum-ul din Catedrala patriarhală, apoi a prezidat lucră
rile Adunării Naţionale Bisericeşti. A fost prezentată şi examinată Darea de seamă
a sectoarelor administrative ale Patriarhiei Române. A rostit cuvânt de deschidere
şi de încheiere.
- După-amiază a prezidat şedinţa Sfântului Sinod pentru validarea alegerii
PS Sofronie Drincec în scaunul de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradiei, Bihorului şi Sălajului. A adresat un cuvânt ierarhului ales.
Joi, 15 februarie
Primiri:
- ES Dl. Constantin Mihail Grigorie, Ambasadorul României la Ankara, în
legătură cu probleme ale comunităţii româneşti din Istanbul.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Vineri, 9 februarie
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la recepţia oferită de dl. Aii Akbar
Tarazi, Ambasadorul Iranului la Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale.
Luni, 15 februarie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de dl. Dusan Cmogorcevic, Ambasadorul Serbiei la Bucureşti, şi dl. Lt. Col. Ranko Matijasevic,
Ataşatul Apărării Serbiei, cu ocazia Zilei Statalităţii şi Zilei Armatei Serbiei.
Vineri, 16 februarie
Primiri:
- Delegaţia oficială a Greciei, condusă de ES dl. Karolos Papoulias, Preşe
dintele Greciei, însoţit de soţia sa, dna. May Panou Papoulia, de dl. Athanasios
Dendoulis, Ambasadorul Greciei la Bucureşti, împreună cu soţia, dl. George
Ciamba, Ambasadorul României la Atena, precum şi de înalţi oficiali şi oameni
de afaceri ai Greciei. Au fost de faţă: PPSS Episcopi Ciprian Câmpineanul şi
Sebastian Ilfoveanul. Cu acest prilej, PF Părinte Patriarh Teoctist a oferit Preşe
dintelui Greciei crucea patriarhală, medalia aniversară „20 de ani de patriarhat” şi
alte daruri. La rândul său, Preşedintele Greciei a oferit PF Părinte Patriarh o copie
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din argint a unui platou confecţionat în sec. al XVII-lea la Braşov, aflat în muzeul
Benaki din Atena.
Duminică, 18 februarie
- A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de
zidire sufletească credincioşilor la Duminica lăsatului sec pentru Sfântul şi
Marele Post.
Luni, 19 februarie
Primiri:
- Dl. Pântea Aurelian, Şef al Departamentului de Seismologie din cadrul
Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în
legătură cu un proiect de cercetare a cutremurelor istorice din trecutul României;
- PC. Pr. Mihai Aurel, directorul Seminarului Teologic din Bucureşti, pentru
prezentarea programului liturgic din săptămâna duhovnicească;
- IPS Arhiepiscop Nicolae Condrea şi PS Episcop vicar Ioan Casian de
Vicina ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, privind activi
tatea pastorală şi obţinerea unui ajutor pentru noua reşedinţă.
A

Marţi, 20 februarie
- A participat la simpozionul cu tema “Provocările complexităţii”, organizat
de Academia Română, Secţia de filozofie, teologie, psihologie şi pedagogie, cu
prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani de către dl. acad. Mircea Maliţa.
Miercuri, 21 februarie
Primiri:
- Dl. Grai Maior dr. Mugurel Cristian Florescu, Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale, şi dl Dan Niculescu, Preşedintele Fundaţiei “Identitatea românească”;
- PP CC. Pr. Ion Alexandru şi Pr. Daniel Chilan, pentru sfinţirea bisericilor:
“Sf. Ap. Andrei” din Ploieşti şi “Sf. Ier. Nicolae” din Strejnic, Prahova.
Joi, 22 februarie
Primiri:
- Dna. Ing. jur. Virginica Dumitrescu, manager SC Ciad SRL, în legătură cu
Aşezământul Ghika Voievod şi cu proiectul de construire a unei biserici în zona
Fabrica de Glucoză, Bucureşti;
- PC Pr. Mihai Băzăvan de la Biserica “înălţarea Domnului” din Ploieşti,
împreună cu fiii: PC Pr. Claudiu Băzăvan şi teolog Gabriel Băzăvan, pentru pro
bleme administrative;
- Dnii Alexandru Mironov, Secretar general, şi Şerban Ursu, specialist pro
grame ştiinţifice, din cadrul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO,
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care au prezentat proiectul de înfiinţare a Societăţii “Spiru Haret”, solicitând
preşedinţia de onoare a acestei Societăţi.
Vineri, 23 februarie
- PC Pr. Mihai Drigă de la parohia “Sf. Treime” din Bari pentru construirea
unei biserici ortodoxe române la Bari.
Duminică, 25 februarie
- A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de
zidire sufletească credincioşilor, la Duminica Ortodoxiei, pentru ascultare a Pas
toralei Sfântului Sinod.
Luni, 26 februarie
Primiri:
1
- Dl. Prof. Arhitect Virgil Polizu în legătură cu proiectul de construcţie a
pridvorului de la intrarea în Reşedinţa patriarhală;
- Dl. acad. Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Basarabia, şi
Dl prof. Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor
de Pretutindeni, pentru prezentarea unor proiecte de manifestări culturale pentru
2007-2008: 550 de ani de la urcarea pe tron a Dreptcredinciosului voievod Ştefan
cel Mare, 500 de ani de la apariţia primei cărţi tipărite în limba română, Liturghierul lui Macarie etc.;
- Dl. prof. Cioran Anghel, Preşedintele Asociaţiei pentru Cinstirea Eroilor de
la Revoluţia din Decembrie ’89, spre a se interveni din partea Patriarhiei în
favoarea păstrării terenului din jurul Bisericii Eroii Revoluţiei, revendicat de foştii
proprietari.
Marţi, 27februarie
Primiri:
- Dl. Eugen Terteleac, Preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia, pentru
prezentarea demersurilor întreprinse în vederea recunoaşterii Bisericii Ortodoxe
Române de către statul italian şi pentru invitarea la serbarea Paştilor în Italia;
- PC. Pr. Iulian Şchiopu, Preşedintele Consistoriului bisericesc, cu probleme
administrative;
- D l. Lucel Moţoc din Botoşani, care a solicitat un ajutor grabnic pentru fiul
său, grav accidentat şi programat pentru operaţie în China. I s-a acordat un ajutor
corespunzător.
Miercuri, 28 februarie
Primiri:
- Dl. Ion Ioan, Secretar de Stat în Ministerul Apărării Naţionale, dl. Teodor
Safta, Comandantul Academiei Tehnice Militare, dl. General de Brigadă Cătălin
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Zisu şi PC Pr. Iulian Iliescu de la Comandamentul Logistic întrunit, legat de
revendicarea terenului Academiei Tehnice Militare.
- P. Cuv. Arhim. Lavrentie Gâţă, Stareţul Mănăstirii Căldăruşani, în legătură
cu dobândirea viei de la Ceptura.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Vineri, 16 februarie
- PS. Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de Preşedintele Greciei, ES Dl.
Karolos Papoulias, la Muzeul Naţional de Artă al României.
Vineri, 2 martie
Primiri:
- Dnii Nikolaos Barlagiannis şi Anastassios Voulgarakis de la Societatea
Stirom SA, în legătură cu bunul mers al Aşezământului social “Sf. Macrina” şi
posibilităţi de ajutorare.
Duminica S f Grigorie Palama, 4 martie
- A slujit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de
învăţătură credincioşilor.
Luni, 5 martie
- A participat, în Catedrala patriarhală, la Sfânta Liturghie a Darurilor mai
înainte sfinţite, săvârşită de PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, şi la slujba Te
Deum-ului, la împlinirea a 57 de ani de la primirea hirotoniei întru arhiereu. Au
participat: PPSS Episcopi vicari Vincenţiu Ploieşteanul, Ciprian Câmpineanul şi
Sebastian Ilfoveanul, Părinţii consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureş
tilor şi credincioşi. La finalul slujbei, PS Episcop Ciprian Câmpineanul a rostit un
cuvânt ocazional, iar PF Părinte Patriarh a mulţumit celor prezenţi şi a adresat
cuvinte de zidire sufletească credincioşilor.
Marţi, 6 martie
Primiri:
- D-nii. Elmaliotis Vasilis, Kalikitsas Christos şi Ioannis Elmaliotis din
Grecia, pentru a primi binecuvântare.
- Dl. prof. Dan Zamfirescu în legătură cu reeditarea Cazaniei Mitropolitului
Varlaam.
- PC Pr. Sandi Mehedinţu de la biserica Colţea din Bucureşti, cu felicitări la
împlinirea a 57 de ani de arhierie.
- Delegaţia Forului Democrat al Românilor din Basarabia: acad. Nicolae
Dabija, acad. Alexandru Moşanu, dnii. Ion Ungureanu, Ion Costaş, Andrei Vartic,
jurnaliştii Valeriu Săhăreanu şi Dorian Furtună, în legătură cu unele aspecte bise
riceşti şi sociale.
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Miercuri, 7 martie
Primiri:
- PC Pr. conf. dr. Vasile Nechita de la Facultatea de Teologie a Universităţii
“Ovidiu” din Constanţa şi PC Pr. Neculai Domeanu din Iaşi, cu felicitări la ani
versarea primirii tainei arhieriei.
- PC Pr. Mihai Stavără de la biserica Acoperământul Maicii Domnului,
însoţit de fiul său, teologul Mina Emilian Stavără, cu probleme pastorale.
Joi, 8 martie
Primiri:
- PC Diac. Prof. Ioan Caraza, Secretar General al Societăţii Biblice Interconfesionale din România, cu prezentarea proiectului SBIR de tipărire a unei ediţii de
lux a Sfintei Scripturi.
- Dl. William R. Berkley, Preşedintele Consorţiului W.R. Berkley din SUA,
însoţit de fiul său, Robert Berkley şi de dl. Simon Foreman, Director pentru
Europa Centrală şi de Răsărit al AON, şi d l. Aurel Şaramet, Preşedintele Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care şi-au ex
primat dorinţa de a se implica în activităţi sociale patronate de Patriarhia Română.
- PC. Pr. Aurel Mihai, Directorul Seminarului Teologic din Bucureşti, cu
prezentarea programului concertului festiv In memoriam... Patriarhul Justinian
Marina şi cu invitaţia de participare la acest eveniment.
- PC. Pr. Petru Ilie Petre de la parohia “Buna Vestire” din Sydney - Australia,
care a adus din partea membrilor parohiei o donaţie pentru construirea Catedralei
Mântuirii Neamului.
- PCuv. Stavroforă Semfora Gafton, Stareţa Mănăstirii “Sf. Maria” Techirghiol, pentru prezentarea stadiului lucrărilor de construcţie a noii biserici.
Luni, 12 martie
Primiri:
- Dl. Mătasa Mazilu din Băileşti, jud. Dolj, cu o donaţie pentru Catedrala
Mântuirii Neamului.
Marţi, 13 martie
Primiri:
- PC Diac. Nicolae Busuioc de la Mănăstirea Kykku (Cipru) şi PC Pr. Costea
Tănăsache, spiritual la Paraclisul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pentru
probleme personale.
Miercuri, 14 martie
Primiri:
- ES dl. Tassos Papadopoulos, Preşedintele Republicii Cipru, însoţit de înalţi
demnitari ai statului cipriot, precum şi de ES dna. Andreea Păstâmac, Amba
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sadorul României la Nicosia. Au fost de faţă: PPSS Ciprian Câmpineanul şi
Sebastian Ilfoveanul.
- PC Pr. Grigore Luţai de la biserica Naşterea Domnului, Săpânţa, şi dl.
Gheorghe Bohotici din Mara, Maramureş, care au prezentat aspecte ale vieţii bise
riceşti din parohie şi au oferit un album cu Cimitirul Vesel.
Joi, 15 martie
Primiri:
- PC Pr. Andone Dumitru de la biserica Sf. Gheorghe şi PC Pr. Cristian Onea
de la biserica Buna Vestire din Tulcea în legătură cu aspecte pastorale.
- PC Diac. Jean Lupu, dirijorul corului de copii “Symbol”, cu prezentarea
ultimului album apărut.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Vineri, 2 martie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită la ES D l. Ambasador
Konstantin Andreev, la Palatul Parlamentului, cu ocazia Zilei Naţionale a
Bulgariei.
Duminică, 4 martie
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul la prăznuirea Sf. Grigorie Palama, hra
mul Paraclisului Universităţii “Politehnica” din Bucureşti.
Marţi, 6 martie
- Dl. Ene Şt. Mihai, Inspector eparhial - Biroul de Presă, la Spectacolul de
Gală, organizat la Teatrul Evreiesc de Stat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România, cu prilejul sărbătorii Purim 5767.
Vineri, 16 martie
- A prezidat Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor
pentru rezolvarea unor probleme eparhiale.
Duminica S f Ioan Scărarul, 18 martie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, rostind cuvânt de zidire
sufletească credincioşilor.
Luni, 19 martie
Primiri:
- ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu prezentarea unor aspecte din viaţa
eparhiei.
- PC Pr. Iulian Şchiopu, Preşedintele Consistoriului bisericesc, pentru pro
bleme administrative.
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- A prezidat Comisia pentru semnarea Procesului-Verbal de la Adunarea
Naţională Bisericească din februarie 2007.
Joi, 22 martie
- A prezidat lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ros
tind cuvânt de deschidere şi de încheiere a şedinţei.
Primiri:
- PC Pr. Ioan Popa de la parohia ”Sf. Trei Ierarhi” din Filipeştii de Pădure,
judeţul Prahova, cu probleme pastorale.
Vineri, 23 martie
- A acordat un interviu dnei. Yvonne Cristescu, realizator TVR, având ca
subiect Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
Primiri:
- PC Pr. Aurel Mihai, directorul Seminarului Teologic din Bucureşti, cu
aspecte legate de organizarea Bacalaureatului 2007.
- Dl. Doru Schwartz de la Ierusalim, pentru probleme ale românilor din
Ierusalim.
Duminică, 25 martie
- La praznicul Bunei Vestiri a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală
şi a rostit credincioşilor cuvânt de zidire sufletească.
Luni, 26 martie
- A participat la Mănăstirea Radu Vodă, la Sfânta Liturghie a Darurilor mai
înainte sfinţite, săvârşită de PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, şi a oficiat sluj
ba de pomenire a Patriarhului Justinian, la împlinirea a 30 de ani de la mutarea la
cele veşnice. Au participat: PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, PPSS
Episcopi vicari Vincenţiu Ploieşteanul şi Sebastian Ilfoveanul, Părinţii consilieri
patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesori şi elevi ai Seminarului Teo
logic şi credincioşi. La finalul slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh a evocat per
sonalitatea Patriarhului Justinian. Au mai rostit cuvânt PS Calinic al Argeşului şi
Muscelului şi PS Varsanufie Prahoveanul.
Marţi, 27 martie
- A participat la expoziţia de fotografie şi documente “Biserica Ortodoxă
Română în timpul Patriarhului Justinian” şi la simpozionul “Un ierarh în vremuri
de restrişte: Patriarhul Justinian (1948-1977)”, desfăşurat în Aula Palatului
Patriarhiei şi a rostit cuvântul de încheiere.
Miercuri, 28 martie
Primiri:
- Dl. Radu Băjenaru, Director în Ministerul Afacerilor Externe, pentru ridi
carea unei mănăstiri.
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- PC Pr. Neluţu Oprea, Parohul Bisericii ortodoxe române din Sofia, cu pro
bleme pastorale.
- PC Pr. Valeriu Chirilă de la Capela Inspectoratului General al Jandarmeriei
- Băneasa şi PC Pr. Benone Tănase de la Centrul de Jandarmi Montan - Sinaia, în
legătură cu sfinţirea capelei din Sinaia.
- PC Pr. Grigore Andronescu de la Biserica Şelari din Bucureşti, pentru pro
bleme pastorale.
- PC Diac. Jean Lupu, Dirijorul corului “Symbol”, pentru binecuvântare
înaintea plecării în turneul din Belgia.
- D l. Senator Radu Câmpeanu pentru probleme de ordin spiritual.
Joi, 29 martie
Primiri:
- PC Pr. prof. dr. Constantin Coman de la Facultatea de Teologie “Patriarhul
Justinian” a Universităţii din Bucureşti care a oferit Prea Fericitului Părinte
Patriarh lucrarea Ierom. Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii.
- ES dl. Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru culte.
- IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei cu unele aspecte pastorale.
- PC Pr. Nicolae Bordaşiu de la Biserica Sf. Silvestru din Bucureşti, pentru
probleme pastorale din parohie.
A

_____

Vineri, 30 martie
Primiri:
- Dl. General Virgil Ardelean, Şeful Direcţiei Generale de Informaţii şi
Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în legătură cu sfin
ţirea unei biserici în municipiul Cluj-Napoca.
- A prezidat Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor
pentru rezolvarea unor probleme eparhiale.
- A primit un grup de copii şi echipa de realizatori ai emisiunii “Planeta co
piilor” de la postul de televiziune B 1.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Vineri, 16 martie
- PC Pr. Consilier Florinei Şerbănescu la vernisajul expoziţiei de icoane,
organizat cu sprijinul Delegaţiei Permanente UNESCO a României, Paris, şi a
dlui. Ambasador al României UNESCO, Nicolae Manolescu, în incinta hotelului
Ambasador din Bucureşti.
Vineri, 23 martie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la recepţia oferită de ES dl. A. Dendoulis
cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a Greciei.
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Duminică, 25 martie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la deschiderea solemnă a Mănăstirii orto
doxe române “Maica Domnului - Ocrotitoarea creştinilor” din localitatea
Mirabella, Italia.
Marţi, 27 martie
- PC Pr. Consilier Florinei Şerbănescu la Conferinţa “Basarabia acum.
Situaţia relaţiilor româno-române la 89 de ani de la Actul Unirii”, organizată de
Asociaţia Civic Media în Aula Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.
Sâmbătă, 31 martie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la Expoziţia “Fereastră către Acelaşi
Dumnezeu” organizată de Centrul Cultural “Mihai Eminescu” la Parcul Naţional
din sectorul 2.
- PC Diac. Mihai Iordache, Secretar patriarhal, la deschiderea Expoziţiei
“Latenţe” realizată de dl. Alexandru Pasat la Palatul Mogoşoaia.
Duminica Floriilor, 1 aprilie
- La praznicul Intrării Domnului în Ierusalim a slujit Sfânta Liturghie în
Catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură credincioşilor.
Luni, 2 aprilie
- A participat, la Mănăstirea Antim, la slujba de binecuvântare pentru
începerea preparării Sfântului şi Marelui Mir.
Primiri:
- Un grup de pelerini din Ciudad Real (Spania), localitate înfrăţită cu oraşul
Târgovişte, însoţiţi de dl. avocat Daniel Comăniţă.
- Dl. General Mircea Mureşan, Comandantul Universităţii Naţionale de
Apărare “Carol I”.
Marţi, 3 aprilie
- A participat, în Palatul Patriarhiei, la evenimentul lansării volumului
Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist. Au fost de
faţă: ÎPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, PPSS Ciprian Câmpineanul, Sebas
tian Ilfoveanul, Comeliu Bârlădeanul, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit
Romano-catolic de Bucureşti, dl. Herman Pitters, din partea Bisericii Evanghelice
CA din Sibiu, dnii. Hermann Schuster, Franz Wissinger şi Mons. Andreas Straub
din partea Fundaţiei “St. Gerhard's Werk” de pe lângă Episcopia Romano-catolică
din Rottenberg, Germania.
Miercuri, 4 aprilie
Primiri:
- Dl. Constantin Gîrbea, Preşedinte Executiv al Fundaţiei Universitare Marea
Neagră, dl. Akkan Suver, Preşedintele Fundaţiei Marmara, dna. Miijgan Suver şi
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dl. gen. Negdet Timur, rector al Universităţii Aidan din Istanbul, într-o vizită de
prezentare.
- A adresat un mesaj pentru noaptea de înviere posturilor de radio şi televi
ziune din România.
- PCuv. Ierom. Policarp Ghiţulescu de la biblioteca Sf. Sinod.
A

Joi, 5 aprilie
- A săvârşit Sfânta Liturghie cu sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, înconjurat
de membrii Sfântului Sinod, la biserica “Sf. Spiridon-Nou”. Au participat PPCC
consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi un număr mare de cre
dincioşi. A rostit cuvânt de învăţătură subliniind importanţa Sfântului şi Marelui
Mir în viaţa Bisericii.
Vineri, 6 aprilie
- D l. Nuţă Marcel cu felicitări pentru praznicul învierii Domnului.
- A săvârşit, în Catedrala patriarhală, Denia Prohodului Domnului nostru
Iisus Hristos.
A

Duminica învierii, 8 aprilie
- în noaptea învierii Domnului, a săvârşit Sfânta Liturghie, în faţa Catedralei
patriarhale, şi a rostit cuvânt de zidire sufletească credincioşilor
- La orele 12.00, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, a săvâr
şit, în Catedrala patriarhală, Vecernia - “A doua înviere”.
- Seara, a participat la întâlnirea îndătinată de Paşti cu preoţii Capitalei, fiind
însoţit de Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari. După concertul susţinut de Corala “Sfân
tul Ap. Andrei” şi cuvântul rostit, în numele preoţilor, de PC Pr. Nicolae Bordaşiu
de la biserica “Sf. Silvestru”, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat
cuvântul său celor prezenţi, invitându-i apoi la recepţia tradiţionalului “ou roşu”
în Sala de Recepţii a Palatului Patriarhiei.
Miercuri, 11 aprilie
- în ziua de prăznuire a Sf. Ierarh Calinic, a slujit Sfânta Liturghie la Mănăs
tirea Cemica şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Izvorul Tămăduirii - Vineri, 13 aprilie
- A săvârşit, în faţa Catedralei patriarhale, slujba de sfinţire a apei şi a rostit
cuvânt de zidire sufletească credincioşilor.
Sâmbătă, 14 aprilie
- Seara, a participat, însoţit de PS Varsanufie Prahoveanul, la un concert
susţinut de corala “Sf. Ap. Andrei”, la biserica “Sf. Vineri” - Drumul Taberei. în
cuvântul rostit cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh a făcut apel la ere-
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dincioşi pentru a sprijini finalizarea bisericii “Sf. Vineri”, în care scop a şi fost
organizat concertul.
Marţi, 17 aprilie
Primiri:
- P.Cuv. Arhim. Nicodim Dimulescu, Stareţul Mănăstirii Crasna, jud.
Prahova, pentru binecuvântarea de înfiinţare a mănăstirii ortodoxe române în
localitatea Mirabella, Italia.
- La rugămintea postului de radio “Trinitas”, a adresat un mesaj de bine
cuvântare şi felicitare, cu prilejul aniversării a nouă ani de emisie.
f

•

J

V

Miercuri, 18 aprilie
Primiri:
- Dl. Alexandru Şerban, Directorul general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, cu unele aspecte legate de asistenţa religioasă din penitenciare.
- PC. Pr. Dănuţ Badea, parohul bisericii Cărămidarii de Jos din Bucureşti, în
problema revendicării unei clădiri care a aparţinut parohiei.
^t '

Joi, 19 aprilie
Primiri:
- ES dl. Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte.
- A acordat un interviu drei. Cristina Moisei, Realizator al emisiunii Uni
versul credinţei, de la TVR, în legătură cu recenta proclamare solemnă a canoni
zării Sf. Ier. Pahomie de la Gledin.
Vineri, 20 aprilie
Primiri:
- Pr. Florin Mihalache de la parohia ortodoxă română din Sacramento
(California), pentru binecuvântare.
Luni, 23 aprilie
- La prăznuirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe a participat la Sf. Liturghie în
Paraclisul “Sf. Gheorghe al Palatului Patriarhal.
Miercuri, 25 aprilie
Primiri:
- Dl. prof. Cioran Anghel, ctitorul bisericii de la cimitirul Eroilor Revoluţiei
din decembrie 1989, cu rugămintea de a participa, Duminică, 6 mai a.c., la
sfinţirea noii clădiri destinate consumului lumânărilor.
Vineri, 27 aprilie
Primiri:
- IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, cu solicitarea Sfântului şi Marelui
Mir pentru nevoile Eparhiei.

VIAŢA BISERICEASCĂ

317

- Dl. Ciprian Meştereanu şi dl. Justin Mihoc, studenţi la Facultatea de
Teologie “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, cu solicitarea binecuvântării pentru
organizarea simpozionului “Teologul contemporan - ştiinţă sau credinţă?” şi invi
taţia de participare.
Luni, 30 aprilie
Primiri:
- E.S. Cardinalul Paul Poupard, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru
Cultură şi al Consiliului Pontifical pentru Dialog Interreligios, aflat în România
cu prilejul întâlnirii europene a Consiliului Pontifical pentru Cultură de la Sibiu
(2-5 mai a.c.). La întâlnire a participat şi E.S. Jean Claude Perisset, Nunţiul
Apostolic în România.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
»

♦

Miercuri, 18 aprilie
- PS Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de ES Mons. Jean-Claude
Perisset, Nunţiu Apostolic, cu prilejul împlinirii a doi ani de la ridicarea la pon
tificat a SS Papa Benedict al XVI-lea.
n

Miercuri, 25 aprilie
- PC. Pr. conf. dr. Constantin Preda de la Facultatea de Teologie din Bucu
reşti la Templul Coral din Bucureşti, la comemorarea profesorului Liviu Librescu.
Miercuri, 2 mai
Primiri:
- Dl. Bogdan Cândea, în legătură cu o donaţie de carte, care a aparţinut acad.
Virgil Cândea, pentru Biblioteca Sfântului Sinod.
Joi, 3 mai
Primiri:
1
Un grup de pelerini din Grecia, însoţit de IPS Mitropolit Pantelimon de Veria.
- Dl. lt. col. dr. Cristian Scarlat, Preşedintele Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor, cu prezentarea aspectelor legate de aniversarea zilei naţionale de pome
nire a eroilor din acest an - 17 mai.
- Absolvenţii promoţiei a XVIII-a a Colegiului Naţional de Apărare a ţării,
din cadrul Ministerului Apărării, răspunzând la întrebările adresate de oaspeţi.
A

*

Vineri, 4 mai
Primiri:
- Dl. Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici în legătură cu un teren care apar
ţine bisericii Domniţa Bălaşa din Bucureşti.
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- PC. Pr. prof. dr. Vasile Răducă, PC. Pr. prof. dr. Adrian Gabor şi dl. prof.
dr. Remus Rus de la Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian” din Bucureşti,
cu promovarea unor cadre didactice.
Duminică, 6 mai
- A săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, şi PS Sebastian Ilfoveanul, la biserica înălţarea Domnului - Eroii
Revoluţiei. A sfinţit icoanele exterioare din mozaic şi noua încăpere destinată con
sumării lumânărilor. A acordat Crucea patriarhală pentru mireni Dior. Anghel
Cioran şi Dumitru Mihalache, pentru contribuţia adusă la ridicarea şi înfru
museţarea bisericii.
Marţi, 8 mai
- La invitaţia Asociaţiei Studenţilor Teologi Români şi a Facultăţii de Teolo
gie “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, a participat la deschiderea lucrărilor Sim
pozionului “Teologul contemporan - ştiinţă sau credinţă?”, organizat de Facul
tatea de Teologie în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor şi Ministerul Cul
turii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte. A rostit cuvânt de binecu
vântare şi de apreciere a iniţiativei.
Miercuri, 9 mai
- A deschis lucrările Comisiei Speciale de lucru a Sfântului Sinod pentru
elaborarea anteproiectului Statutului de Organizare şi Funcţionare al Bisericii
Ortodoxe Române, pentru a fi prezentat Sfântului Sinod la proxima sa şedinţă.
Primiri:
- PC Pr. prof. Mihai Aurel, Directorul Seminarului Teologic din Bucureşti, în
legătură cu săvârşirea la mănăstirea Cemica, a parastasului pentru regretatul
mitropolit primat Nifon (1850-1875).
- Dl. col. Nistor Găitan, Comandantul Garnizoanei Botoşani, care a solicitat
spijin material pentru finalizarea lucrărilor de pictură la capela din incinta unităţii.
Joi, 10 mai
Primiri:
- Dl. Iulian Creţu, Profesor la Universitatea Româno-Americană din Bucu
reşti, Preşedintele Ligii naţionale a Primarilor şi Consilierilor din România, cu
invitaţia de a participa la sfinţirea capelei Universităţii Româno-Americane şi
rugămintea de a accepta titlul de Doctor Honoris Causa din partea acestei uni
versităţi.
Duminică, 13 mai
- A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală. în cadrul cuvântului
rostit, a adresat un apel către ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
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Române de a înălţa rugăciuni către Dumnezeu pentru ploaie folositoare oame
nilor, vieţuitoarelor şi aducătoare de rod bogat pe pământ.
Luni, 14 mai
Primiri:
- PC Pr. Vasile Popa de la Parohia Gârbovi II, judeţul Ialomiţa, cu pre
zentarea stadiului construirii noii biserici.
- PC Pr. Ioan Gh. Ceauşu, duhovnicul mănăstirii Recea, jud. Vrancea, însoţit
de dl. gl. (r) Ioan Cotropai, care i-a oferit Prea Fericitului Părinte Patriarh cartea
“Satul Găvane în imagini. Bisericuţele rupestre din Munţii Buzăului
Marţi, 15 mai
Primiri:
- ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu prezentarea unor aspecte din viaţa
eparhiei.
- A vizitat mănăstirea Pasărea, însoţit de PS Varsanufle Prahoveanul, PC
Diac. Nicu D. Octavian, Consilier patriarhal, PCuv. Teofll Anăstăsoaie, Exarhul
mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, şi a fixat locul unde va fi ridicată
clădirea seminarului teologic. Au fost de faţă PCuv. Mihaela Costache, Stareţa
mănăstirii, precum şi sponsorii care vor sprijini construirea clădirii.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Marţi, 2 mai
- ÎPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, şi PS Nicodim, Episcopul Severinului şi
Strehaiei, la festivităţile prilejuite de comemorarea a 1100 de ani de la trecerea la
cele veşnice a Sfântului Boris Mihail, creştinătorul bulgarilor (Pliska, Bulgaria),
care au prezentat mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Sanctităţii Sale Maxim,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare.
- PC Diac. Nicu D. Octavian, Consilier patriarhal, la recepţia oferită, cu
ocazia Zilei Independenţei, de Ambasada Statului Israel la Bucureşti, la Ateneul
Român.
Marţi, 8 mai
- D l . Bogdan Teleanu, Inspector eparhial - Biroul de Presă, la Concertul de
chitară al artistului Tal Horovitz, organizat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România, Ambasada Statului Israel şi Comunitatea Evreilor din Bucureşti, la
Sinagoga Mare.
Miercuri, 9 mai
- PS Sebastian Ilfoveanul la Primăria Sectorului II, la festivităţile legate de
Ziua Independenţei României, Ziua Europei şi victoria împotriva fascismului la
nivel european.
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- PC Pr. Mihnea Susan, Consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la
manifestarea Ziua Europei: Copiii României sub semnul destinului european,
organizată de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi Grupul la Nivel înalt
pentru Copiii României, la Palatul Copiilor.
Joi, 10 mai - Marţi, 15 mai
- PS Sebastian Ilfoveanul la instalarea IPS Mitropolit Vasilios de Paralimni
şi a ÎPS Mitropolit Nechifor de Kikkou (Cipru).
A

Joi, 10 mai
- PS Varsanufie Prahoveanul la parastasul regretatului mitropolit primat
Nifon (1850-1875), la Mănăstirea Cemica.
- PS Varsanufie Prahoveanul la concertul coralei bărbăteşti “Te Deum Laudamus”, organizat de Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi, în Aula Palatului
Patriarhiei.
Vineri, 11 mai
- PS Varsanufie Prahoveanul la hramul paraclisului Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi inaugurarea Centrului Comunitar pentru activităţi spirituale al universităţii.
i r

Sâmbătă, 12 mai
- PS Varsanufie Prahoveanul la parastasul de şapte ani pentru vrednicul de
pomenire mitropolit Nestor, la sfinţirea picturii Catedralei mitropolitane din
Craiova şi lansarea volumului omagial Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei.
%

*

<

< i

Miercuri, 16 mai
Primiri:
- PC Pr. Vasile Găină de la biserica “Sf. Gheorghe” - Griviţa, care i-a oferit
Prea Fericitului Părinte Patriarh cartea Ortodoxia românească în Australia şi a
prezentat o situaţie a parohiilor româneşti de pe continentul australian.
* %
*

4.

Joi, 17 mai
- La praznicul înălţării Domnului a săvârşit, în Catedrala patriarhală, slujba
de pomenire a eroilor români care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă sau în
lagăre şi închisori. în cuvântul rostit, cu acest prilej, a evidenţiat importanţa po
menirii eroilor prin proclamarea acestei zile ca sărbătoare naţională.
/\

Vineri, 18 mai
- A participat la festivitatea dedicată Zilei Academiei Tehnice Militare, la
împlinirea a 58 de ani de existenţă, şi a rostit cuvânt de binecuvântare slujitorilor
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Academiei. PS Episcop Ciprian Câmpineanul a sfinţit Tricolorul şi Drapelul Aca
demiei.
Primiri:
- Dnii. Col. Ionel Olaru, Col. Benone Andronic şi Col. Ion Mituţelu de la
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, cu propunerea senatului Univer
sităţii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa.
Luni, 21 mai
- La prăznuirea Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, hramul Catedralei
patriarhale, a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari,
rostind cuvânt de zidire sufletească credincioşilor. Cu acest prilej au fost scoase
în procesiune sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie Basarabov, ocrotitorul
Bucureştilor, şi ale Sf. împăraţi Constantin şi Elena, pentru a fi cinstite de cre
dincioşi, şi s-a sfinţit noua raclă a moaştelor Sf. împăraţi.
A

Marţi, 22 mai
Primiri:
- PC. Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Decan, şi PC. Pr. prof. dr. Adrian Gabor, Secretar ştiinţific, de la Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian” din
Bucureşti, însoţiţi de PCuv. Arhim. Andrei Barbu, Exarhul mănăstirilor din
Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu solicitarea binecuvântării pentru programul vizitei la
Bucureşti a PCuv. Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatoped.
Miercuri, 23 mai
Primiri:
- PC. Protopop Ilie T. Vasile de la Protoieria Vălenii de Munte, cu invitaţia
de a participa la Sfânta Liturghie şi la slujba de pomenire a eroilor, la Drajna de
Jos, duminică, 3 iunie a.c.
Joi, 24 mai
Primiri:
- ES dl. Athanassios Dendoulis, Ambasadorul Greciei la Bucureşti, dl. Stavros Lekkakos, Preşedintele Piraeus Bank România, şi dl. Michalis Lachanas,
Director general Piraeus Bank România, pentru donarea către Administraţia Pa
triarhală a unui microbuz. De faţă a fost PS Episcop Ciprian Câmpineanul care a
şi mijlocit această donaţie.
- PC. Pr. prof. dr. Vasile Nechita, PC. Pr. prof. dr. Adrian Niculcea şi PC. Pr.
lect. drd. Mihail Spătărelu de la Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius”
din Constanţa, care au oferit Prea Fericitului Părinte Patriarh volumul Să ră
mânem pe drumul unităţii...
21 - B.O.R. 1-6/2007

322

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

- PC. Pr. prof. dr. Adrian Gabor, PC. Pr. asist. dr. Gheorghe Ispas, Dl. prof.
dr. Remus Rus de la Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian” din Bucureşti
cu solicitarea binecuvântării pentru organizarea sărbătoririi a 20 de ani de la
absolvirea facultăţii, cu participarea preoţilor din serie.
Vineri, 25 mai
Primiri:
- PC Protopop Dinu Pompilică de la Protoieria III Capitală şi PC Pr. Daniel
Roşu, în legătură cu sfinţirea bisericii din lemn din cadrul Aşezământului Social
al Administraţiei Patriarhale “Sf. Treime - Dudeşti”. A fost delegat PS Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul.
Duminică, 27 mai
- La praznicul Pogorârii Duhului Sfânt a slujit Sfânta Liturghie şi slujba
Vecerniei “Plecării genunchilor”, în Catedrala patriarhală, şi a rostit cuvânt de
zidire sufletească.
Luni, 28 mai
- A participat la slujba de sfinţire a capelei Universităţii Româno-Americane
din Bucureşti, săvârşită de PS Episcop dr. Sebastian Ilfoveanul, şi la festivitatea
decernării titlului de Doctor Honoris Causa din partea acestei Universităţi, ros
tind cuvântul protocolar.
- A vizitat biserica “Sfânta Treime”, Parohia Roşu din Bucureşti, rostind
cuvânt de învăţătură şi binecuvântare credincioşilor.
Marţi, 29 mai
Primiri:
- PCuv. Efrem, Stareţul Mănăstirii Vatoped din Muntele Athos, cu un grup de
călugări şi credincioşi greci, însoţiţi de PC Pr. prof. dr. Constantin Coman de la
Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, pentru binecuvântare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a oferit, cu acest prilej, PCuv. Efrem medalia jubi
liară, ”20 de ani de patriarhat”.
Miercuri, 30 mai
- A participat la Conferinţa pastoral-misionară semestrială a preoţilor din
Protoieria III Capitală şi a rostit un cuvânt legat de tema Conferinţei.
Primiri:
- PS Episcop Ambrozie al Giurgiului cu unele probleme ale eparhiei.
Joi, 31 mai
Primiri:
- ÎPS Mitropolit Nikolaos de Mesogaia şi Lavreotiki, Preşedintele Comi
tetului de Bioetică al Bisericii Ortodoxe a Greciei, cu prezentarea unui text pu
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blicat în patru limbi de Biserica Greciei: Poziţii fundamentale asupra eticii eutanasiei. Prea Fericitul Părinte Patriarh i-a oferit medalia jubiliară “20 de ani de
patriarhat”.
- PC Pr. prof. Mihai Aurel, Directorul Seminarului Teologic din Bucureşti,
pentru binecuvântarea festivităţii de încheiere a anului şcolar.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Joi, 17 mai
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la hramul Bisericii “înălţarea Domnului”
din Ploieşti.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la slujba de pomenire a eroilor români,
oficiată în Piaţa Universităţii din Bucureşti.
Joi, 24 mai
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la sfinţirea Capelei Statului Major al
Forţelor Aeriene.
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la Conferinţa pastoralmisionară semestri
ală a preoţilor din Protoieria Urlaţi.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială a preoţilor din Protoieria Ploieşti.
Joi, 24 - Vineri, 25 mai
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la Simpozionul anual al Profesorilor de
Omiletică şi Catehetică, organizat de Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian”
a Universităţii din Bucureşti.
Vineri, 25 mai
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul şi PC. Pr. Costel Stoica, Consilier patri
arhal, la slujba înmormântării fostului preşedinte al Consiliului Naţional al
Audiovizualului, Ralu Filip, la Mănăstirea Cemica.
Duminică, 27 mai
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la hramul Mănăstirii Christiana din
Bucureşti.
Luni, 28 mai
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la hramul Mănăstirii Samurcăşeşti -Ciorogârla, jud. Ilfov.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la hramul Mănăstirii Radu Vodă din
Bucureşti.
Marţi, 29 mai
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la Conferinţa pastoral-misionară semes
trială a preoţilor din Protoieria Câmpina.
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- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială a preoţilor din Protoieria Vălenii de Munte.
Miercuri, 30 mai
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la Conferinţa pastoral-misionară semes
trială a preoţilor din Protoieria I Capitală.
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la Conferinţa pastoral-misionară semes
trială a preoţilor din Protoieria II Capitală.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială a preoţilor din Protoieria III Capitală.
- Dl. Mihai Ene, Inspector eparhial, la lansarea de gală a Orchestrei Naţio
nale de Folclor, organizată de Fundaţia “Valenţe Umane”, la Palatul Parlamentului.
Joi, 31 mai
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la Conferinţa pastoral-misionară semes
trială a preoţilor din Protoieria Ilfov Nord.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la Conferinţa pastoral-misionară
semestrială a preoţilor din Protoieria Ilfov Sud.
Vineri, 1 iunie
Primiri:
- PCuv. Simeon de la Mănăstirea “Sf. Ioan Botezătorul” din Essex (Anglia),
în fruntea unui grup de pelerini din Franţa şi Marea Britanie.
Duminica Tuturor Sfinţilor, 3 iunie
- A slujit Sfânta Liturghie, împreună cu PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul,
la Mănăstirea Antim din Bucureşti, cu ocazia hramului acestui aşezământ mona
hal, şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Marţi, 5 iunie
- A participat la cea de-a doua întrunire a Comisiei Speciale de lucru a
Sfântului Sinod pentru elaborarea anteproiectului Statutului de Organizare şi
Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a fi prezentat Sfântului Sinod
la proxima sa şedinţă.
Primiri:
- Dl. Peter Jennings, jurnalist la “Gibbons Stamp Monthly” (Marea Britanie),
care a prezentat salutul ES Vincent Nichols, Arhiepiscop romano-catolic de Birmingham, şi a realizat un interviu cu Prea Fericitul Părinte Patriarh.
Miercuri, 6 iunie
Primiri:
- Dl. Col. Doru-Gheorghe Safta, rectorul Academiei Tehnice Militare, însoţit
de dl. col. Lucian Anton, cu propunerea Senatului de acordare a titlului de Doctor
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Honoris Causa, şi cu prezentarea unor aspecte legate de revendicarea terenului
Academiei şi amenajarea unei capele.
Joi, 7 iunie
- Cu prilejul Conferinţei OSCE privind Combaterea Discriminării şi Pro
movarea Respectului şi înţelegerii Reciproce, care a cuprins în program un mo
ment desfăşurat la Palatul Patriarhiei, a avut o întrevedere cu ES dl. Traian
Băsescu, preşedintele României.
Vineri, 8 iunie
- A participat la recepţia oferită de ES dl. Alexander Churilin, Ambasadorul
Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a Rusiei.
Primiri:
- Dl. avocat Cristian Crişan, epitropul Parohiei “Sf. Treime” din Inc. Perth
(Australia), cu prezentarea activităţii parohiei.
- PCuv. Arhim. Lavrentie Gâţă, stareţul mănăstirii Căldăruşani, pentru pro
bleme administrative.
- ASR Prinţul Hassan Bin Talal al Iordaniei, însoţit de dl. Mihail Neamţu. Cu
acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh a oferit oaspetelui său medalia jubiliară
”20 de ani de patriarhat” şi un album cu România, iar ASR i-a dăruit Părintelui
Patriarh Teoctist o ediţie de lux a cărţilor sfinte ale celor trei religii monoteiste, în
limbile originale: Noul Testament, Tora şi Coranul.
Duminica Sfinţilor Români, 10 iunie
- A săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de PPSS Episcopi Vincenţiu Ploieş
teanul şi Varsanufie Prahoveanul, stareţi, preoţi şi diaconi la mănăstirea “Dumi
nica Sfinţilor Români”, din incinta Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, şi a rostit cuvânt de învăţătură. Cu acest prilej a fost
sfinţită racla cu moaştele Sf. Apostol Andrei, ale Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi
ale Sfinţilor Ambrozie şi Dionisie, episcopii Milanului, dăruită mănăstirii de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh.
Luni, 11 iunie
Primirie:
- D l . prof. Ştefan Niculescu, compozitor, membru al Academiei Române, cu
oferirea unei partituri - creaţie personală.
Marţi, 12 iunie
Primiri:
- PC Pr. Gheorghe Bogdan de la biserica “Sf. Gheorghe-Nou”, în legătură cu
proiectul de reconstruire a bisericii “Sf. Vineri”, pentru aprobarea şi semnarea
intervenţiei de ajutor.
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- PCuv. Ierom. Casian Costache, stareţul schitului “Sf. Nicolae” din Chiţorani, jud. Prahova, cu invitaţie la slujba de tâmosire a bisericii, după lucrările de
restaurare a sfântului locaş, monument istoric.
Miercuri, 13 iunie
Primiri:
- Dl. Cristian Tudorancea, vicepreşedinte al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, pentru a oferi un set de timbre de colecţie emise la împlinirea a 110
ani de la punerea pietrei de temelie a acestei instituţii.
Joi, 14 iunie
- A prezidat şedinţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor pen
tru rezolvarea problemelor ce ţin de competenţa acestui for.
Primiri:
- Dl. prof. univ. dr. Ilie Bădescu de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială a Universităţii din Bucureşti, membru în Consiliul Eparhial şi în Adunarea
Eparhială ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.
- PC Pr. Mircea Creţu de la parohia Tălmaciu, jud. Sibiu, cu mulţumire pen
tru primirea crucii patriarhale.
Vineri, 15 iunie
Primiri:
- ES Dl. Adrian Lemeni, secretar de stat pentru culte.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Vineri, 1 iunie - Duminică, 3 iunie
- Î.P.S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei la festivităţile prilejuite de împli
nirea a 15 ani de la alegerea Prea Fericitului Vladimir, Mitropolitul Kievului şi a
toată Ucraina, ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, şi la lucrările
Simpozionului organizat cu acest prilej.
Vineri, 1 iunie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de ES dl. Daniele
Mancini, ambasadorul Italiei la Bucureşti, cu prilejul Zilei Naţionale a acestei ţări.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii şi a
slujbei de pomenire a rromilor deportaţi în Transnistria, în 1942, la biserica mănăs
tirii Radu Vodă din Bucureşti. Cu acest prilej a fost lansată o carte de rugăciuni în
limba romanes, editată de Arhiepiscopia Bucureştilor, cu binecuvântarea Prea Ferici
tului Părinte Patriarh şi prin strădania PS Episcop Varsanufie Prahoveanul.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la agapa festivă prilejuită de încheierea
anului şcolar, la Seminarul Teologic din Bucureşti.
- PC Diac. Consilier Mihnea Susan la vernisajul expoziţiei “Vis de copil”, la
Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
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Duminică, 3 iunie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la parohia Drajna de Jos, protoieria
Vălenii de Munte, unde a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de pomenire a eroilor
români din această parte a ţării.
Miercuri, 6 iunie
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul la lansarea reeditării operei profesorului
de teologie Dimitrie G. Boroianu (1865-1951), la Librăria Cărtureşti.
- D l. Bogdan Teleanu, inspector eparhial, la lansarea volumului România
Europeană de Adrian Năstase, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din
Bucureşti.
Vineri, 8 iunie
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul la slujba punerii temeliei bisericii “Sf.
Sofia”, în localitatea Ostrat, com. Corbeanca, jud. Ilfov.
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul şi PC Pr. Consilier Michael Tiţa la întâl
nirea cu Mons. Brian Farrel, secretarul Consiliului Pontifical pentru Unitatea
Creştină.
Duminică, 10 iunie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la hramul bisericii “Duminica Sfinţilor
Români” din str. Trapezului, protoieria III Capitală.
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la hramul bisericii din Filipeştii de Pădure,
jud. Prahova, unde a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba punerii pietrei de temelie
a capelei mortuare.
Luni, 11 iunie
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul la recepţia oferită de ES dl. Robin
Bamett, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, cu prilejul zilei de naştere a MS
Elisabeta a II -a, regina Marii Britanii.
Miercuri, 13 iunie
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la slujba de pomenire a victimelor
mineriadelor din 13-14 iunie 1990, în Piaţa Universităţii.
Joi, 14 iunie
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la serbarea de sfârşit de an, organizată
de Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Bucureşti, în Aula Palatului Patriarhiei.
Luni, 18 iunie
Primiri:
- PC pr. George Bazgan de la parohia Edmonton, Canada, cu prezentarea
activităţii parohiei.
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Marţi, 19 iunie
Primiri:
- PCuv. Protos. Eftimie Zeca, stareţul schitului Darvari din Bucureşti, cu
propunerea de tundere în monahism a unui frate.
Miercuri, 20 iunie
- A participat la Te Deum-ul din Catedrala patriarhală, după care a prezidat
sesiunea de lucru a Sfanţului Sinod, întrunit în şedinţă plenară la Reşedinţa patri
arhală, care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile (20-21 iunie).
Vineri, 22 iunie
- In ziua de prăznuire a Sf. Ier. Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româ
neşti, a participat la Sfânta Liturghie, săvârşită de un sobor de ierarhi, preoţi şi
diaconi, la mănăstirea Căldăruşani. A rostit cuvânt de învăţătură.
/\

_____

Sâmbătă, 23 iunie
- PC Pr. prof. dr. Ioan Sauca, directorul Institutului Ecumenic de la Bossey,
Elveţia.
Duminică, 24 iunie
- A participat la Sfânta Liturghie la parohia “Sf. Andrei” din Ploieşti, săvâr
şită de PS Episcop Sebastian Ilfoveanul, şi a rostit cuvânt de zidire sufletească
credincioşilor. Cu acest prilej, a pus piatra de temelie pentru paraclisul Sf. Ap. şi
Evanghelist Ioan şi Sf. Ierarh Policarp al Smirnei şi a binecuvântat centrul social.
Luni, 25 iunie
Primiri:
- ES The Right Reverend Geofîrey Rowell, Arhiepiscopul anglican de Gibraltar
în Europa, însoţit de ES dl. Robin Bamett, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti,
Diacon Christine Hali şi Reverend Martin Jacques, preotul anglican de la Bucureşti.
Marţi, 26 iunie
- P. Cuv. Arhim. Macarie Ciolan, stareţul Mănăstirii Cemica, care a prezen
tat lucrarea "Sfântul Cuvios Gheorghe Arhimandritul, Stareţul Cernicăi şi Căldăruşanilor (1730-1806), înnoitor al isihasmului românesc
- Prof. Dr. Alexandru Metea, de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a
Universităţii de Vest din Timişoara, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru
Examenul de Bacalaureat de la seminarul Teologic din Bucureşti.
Miercuri, 27 iunie
- A participat la conferirea titlului de Drept al Popoarelor Lumii, pictorului
bisericesc George Rusu, de către Autoritatea Martirilor Holocaustului şi a Come
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morării Eroilor “Yad Vashem” împreună cu Ambasada Israelului în România, la
Palatul Patriarhiei. A rostit un cuvânt de binecuvântare.
Primiri:
- DI. Gigei Sorinei Ştirbu, noul Secretar de Stat pentru Culte.
- ASR Principele Radu de Hohenzollem - Veringen.
Joi, 28 iunie
Primiri:
- DI. Arhitect Cătălin Licăreţ în legătură cu proiectele Seminarului Teologic
Liceal Monahal de la Mănăstirea Pasărea şi ale Catedralei Patriarhale.
- Dl. Dimitrie Antal, Preşedintele Comunităţii Ortodoxe Române din Dlisseldorf (Germania), care a prezentat activitatea şi unele iniţiative ale comunităţii;
Sâmbătă, 30 iunie
- PS Casian, Episcopul Dunării de Jos şi PS Visarion Răşinăreanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în legătură cu plecarea la Bruxelles, împreună cu
reprezentanţi ai altor Biserici din România.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat pe:
Duminică, 24 iunie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la hramul mănăstirii Plumbuita din
Bucureşti.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la tâmosirea bisericii parohiei Telega
I, protoieria Câmpina, judeţul Prahova.
Luni, 25 iunie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la manifestările dedicate Sf. Apostol
Pavel "Pavleia” organizate de Mitropolia de Veria (Grecia).
Marţi, 26 iunie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la Conferinţa Internaţională şi Interconfesională “Healing of Memories” , organizată de Comunitatea Bisericilor Pro
testante din Europa şi de Conferinţa Bisericilor Europene, la Palatul Patriarhiei;
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la ceremonia publică de înălţare a
Drapelului României în Piaţa Tricolorului, cu prilejul Zilei Drapelului Naţional.
Joi, 28 iunie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la depunerea jurământului de absolvenţii
promoţiei 2007 ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” a Uni
versităţii Bucureşti;

1
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- PC Diac. Dragoş Iordachi la recitalul de orgă susţinut de muzicianul
Przemyslaw Kapitula, organizat de Institutul Polonez din Bucureşti, la Biserica
Italiană din Capitală.
Vineri, 29 iunie
- PC Diac. Nicu Octavian la recepţia oferită de Dl. Dimitry Shemetov,
însărcinatul cu Afaceri Diplomatice a.i. al Republicii Belarus la Bucureşti, cu
prilejul Zilei Independenţei acestei ţări.
SECRETARIATUL C A BIN ETU LU I PATRIARHAL

4

•
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VETRE RELIGIOASE DIN ORIENTUL APROPIAT:
GROTELE DE LA KHIRBET QUMRAN
Fapt remarcabil, Cartea profetului Ioil conţine un îndemn divin la bucurie,
adresat locuitorilor Sionului. în acest context, bucuria este un prinos uman de
răspuns către Dumnezeul cel viu, Care a trimis poporului Său, deopotrivă, pe
învăţătorul Dreptăţii şi ploile timpurii şi târzii: „şi voi, locuitori ai Sionului, bucuraţi-vă şi vă veseliţi în Domnul Dumnezeul vostru, căci El v-a dat pe învăţătorul
Dreptăţii; şi v-a mai trimis şi ploaie, ploaie timpurie şi tîrzie, ca odinioară44(2, 23).
Datorită jocului omonimiilor, sinonimiilor, sintagma ha-moreh li-tsedakah poate
fi tradusă atît prin „învăţătorul pentru Dreptate46 (lecţiune confirmată de Vulgata
şi de Peshitta), cît şi prin „ploaia timpurie a dezvinovăţirii voastre“ sau „ploaia
timpurie cu moderaţie, cu măsură“, construcţie polisemantică a cărei arborescenţă
vădeşte rafinamentul stilistic al scribului biblic1.
11Q14 sau 11Q Sefer ha-milhamah, Cartea războiului (1 ii, 7-11) este o rescriere sau, poate, o versiune anterioară a lui Ioil, 2, 23: „Dumnezeu Cel Preaînalt
vă va binecuvînta şi îşi va străluci faţa asupra voastră şi va deschide pentru voi
bogatul Său hambar din ceruri, pentru ca să trimită asupra ţării voastre valuri de
binecuvîntare, rouă şi ploaie, ploaie timpurie şi ploaie târzie, la vremea lor, şi pen
tru ca să vă dea vouă fruct, recoltă, grâne, vin şi ulei din preaplin; şi pămîntul va
rodi pentru voi fructe încântătoare, astfel încât veţi mânca şi vă veţi îngrăşa.44Dat
fiind apropierea între îndemnul războinic din 2, 2, „Ridică-te, eroule, ia-i pe filis
teni prizonieri!“, şi Regula războiului, XII, „Ridică-te, eroule, condu-i pe captivii
tăi, tu, cel glorios!“, devine posibilă situarea fragmentelor în contextul războiului
dintre fiii luminii şi fiii întunericului, în contextul războiului romano-iudeu, sau în
cadrul simbolic-apocaliptic delimitat de identificarea celor două înfruntări mar
ţiale, cu atît mai mult cu cît violenţei apoteotice din 11Q14, 1 i, 13 („... şi Prinţul
Congregaţiei, mlădiţa lui David, îl va ucide“) îi corespunde, în 1QM, XII, pane
giricul unui misterios „erou al războiului44 care conduce falanga angelico-umană
a „congregaţiei44, iar oastea „spiritelor44, pedestraşilor şi călăreţilor de sub comana

1. cf. Miliar Burrows, The Dead Sea Scrolls, pp. 144-145; KJV.
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da sa este asemenea „norilor, asemenea norilor de rouă care acoperă pământul, ca
o aversă de ploaie care varsă dreptate peste tot ceea ce creşte pe pământ442.
Printre datele certe ale Qumranologiei se numără suportul trialectic al aştep
tării mesianice care individualiza eschatologic comunitatea de la Khirbet Qumran
în peisajul politico-teocratic al Palestinei inter-testamentare: un Profet {cf Deuteronom, 18, 15-19; Fapte, 3, 22-23 şi 7, 37), Mesia lui Aaron şi Mesia lui Israel.
Regula Comunităţii sau Serekh ha-yahad (1QS, IX) statuează că „oamenii sfinţeniei“ trebuie să se lase călăuziţi de „preceptele primare44, până când vor veni „Pro
fetul şi Unşii lui Aaron şi Israel44. Singularul vetero-testamentar frecvent, mashiah, Unsul lui IHWH, este înlocuit aici de plural - meshihiim, termen pe care se
întemeiază o dublă ipostaziere, levitică şi davidică, a salvării. Regula Mesianică
sau Serekh ha-edah (lQSa, II) conţine o descriere lacunară a banchetului apo
caliptic focalizat asupra prezenţei liturgice a pâinii şi vinului, în condiţiile în care
masa comunitară era prezidată de Mesia lui Aaron şi Mesia lui Israel, „începători44
ai ierarhiei preoţilor şi ierarhiei conducătorilor de triburi şi clanuri. Ultimul frag
ment păstrat în manuscris, între jumătatea şi sfîrşitul celei de a doua coloane,
începe după o lacună, cu verbul „a veni44 la viitor, persoana a treia, masculin sin
gular. Dacă acest „el44 subînţeles este reconstruit ipotetic, cu maximă probabili
tate, ca o mărturie textuală despre Mesia lui Aaron, Unsul-Preot sau Arhiereu
miruit {ha-kohen ha-mashiah), superior ierarhic al Unsului davidic în organizarea
teocratică a Noului Israel al Noului Legămînt, atunci se poate recunoaşte cu
uşurinţă bipolaritatea mesianică sacerdotalo-monarhică din 1QS, anunţată de un
precursor profetic încă necunoscut: „... El va veni în chip de conducător al întregii
congregaţii a lui Israel, împreună cu toţi fraţii săi, fiii lui Aaron, preoţii cei che
maţi în adunare, bărbaţi cu renume; şi ei se vor aşeza dinaintea sa, fiecare bărbat
după rangul său. Şi apoi va veni Mesia lui Israel, iar conducătorii triburilor lui
Israel se vor aşeza dinaintea sa, fiecare bărbat după rangul său, în concordanţă cu
poziţia sa în taberele lor şi în ordinea lor de marş.44Totodată, Regula Damascului
(CD, XII-XIV) menţionează de trei ori pe „Mesia lui Aaron şi Israel44, într-un con
text care pare să implice convertirea unui plural într-un singular: „Toţi cei care vor
urma întru aceste precepte în vârsta răutăţii, până când va veni Mesia lui Aaron şi
Israel, vor forma grupuri de cel puţin zece oameni*13. Lecţiunea „cerurile şi pămâ
ntul îşi vor asculta Unşii44 apare şi în 4Q521, apocalipsa mesianică editată de E.
Puech, Vanderkam şi Tov4.
In studiul său, Kuhn (pp. 63-64) reliefează necesitatea de a aborda pe cei trei
lucrători de mîntuire ai idealului mesianic qumranic, în conexiune cu textele
A

2. cf. Discoveries in the Judaean Desert, XXIII, pp. 243-251; Vermes, pp. 117-118.
3. cf. Geza Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, pp. 74, 97-99, 102; Karl Georg Kuhn,
The Two Messiahs o f Aaron and Israel, in Krister Stendahl, ed., The Scrolls and the New Testament,
pp. 54-57.
4. cf. DJD, voi. XXV, p. 11.
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evanghelice care întruchipează narativ mântuirea anunţată de Ioan Botezătorul şi
desăvârşită de Iisus din Nazaret, Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu. Deşi idealul
mesianic neo-testamentar este instaurat de venirea unui singur Mântuitor, Acesta
îmbracă, în înţelegerea oamenilor, straiele celor trei ipostaze mesianice propovă
duite de membrii comunităţii de la Khirbet Qumran. El este Prooroc (Luca, 7, 16;
Ioan, 7, 52 şi 9, 17; Fapte, 3, 22-23 şi 7, 37), Rege mesianic sau Nou Melkitsedek
{Matei, 27, 29 şi 27, 37; Marcu, 15, 18 şi 15, 26; Luca, 23, 38; Evrei, 5, 6-10; 7,
1-3 şi 7, 17), şi Uns sacerdotal, Mare Preot sau Arhiereu miruit, ha-kohen hamashiah {Evrei, 3, 1; 4, 14-15; 7, 13-14; 7, 26-28; 8, 1 şi 8, 6).
Emile Puech traduce 4Q521, 2 iii, w . lb-2, prin „ şi eu îi voi elibera prin (...),
deoarece el/ea este sigur / sigură: Părinţii se întorc către copii. Fericiţi cei (...)•“
Şi situează conţinutul manuscrisului în contextul „Zilei lui IHWH“ {Isaia, 13, 6
şi 13, 9; Ieremia, 46, 10; Iezechiel, 13, 5 şi 30, 3; Ioil, 1, 15; 2, 1-11; 3, 14), pers
pectivă exegetică în care aserţiunea mesianică la persoana întîi singular este atri
buită Noului Ilie sau Noului Moise {Isus Sirah, 48, 1-12; Maleahi, 3, 22-24),
Proorocul promis de Dumnezeu lui Moise şi trimis în vremurile viitoare ca să
potolească mânia Zilei Domnului şi să întoarcă inima părinţilor către fii şi inima
fiilor către părinţi5. Acest florilegiu de instanţe vetero-testamentare şi qumranice
este iluminat hermeneutic dz Matei, 16, 13-16 şi 17, 10-13: „Cine zic oamenii că
sînt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii
Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?
Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Mesia, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. „
şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină
mai întâi Ilie? El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va veni şi va aşeza la loc
toate. Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au Jacut
cu el câte au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei. Atunci au înţeles ucenicii
că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. “ {Matei, 11, 14)
Textul evanghelic mărturiseşte astfel că aşteptarea mesianică a oamenilor din
preajma lui Iisus, care nu îl înţelegeau încă pe Iisus ca Uns al lui Dumnezeu,
număra printre temeiurile sale naraţiunile biblice despre proorocul anunţat de
Moise şi despre profetul Ilie. Din punct de vedere al înţelesului teologic, expresi
ile Noul Moise, Noul Ilie, Noul Ieremia sunt echivalente şi desemnează pe Prooro
cul eschatologic trimis ca înaintemergător al Unsului sau Unşilor lui Dumnezeu.
In acest punct, aşteptarea evanghelică şi aşteptarea qumranică par să coincidă.
Prin forţa predicării sale, Ioan Botezătorul îşi va fi convins auditorii că identifi
carea sa cu acest profet eschatologic este îndreptăţită. Glasul lui Simon Petru este
cel dintîi care recunoaşte în Iisus pe Mesia, Fiul Dumnezeului Celui viu, iar spu
sele sale sînt acceptate şi lăudate de Mântuitor, Care, totuşi, porunceşte ucenicilor
să păstreze ascuns acest adevăr. Iisus confirmă misiunea eschatologică a lui Ilie şi
A

5. cf. Discoveries in the Judaean Desert, XXV, p. 19.
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a doua sa venire ca precursor mesianic, dar declară în mod explicit că Ilie a şi
venit, nu a fost cunoscut, ci s-a supus pătimirii omeneşti, în calitate de „icoană44
profetică a pătimirii Fiului Omului pe Cruce. Dezvăluirea lui Ioan Botezătorul ca
Nou Ilie, pro dromos al Unsului sacerdotal-monarhic Care este Iisus însuşi, este
asumată de ucenici şi, ca atare, consemnată ulterior de evanghelist.
Structura eschaton-ului qumranic se învecinează misterios cu structura eschaton-ului evanghelic. Mîntuirea a cărei instaurare este aşteptată din partea trip
ticului Profet (Noul Moise, Noul Ilie) - Mesia lui Aaron - Mesia lui Israel pare să
se întrepătrundă cu vîrsta apocaliptică împlinită prin Ioan Botezătorul (Noul Ilie)
şi Iisus din Nazaret, Uns neolevitic-davidic şi Fiu al Dumnezeului Celui viu. Con
tinuitatea abstractă a idealului mesianic qumranic pare să fie realizată în continu
itatea idealului mesianic evanghelic, inserat în intervalul unghiular al timpului
istoric prin evidenţa netrecătoare a unui martiriu petrecut, a unei redempţiuni
întîmplate.
La nivel ipotetic, de asemenea, s-ar putea reconstitui evenimentul tragic al
scindării comunităţii iniţiale de la Khirbet Qumran, de-a lungul liniei conturate
prin acceptarea sau respingerea istoricizării evanghelice a idealului mesianic
definitoriu pentru partidul teocratic-politic al esenienilor. Matricea acestor reconfigurări doctrinale creează, în cea de a doua jumătate a secolului I, un peisaj sec
tar „post-esenian44trialectic: secta esenienilor creştinaţi, care recunosc împlinirea
aşteptării qumranice în venirea lui Ioan, ca Precursor, şi în Crucificarea, învierea
şi Urcarea la cer a lui Iisus Hristos, Uns monarhic-sacerdotal; secta esenienilor
conservatori, care nu acceptă identificarea dintre Profet şi Ioan, dintre Iisus şi
Mesia lui Aaron şi Israel, poziţie care precede asimilarea lor în iudaismul rabbinic, oficial; în fine, secta esenienilor care urmează calea pocăinţei şi botezului cu
apă, arătată de Ioan Botezătorul, fară a recunoaşte că Iisus este Unsul lui Dum
nezeu, opţiune care le refuză atât accesul în iudaismul rabbinic, cât şi primirea în
Biserică.
Cea dintâi categorie s-ar afla, în acest caz, la originea bisericii iudeo-creştine,
păstorită, în Ierusalim, de Petru şi Iacov, pînă spre sfârşitul secolului I6. Cunoscuţi
şi sub numele de ebioniţi, credincioşii ierusalemitani-palestinieni ai lui Iisus se
plasează în raport de filiaţiune directă cu „cei săraci cu duhul44, anavim sau ebionim,
sintagmă cu care se deschide Predica de pe Munte {Matei, 5, 3), dar care este,
totodată, menţionată în mai multe dintre manuscrisele de la Marea Moartă, în cali
tate de desemnare metonimică a comunităţii eseniene: 1QM, 4QM, XIV („printre
cei săraci cu duhul se află putere asupra celor cu inima tare de cerbice44) şi
lQpHab, XII („interpretat, versetul se referă la Preotul cel rău, întrucât el va primi
răsplata pe care el însuşi a oferit-o celor săraci447); de asemenea, 4Q161, 4Q184,
A
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6. cf. Hughes Schonfield, The History o f Jewish Christianity.
7. cf. Vermes, pp. 120, 289.
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4Q178, 4Q491. 4Q521 (2 ii şi 4, v. 6) conţine lecţiunea „şi deasupra celor săraci,
anavim, Se va odihni Duhul Său, ruahu‘\ după cum 4QBb (10, 13) statuează că
„Duhul Sfânt Se va odihni deasupra Unsului Său“8... Amploarea şi intensitatea
vieţii spirituale a celor „săraci cu duhul“, alcătuitori ai Noului Israel între zidurile
aşezării proto-monastice de la Khirbet Qumran, „sfinţi" devotaţi segregaţiei litur
gice şi travaliului scribal, constituie, poate, argumentul hotărâtor pentru demon
strarea nedispariţiei esenismului după anul 70. Este poziţia pe care se situează şi
Paul Johnson, atunci cînd afirmă că “there is some evidence that Carthage and
other areas o f the African littoral were evangelized by Christian Zealots and
Essenes and had a very early tradition o f militancy and resistance to authority
and persecution. Tertullian embodied this tradition9”. La rîndul său, Jaroslav
Pelikan restrînge spectrul semantic al sintagmei „evrei creştinaţi", pentru a-i de
semna pe ebioniţi drept „esenieni creştinaţi": “The Ebionites may have been those
descendants o f the Essenes who remained Christian after the year 7010”.
In ce priveşte a doua categorie a esenienilor care nu vor fi acceptat că idea
lul mesianic evanghelic reprezintă împlinirea aşteptării Unsului lui Aaron şi
Unsului lui Israel, lor le rămînea deschisă calea imersiunii în iudaismul rabbinic,
reconstruit de Yohanan Ben-Zakkai în jurul Academiei de la Yabneh.
Calea autoexilării în teritoriile vaste ale Orientului Mijlociu, în Persia sau
Mesopotamia, departe de orice contact traumatic cu stăpânirea romană, cu instan
ţele iudaismului oficial sau cu ierarhii Bisericii, ar fi putut reprezenta, pentru cea
de a treia categorie, o „ieşire" de facto de pe scena palestiniană, complementară
cu „ieşirea" din religiile majoritare ale Ţării Sfinte... Scenariul posibil al unui ast
fel de exod ne este furnizat de istoria lacunară a comunităţii mandeenilor (mandayi), supranumiţi bhirizidqa („aleşii dreptăţii"), nasuraiyi/ nasoraiyi („paznici",
„iniţiaţi") sau „creştinii lui Ioan (Botezătorul)" (spre deosebire de apelativele
arhaice, acesta din urmă aparţine misionarilor creştini din secolul al XVII-lea11.
Dacă biografia spirituală a esenismului de după anul 70 poate fi elucidată în oare
care măsură şi prin experimentul unei coliziuni hermeneutice cu traseul spaţialtemporal-textual al mandeenilor, acest lucru rămîne, desigur, a matter o f conjecture, de altfel ca şi multe dintre edificiile exegetice ale qumranologiei. Cu toate
acestea, argumentele nu lipsesc. Una dintre scrierile sectei, Haran Gavaita sau
Divanul marii revelaţii, aminteşte despre persecuţiile pe care membrii comunităţii
le îndură, din partea evreilor, în Ierusalim, persecuţii care nu întârzie să atragă distrugerea oraşului, ca pedeapsă divină. In acest context, Ioan Botezătorul este
prezentat ca profet mandean şi „trimis al regelui luminii". Manuscrisul infor
A
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8. cf.
9. c f
10. cf.
11 . c f

DJD , XXV, pp. 10-11, 13-14, 20.
A History o f Christianity, p. 48.
The Christian Tradition 1. The Emergence o f the Catholic Tradition, p. 24.
Rudolph, Gnosis, pp. 343-345.
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mează, totodată, despre emigrarea nasuraiyilor, sub domnia ultimilor Arsacizi
(secolele I-II), din teritoriile siro-palestiniene de obârşie în „regiunea deluroasă a
Mediei" (Tura de Madai), o zonă din nord-vestul Iranului, delimitată de Harran şi
Nisibis. Ar putea fi acest exod o prelungire extremă a exodului în „ţara Damas
cului", loc de încheiere a Noului Legământ, despre care face vorbire Regula Damasculul (CD, VI, VIII), prin care se va fi concluzionat ruptura dintre învăţătorul
dreptăţii şi „Cel mincinos", „Batjocoritorul"? Textul qumranic descrie un cutre
mur instituţional, disoluţia şi reîntemeierea ordinii comunitare: „Niciunul dintre
bărbaţii care intră în Noul Legământ, în ţara Damascului, şi care iarăşi îl trădează
şi se îndepărtează de la fântâna cu ape vii, nu va fi numărat împreună cu sfatul
poporului sau înscris în cartea sa, din ziua adunării întru a învăţătorului comu
nităţii şi până la venirea Unsului din Aaron şi Israel."; „ şi astfel va fi pentru toţi,
printre cei dintâi şi cei de pe urmă care resping (preceptele), care aşează idoli
asupra inimilor lor şi umblă în cerbicia inimilor lor. Ei nu vor avea parte în casa
Legii. Ei vor fi judecaţi în acelaşi fel în care însoţitorii lor au fost judecaţi, aceia
care au trecut de partea Batjocoritorului. Pentru că ei au vorbit greşit împotriva
preceptelor dreptăţii şi au dispreţuit Legământul şi Pactul, Noul Legământ, pe
care l-au făcut în ţara Damascului. Nici ei, nici cei care se înrudesc cu ei nu vor
avea parte în casa Legii . In interpretarea pe care o dă acestui text, Geza Vermes
înţelege „ţara Damascului" ca desemnare criptică pentru Babilonia sau pentru
Qumran: The Teacher o f Righteousness founded or re-founded the Community.
(...) The Liar and his sympathizers in the congregation o f the Hasidim disagreed
with him, and after a violent confrontation between the two factions in which the
Liar gained the upper hand, the Teacher and his remaining followers fled to a
place o f refuge called,, the Land o f Damascus it has been suggested that this is
a cryptic designation o f Babylonia, the original birthplace o f the group, or that
„Damascus“ is a symbolical name for Qumran13)... Corpusul religios al man
deenilor include Ginza (Comoara) şi Cartea lui Ioan (Botezătorul)y o antologie a
„discursurilor" sale. Compuse în mandeană, textele sunt lipsite de relevanţă isto
rică directă. Cu toate acestea, este posibil ca la originea lor să se afle un Vorlage
în ebraică sau aramaică, astăzi pierdut. Ca şi esenienii14, mandeenii alcătuiau
horoscoape, după Sfar Malwashi sau Cartea semnelor Zodiacului. Identitatea lor
liturgică se întemeiază pe un complex ritual baptismal, care se desfăşoară în
„sanctuar" sau mandi, a cărui arie cultuală circumscrie „templul" (mashkna sau
bit-manda, o colibă construită din argilă sau lemn pe malul unui fluviu, unui râu)
şi „Iordanul", bazinul de botez pe care două canale îl unesc cu apa curgătoare din
proximitate. „Imersiunea" (masbuta) în „apa vie", care trece, care vine şi pleacă,
A

12. c f Vermes, pp. 87, 90.
13. c f The Dead Sea Scrolls in English, p. 32.
14. c f 4Q186, 4QMessAr, in Vermes, pp. 305-307.
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aduce cu sine nu numai „purificarea44 de păcate şi transgresiuni trecute, dar şi
„comuniunea44 (laufa) cu lumea luminii (cf „apă vie44 in 11Q18 sau 11Q Noul
Ierusalim, 10 i, l,D JD , XXIII, p. 319; 1QS, III, in Vermes, p. 64). După îmbăiere,
preotul administrează botezaţilor „pâinea44 (pihta) şi înghiţitura de apă sfinţită
(-mambuha)15.
Pe fundalul înfruntării dintre „regele luminii44 şi „regele întunericului44, co
munitatea mandeenilor aşteaptă venirea unui erou mesianic sau mesager al lu
minii, numit manda de haiyi, „Fiu al Vieţii44sau „Cunoaştere a Vieţii44, iar cuvân
tul „Viaţă44 trebuie înţeles ca un nume al Stăpânului „împărăţiei de lumină"16.
Structura gnostico-iudaică a acestei forme particulare, marginale, de religiozitate,
în cadrul căreia lupta dintre lumină şi întuneric, simbolismul baptismal, amprenta
palestiniană inconfundabilă, îndepărtată şi totuşi prezervată cu grijă timp de două
milenii, ocupă poziţii preeminente, îndreptăţesc abordarea ei ca posibilă rescriere,
altfel decît creştină, a universului teologic esenian primar, iniţial.
Din raţiuni necunoscute, crezul sectei antagonizează, în plan profetic, pe Ioan
şi Iisus, respinge, în mod neconcesiv, creştinismul. O analiză comparatistă a tex
telor mandeene focalizate asupra preeminenţei lui Ioan Botezătorul în contextul
palestinian al secolului I şi a unui fragment din Evanghelia nazarinenilor, citat
mai jos, permite construcţia unei ipoteze în conformitate cu care teritoriile siropalestiniene ale perioadei inter-testamentare vor fi găzduit o comunitate „nazarineană-ebionită44 scindată ulterior în două sub-comunităţi, în două categorii de
„nazarineni44: prima, hristocentrică, apropiată de crezul teologic al „marii Biserici44, care II recunoaşte pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu şi Uns monarhic-sacerdotal al Noului Israel; a doua, dizidentă şi segregaţionistă, ioanocentrică şi anti
creştină, iudeo-gnostică, hotărâtă să-şi asume tribulaţiile exodului, să emigreze,
sub presiunea persecuţiilor, în refugiul iranian susceptibil să asigure protecţia,
pacea şi toleranţa necesare unui „nou început44 al lui Israel. Secesiunea nazarine
nilor rămâne, la nivel ipotetic, relativ identificabilă, relativ asimilabilă, cu sece
siunea comunităţii de la Khirbet Qumran.
Ca nume generic, prin „nazarineni44 erau desemnaţi, la începuturile istoriei
ecclesiastice, evreii creştinaţi din Siria, „ebioniţii44sirieni, dacă expresia nu ridică
obiecţii. Evanghelia nazarinenilor, considerată a fi o formă secundară a Evanghe
liei după Matei, redactată iniţial în aramaică sau siriacă şi tradusă în limba greacă
de Ieronim (cf Comm. Mt., 12, 13), conţine indicii ale unui conflict doctrinalliturgic între Iisus şi Ioan Botezătorul: „Iată, maica Domnului şi fraţii Săi I-au
spus: Ioan Botezătorul botează spre iertarea păcatelor, să mergem dar, ca să fim
botezaţi de el. Insă El le-a spus: Cu ce am păcătuit Eu, pentru ca să merg şi să fiu
botezat de el? Numai dacă nu cumva ceea ce am spus până acum este un păcat al
a
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15. cf. Kurt Rudolph, The Nature and History o f Gnosticism, pp. 343-366.
16. Ibidem.
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ignoranţei*17. Aceste indicii par să lipsească din Evanghelia ebioniţilor, care redă
scena botezului lui Iisus de către Ioan în maniera unei rescrieri dup&Matei (3, 1317), în timp ce Evanghelia evreilor conţine o descriere a botezului lui Iisus şi a
coborîrii Duhului Sfînt fară a menţiona în nici un fel numele lui Ioan18. Semni
ficaţia acestui „Cu ce am păcătuit Eu?“ este cu atât mai greu de elucidat cu cât
Brownlee şi Betz au demonstrat sau, cel puţin, au discutat identitatea eseniană a
Precursorului19, iar Faptele Apostolilor (18, 24-28 şi 19, 1-7) conţin istorisirea
despre evreul Apollo, „alexandrin de neam“ şi „puternic în Scripturi44, care „grăia
şi învăţa44în mod adevărat despre Iisus, „arzând cu duhul44, deşi cunoştea „numai
botezul lui Ioan44, la fel ca şi alţi doisprezece bărbaţi efeseni, botezaţi cu „botezul
pocăinţei44, asupra cărora Pavel lucrează pogorârea Duhului Sfânt. Ieronim folo
seşte cuvintele „nazarineni44, „ebioniţi44, „evrei44 (creştinaţi) drept sinonime, fapt
ce permite ca „fragmentul nazarinean44, a cărui autenticitate se află în afara orică
rui dubiu, să poată fi înţeles din perspectiva „oglindirii44 textuale a unui episod
integrat în viaţa istorică a lui Iisus, sau din perspectiva rivalităţii dintre biserici,
dintre confesiuni abrahamice superficial creştinate, în măsură a determina inter
polări „fictive44în tradiţia evanghelică (ulterior necanonică, apocrifa) acceptată de
o comunitate particulară de evrei creştini.
Jaroslav Pelikan, în concordanţă cu Origen (Contra Celsum, 5, 61), afirmă
existenţa a două secte ale ebioniţilor: cei care mărturisesc că Iisus S-a născut din
Fecioară, prin imaculată concepţie; şi cei care nu recunosc imaculata concepţie şi
consideră că Iisus S-a născut asemenea celorlalţi oameni. La nivel ipotetic, Peli
kan îi identifică pe ebioniţii din prima categorie cu „nazarinenii44, creştini orto
docşi de origine evreiască, al căror crez îmbină mesianismul hristocentric, filiaţiunea divină a lui Iisus şi preceptele Legii mozaice. Spre deosebire de aceştia,
ebioniţii eretici, din a doua categorie, profesau un adopţionism de tip gnostic, în
cadrul căruia Iisus a fost ales drept Fiu de către Dumnezeu, dintre oameni, pentru
marea Sa virtute, care îl singulariza ca profet adevărat, iar în momentul botezării
Sale în apa Iordanului, Hristos, un arhanghel, S-a pogorît asupra Sa, după cum se
va fi pogorît, în timpurile din vechime, asupra lui Adam, Moise şi a celorlalţi pro
feţi adevăraţi, poziţie care premerge (secolele I-II) doctrina qumranică a „trimi
terii mesagerilor44, risalat20.
Dacă se acceptă apropierea etimologică dintre nasuraiyi şi cuvântul arab
nasraniya („nazarineni44, poate şi „nazirei44, prin amalgamarea omonimică a două
17. c f Ieronim, Dial. adv. Pelag., III, 2, in Schneemelcher şi Mc L. Wilson, New Testament
Apoctypha , I, pp. 154, 160, fr. 2, 10.
18. (cf. Epiphanius, Haer., 30.13.6., 30.13.4f., 30.13.7f.; Ieronim, Comm. Isa., IV, la Isaia, 11,
2; in Schneemelcher şi McL. Wilson, New Testament Apocrypha, I, p. 169, fr. 1-3, p. 177, fr. 2.
19. cf. W. H. Brownlee, John the Baptist in the New Light o f Ancient Scrolls, in Krister.
Stendahl, ed., The Scrolls and the New Testament, pp. 33-53; Otto Betz, Was John the Baptist an
Essene?y in Hershel Shanks, ed., Understanding the Dead Sea Scrolls, pp. 205-214.
20. cf. Pelikan, p. 24.
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identităţi religioase iniţial distincte, dacă se ia în considerare eventualitatea că
primii creştini s-au autodefinit drept adevăraţi „consacraţi66ai Dumnezeului Celui
viu, „închinaţi46sau „afierosiţi66ai Noului Israel, în conformitate cu rădăcina ebra
ică nazar; gr. nazarenos / nazeraios, lat. nazarenus / nazaraeus), aşa cum este el
folosit de Muqatil în Tafsir. „O parte dintre discipoli au abandonat atunci religia
lui Iisus şi au inventat nasraniya.“2^, o vastă perspectivă exegetică pare să înve
cineze, la nivel ipotetic, pe esenieni, ebioniţi, nazarineni, mandeeni şi creştini, să
dezvăluie, în oarecare măsură, felul în care aceste categorii de monoteişti pales
tinieni sau iniţial palestinieni vor fi fost angrenate în complexe relaţii amiabile sau
conflictuale.
Muqatil (m. 150 / 767), hermeneut khorasanian al Qumranului, se referă la
o istorie traumatică a comunităţii lui Iisus, prea puţin îndepărtată de mărturiile
cronicarilor ecclesiastici. Dacă în vîrsta apostolică, în timpurile vechi, discipolii
şi ucenicii nutreau mansuetudine, compasiune şi iubire unii faţă de ceilalţi, con
temporaneitatea qur‘anică găzduieşte (după conciliile din Niceea, Constantinopol,
Efes, Chalcedon, după luptele teologice generate de arianism, nestorianism,
monofizitism, la fel de iraţionale pentru un observator arab ca şi schismele isla
mului primar pentru un observator creştin) spectacolul întristător al unui creşti
nism „divizat în secte66, în cadrul căruia bisericile au ridicat între ele zidurile de
netrecut ale ostilităţii şi urii (cf. S. N/Masa, 14 şi S. LVII / Fier, 27). Dacă până
aici comentariul lui Muqatil, Tafsir, este o rescriere qur‘anică, ceea ce urmează
reprezintă, poate, recuperarea textuală a unor date curente ale memoriei colective,
referitoare la spaţiul siro-palestinian al primei jumătăţi de mileniu de după Hris
tos: „Persecutaţi de politeişti, care deveniseră foarte numeroşi, discipolii lui Iisus
s-au refugiat în caverne şi ermitaje şi în felul acesta au instituit monahismul, rahbaniya.“ Ulterior, „o parte dintre ei au abandonat religia lui Iisus şi au inventat
nasraniya“. Din „laşitate64, au preferat să îmbrăţişeze „iudaismul sau religia nazarinenilor“, cu excepţia a patruzeci de credincioşi (treizeci şi doi în Abisinia, opt în
ţara Damascului), care rămîn înrădăcinaţi statornic în mesajul evanghelic, pînă la
venirea lui Muhammad. Muqatil introduce astfel, la numai un secol şi jumătate
după Hijra, tema celor „patruzeci de abdal‘\ cu privire la fidelitatea auriferă a sin
gurilor creştini încercaţi şi confirmaţi în cuptorul fidelităţii. Exemplul lor este
urmat de asceţii shikaftiyah din Khorasan (sec. I-II / VII-VIII), sfinţi Sufi care, la
fel ca şi mulţi dintre anahoreţii creştini (sec. IV-VI) din „deşertul de nitriu66 sau
Wadi‘n Natrun (cf. Jacques Lacarriere, Les Hommes ivres de Dieu), trăiesc în
grote (.shikaft, în persană; matamir, în arabă), după cum aminteşte şi Abu Bakr AlKalabadhi (m. cca. 380 / 990), în Kitab al-Ta ‘arruf li-madhab ahl al-tasawwuf (cf.
Arberry, pp. 5-6). Pe de altă parte, de la Abu Shu6ayb Qallal (m. 160 / 777), ermit
din împrejurimile Bagdadului, se păstrează (prin Jahiz, Ash‘ari, Hazm, Sam‘ani,
21. cf. Nwyia, p. 54.
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Sarraj, Tagrib) o descriere documentată despre diversele tipuri de chilii ale
asceţilor creştini din primele secole. în R i'ayah, Muhasibi (sec. III / IX), care res
pectă tradiţia exegetică meccană primită de la Ibn Jorayj Makki (m. 150 / 767),
autor al primului Tafsir, glosează, pe temeiul qur‘anic deja invocat, în legătură cu
faptul că „Dumnezeu a aruncat blamul Său asupra acelora dintre israeliţi (dis
cipoli ai lui Iisus) care, după ce au instituit o viaţă monastică la care El nu i-a constrîns mai înainte, nu au adus-o la îndeplinire aşa cum s-ar fi cuvenit/6„ Tafsir-ul
primit44, foarte probabil, de la Muqatil sau de la un autor care scrie într-o manieră
similară, este continuat de Abu Ishaq Zajjaj (m. 310 / 923), în Lisan (I, 421-422).
El aminteşte, în acelaşi context, despre „credincioşii44 care, „nemaiputând îndura
conduita nelegiuită a regilor lor, s-au refugiat în ascunzători şi în chilii44, unde au
început să ducă o viaţă monastică. Suma acestor coliziuni hermeneutice, în cadrul
islamului primar, este detaliat prezentată de Louis Massignon22 şi Paul Nwyia23 ,
în legătură cu S. LVII / Fier, 27 şi hadith-ul la rahbaniyah f i ‘l islam, „nu există
monahism în islam44.
Dintre autorii arabi, Abu Sulayman 4Atiyah Darani (m. 215 / 829, la Daraya,
în cîmpia Damascului) a propagat mai multe hadith referitoare la întâietatea lui
Ioan faţă de Iisus. Una dintre cele o sută douăzeci de viziuni ale lui Ibn Adham
(sec. III / IX) cuprinde revelaţia „prieteniei cu Dumnezeu44, pe care El o adresează
lui „Ioan, fiul lui Zaharia44. Prietenul Absent devine văz, auz, limbă şi inimă pen
tru prieten, oaspete al sufletului şi ţintă a dorinţei, speranţei. Dumnezeu va ridica
apoi vălurile dintre El şi sfânt, dintre El şi prietenul Său şi îi va spune: „Primeşte
vestea cea bună, abshir\“ Misiunea sa, mab'ath, va fi invidiată de profeţi şi de
mesageri24. Discutarea raporturilor ierarhice dintre walayat („prietenie cu Dum
nezeu44), nobowwat („profeţie44) şi risalat („misiunea mesagerului44) are drept te
mei profetologia fondatoare a şi4ismului duodeciman25. Henri Corbin a propus, în
acest sens, un model în cadrul căruia cele trei concepte sunt reprezentate prin cer
curi concentrice, în concordanţă cu principiile unei „antropologii44 hermeneutice
care dezvăluie batin, „sensul esoteric44, drept „sâmbure44 sau „suflet44 al oricărui
zahir, „sens exoteric44: ... la walayat est representee par le cercle centralf parce
qu ‘elle est l 'esoterique de la prophetie; celle-ci est representee par le cercle medi
an, comme etant 1‘esoterique ou V “interieur(i de la mission d'Envoye, laquelle
est representee par le cercle exterieur. Tout rasul est egalement nabi et wali. Tout
nabi est egalement wali. Le wali peut etre wali sans plus. In consecinţă, walayat,
calitatea de a fi prieten cu Dumnezeu, constituie esenţa profeţiei şi a trimiterii
mesagerului, are întâietate faţă de nobowwat şi risalat. Concomitent, însă, prin
A

%

22. EssaU pp. 145-153, 157, 171, 228-229.
23. Exegese, pp. 52-56; poziţie critică remarcabilă faţă de teza relaţiilor amiabile dintre arabi
şi creştini în primele trei secole Anno Hegirae,
24. cf. Massignon, Essai, pp. 220, 256-258.
25. cf. Corbin, Histoire, I, pp. 69-70.
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logica unui paradox aparent, profetul-trimis se bucură de întâietate, deoarece
cumulează cele trei calităţi, este wali-nabi-rasul. De aceea, într-o primă abordare,
efortul de a sugera întâietatea lui Ioan faţă de lisus, conţinut în mărturii ale unor
autori precum Darani şi Ibn Adham (care focalizează „vestea cea bună" în per
soana Precursorului), poate fi decriptat drept un ecou subversiv al profetologiei
şi‘ite, al cărei misionarism direct sau indirect va fi sensibilizat mediul teologic al
şcolii din Basra. O abordare secundă ar indica, însă, receptarea în cadrul primelor
comunităţi Sufi a unei „tradiţii" a clivajului dintre Ioan şi lisus, ale cărei origini
pot fi căutate în istoria traumatică a nazarinenilor.
Recapitularea informaţiilor extra-qumranice incluse în scrieri ale unor autori
musulmani de marcă din secolele II-IV / VIII-X, atât în tradiţia meccană, cât şi în
cea khorasaniană, indică inaugurarea monahismului creştin sau „israelit" ca refu
giere în caverne, ermitaje, ascunzători, chilii, în urma persecuţiilor exercitate de
„politeişti" şi de „regii nelegiuiţi" care guvernau teritoriul palestinian. Ocultarea
monastică a discipolilor lui lisus nu întârzie să constituie, însă, fundalul unei scin
dări, unei rupturi, între „cei patruzeci" de sfinţi ai religiei adevărate propovăduite
de lisus şi Muhammad, pe de o parte, şi majoritatea credincioşilor nedesăvîrşiţi
care se convertesc, în ultimă instanţă, la iudaism sau la „religia nazarinenilor",
nasraniya, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, opţiuni divergente fac ca din rahbaniya, creştinismul monastic al cavernelor, să se desprindă „religia pură" a „celor
patruzeci" şi nasraniya. într-o primă abordare, aceste informaţii pot fi analizate în
mod „autarhic", fiind învestite cu relevanţă numai în interiorul universului reli
gios islamic. Cealaltă abordare, însă, le situează în contextul abrahamic al celor
trei monoteisme, înţelegîndu-le în conexiune cu istoria Palestinei inter-testamentare, dominată de predicarea şi martiriul lui lisus din Nazaret, „Fiu al Omului" şi
„Fiu al lui Dumnezeu", de războiul romano-iudaic, de ambianţa teologică-teo
cratică a celor „patru filosofii" (farisei, saduchei, esenieni, zeloţi) şi, desigur, de
evenimentele comunitare ale Bisericii primare. Această din urmă „verigă logică"
orientează, în fapt, raţionamentul nostru, vegheat de prudenţa maximă impusă de
eşafodaje ipotetice şi fascinat, so to speak, de abisul propriei deconstrucţii, dacă
exigenţele adevărului o impun. Până atunci, sub masca exegetică a „politeiştilor"
se întrezăresc, poate, chipurile legionarilor lui Vespasian şi Titus, „noii caldei" sau
kittim, anatemizaţi de Habakkuk Pesher (lQpHab), în timp ce la titulatura de „regi
nelegiuiţi" candidează, cu şanse egale, ultimii Hasmonei şi clanul idumean al Irodiazilor, celebri, între altele, pentru fast peccabil şi patos clientelar, inerent cali
tăţii de „prieteni şi aliaţi ai romanilor", precum şi împăraţii persecutori dintre
Tiberiu şi Constantin, dintre Crucificare şi Edictul din Milan (313).
Realitatea monastică invocată de Muqatil, Qallal, Muhasibi, Zajjaj, în con
cordanţă cu S. V / Masa, 14 şi S. LVII / Fier, 27, nu poate fi decât una şi aceeaşi
cu realitatea monastică amplu descrisă în Paterikon şi în scrierile păstrate de la
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Palladius (.Historia Lausiaca; cca. 420), Theodor din Petra (Vita Theodosii; cca.
526), Pavel din Elusa ( Vita Theognii; cca. 526), Chirii din Schitopolis ( Vitae; cca.
560), Ioan Moschus (Pratum spirituale; cca. 620), Antoniu din Choziba ( Vita
Georgii, Miracula; cca. 630), Anon sau Pseudo-Chiril ( Vita Charitonis, f'îta
Gerasimii; cca. 650-700), chiar dacă „luminile44cronicarilor reflectă în mod dife
rit viaţa creştinilor din grote, din chilii. Yizhar Hirschfeld a realizat, în The Judean
Desert Monasteries in the Byzantine Period, o extrem de valoroasă reconstituire
a vieţii monastice din deşertul Iudeei. Intervalul istoric care o circumscrie este
delimitat de vârsta începuturilor sau reînceputurilor (sec. IV), inaugurată odată cu
libertatea religioasă stipulată în textul Edictului din Milan (313), şi de vîrsta de
clinului (sec. VII), surprins de invazia persană din 614 şi de cucerirea arabă din
638. Dacă se acordă oarecare credit ipotezei conform căreia spiritualitatea revivificatoare a „fiilor luminii44nu se stinge după anul 70 (adeseori, în istoria religii
lor, în istoria gîndirii, trecerea timpului nu face decît să amplifice misterele şi
intensitatea iniţială a marilor „şcoli44, „secte44), ci îşi rezervă, după reelaborări
multiple, un rol determinant în destinul ulterior al continuităţii religioase abrahamice, atunci se poate presupune, cu toleranţă rezonabilă, că apogeul monastic
creştin găzduit de deşertul egiptean şi de deşertul Iudeei are un precedent în rigoarea ascetico-monastică a comunităţii de la Khirbet Qumran. In perioada care
separă propovăduirea apostolică de Edictul din Milan, persecuţiile şi atitudinea
ostilă a autorităţilor romane vor fi creat un climat de „îngheţ44 politico-administrativ, în care „eflorescenţele44 monastice creştine nu se puteau dezvolta ca spaţii
deschise, recluzionare sau recluzionaro-publice, accesibile pelerinilor. Refugierea
în grote a primilor ermiţi creştini este, de aceea, protejată de sigiliul anonimatu
lui. Pe de altă parte, ceea ce Hirschfeld numeşte the guru pattern (pp. 69-70)
reprezintă procedeul de formare, de perpetuare a „preeriilor44 deşertice ale sfinţi
lor: un locuitor experimentat al unei lavre, al unui cenobiu, pleacă în pustie, adună
discipoli în jurul său şi întemeiază un aşezământ nou; alteori grupuri de călugări,
sub conducerea unui abbas („părinte44 sau „tată44, în aramaică), „roiesc44pentru a
converti un alt loc gol în comunitate (este posibil ca „roirea44 să exprime şi „des
părţirea44 de magistru: în 507, un grup de călugări origenişti au părăsit Marea
Lavră pentru a întemeia Nea Lavra, „instituţionalizând44astfel dezacordul noii co
munităţi faţă de linia teologică anti-origenistă promovată în mod autoritar de
Sabas); „mănăstirea-mamă44 zămisleşte astfel mai multe „fiice44. Dinamica spiri
tuală a acestui principiu al magistrului solitar sau ermitului fondator depinde,
însă, de „înlănţuirea44învăţătorilor din perioada bizantină, la rândul lor, de apos/V

numai în măsura în care au primit de la magiştri care au avut înaintea lor, iar în
simplitatea acestui algoritm ascetic nu pot exista „secole pierdute44. Cercetările
arheologice furnizează argumente în sprijinul unei anumite continuităţi a locuirii
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în deşertul Iudeei: aşezarea călugărilor în peşteri care au fost folosite drept
ascunzători în perioada celui de al Doilea Templu. Lavra lui Firminus, în Wadi
Suweinit, încorporează grotele El-4Aleilyat, aproximativ douăzeci la număr, în
interiorul cărora au fost găsite inscripţii, cruci şi fragmente de ceramică în măsură
să indice două perioade de folosinţă: secolele I-II, până după revolta lui BarKokhba (132-135), cînd evreii răsculaţi sau persecutaţi le-au folosit ca ascun
zători; secolele IV-VII, când călugări creştini le-au convertit în ermitaje. Aceeaşi
funcţionalitate stratificată a fost evidenţiată şi pentru grotele incluse în perimetrul
Lavrei din Pharan, a cărei „biserică din peşteră“ a fost săpată în perioada celui de
al Doilea Templu, precum şi pentru cele care se află în peretele stâncos situat la
sud de Mănăstirea lui Gabriel. Din perioada bizantină (sec. IV-VII) datează com
plexe de chilii săpate în stâncă, eventual cu anexe zidite, păstrate până în ziua de
astăzi în Valea Iordanului, la Marea Lavră, la Lavra lui Calamon, Mănăstirea Choziba şi Lavra lui Gherasim, în Wadi en-Nukheil. Asceţi solitari au locuit în peşteri
la 4Ein Turabi, ‘Ein er-Rashash, Sousakim - ermitaj situat la intersecţia dintre
Wadi el-Quseir şi Wadi Maqta4 el-Juss. Din punct de vedere arhitectural, chiliile
construite ulterior nu sunt decît replici artificiale ale grotelor iniţiale, fapt ce con
firmă datele furnizate de cronicarii musulmani cu privire la „ascunderea în
peşteri44 a primilor creştini26.
Deşi Hirschfeld (pp. 12,62, 68,103-104,113-114) sugerează că locuirile suc
cesive nu sînt dublate de înrudiri doctrinale, se cuvine ca şi prezenţa unor călugări
evrei-creştini să fie admisă, ca posibilitate, împreună cu mărturiile păstrate despre
călugării sarazini şi despre cei vorbitori de limbă greacă, de limbă siriacă (pele
rini „internaţionali44, stabiliţi în Ţara Sfântă), de vreme ce, în cadrul comunităţilor
monastice din Palestina stăpânirii bizantine, mulţi discipoli erau recrutaţi din cla
sele inferioare (agricultori, mici meşteşugari), iar în ruinele bisericilor au fost
identificate rămăşiţele baptisteriilor. Această continuitate, fie şi marginală, între
universul ascetico-teologic-apocaliptic ebraic şi cel creştin nu ar face decât să pre
figureze felul în care se va derula, după secolul al Vll-lea, „coliziunea44între reli
gii, între civilizaţii, în deşertul egiptean, Wadi4n Natrun: după condamnarea monofizitismului şi după cucerirea musulmană, din rândurile aceleiaşi populaţii de ţărani
copţi, în parte convertită la islam, în parte rămasă fidelă creştinismului copticomonofizit, se vor ridica atât ermiţi şi călugări creştini, cât şi asceţi musulmani27.
Atunci cînd interpretează 4Q521 (2, 5 ii, 7) în conexiune cu Isus Sirah, 48,
1-12 şi Maleahi, 3, 22-24, Emile Puech consideră că “aucun autre manuscrit
retrouve ne trăite aussi clairement des bienfaits eschatologiques et de la resurrection en lien avec la venue du Nouvel Elie, du Messie royal et du Jour de IHWH
f

A

26. Patrich, Rubin; c f Hirschfeld, The Judean Desert Monasteries, pp. 15-16, 54-55, 119122, 180-189,216-220.
27. cf. Christie-Murray, A History o f Heresy, pp. 77-79.
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ou Jour du Jugement”. Exegeza fragmentului 2 iii pune în relaţie „eu îi voi eli
bera", din versetul 1, cu „sceptrul său", din versetul 6. Există alternativa de a de
cripta în subiectul aserţiunii la persoana I pe Noul Ilie sau pe învăţătorul dreptăţii,
în timp ce viziunea sceptrului se referă la Unsul monarhic-sacerdotal. în acest
sens, David Al-Qumisi, autor karait de la sfârşitul secolului al IX-lea, cunoscător
al unor manuscrise eseniene descoperite într-o grotă de lângă Ierihon în jurul anu
lui 800, atunci când interpretează Ioil, 2, 23, nu ezită să-l identifice pe ha-moreh
li-tsedakah cu Noul Ilie: „După părerea mea, el este învăţătorul dreptăţii, Ilie, care
va fi dăruit lui Israel pentru a învăţa pe Israel legile, după cum este scris, până
când El vine şi face să plouă dreptatea deasupra voastră28. “ Dacă eliberatorul
profetic este, concomitent, purtător mesianic al sceptrului şi autor al textului des
tinat lecturii comunitare, atunci cuvintele scrise dublează o mântuire în curs de
desfăşurare, un proces redemptorpe a cărui durată „pământul s-a mişcat în toate
locurile29.
Ioil (sec. al IV-lea î. d. Hr.), considerat, din punct de vedere cronologic, ulti
mul profet vetero-testamentar, s-a bucurat de o rezonanţă notabilă în Palestina
inter-testamentară, cu precădere în secolul I. Versetele sale au fost adeseori invo
cate ca paradigme biblice ale evenimentelor apocaliptice care covârşeau poporul
evreu în intervalul schimbării de vârste sacrificiale, de la jertfele sângeroase ale
altarului la jertfa duhului, a rugăciunii şi meditării Torei, la serviciul liturgic sinagogal sau ecclesial. Printr-un procedeu hermeneutic de tip pesharim, specific
esenienilor, care viza „citirea" unui text profetic în situaţii de fapt integrate în con
temporaneitate, descoperirea prezentului în slovele neviim-lor din perspectiva
eschatologică a identificării „zilelor de pe urmă" cu „zilele de azi", Simon Petru,
prin travaliul scriptural al lui Luca, invocă în Fapte, 2, 1-21 pe Ioil, 3, 1-430 .
Pogorîrea Duhului, în ziua Cincizecimii, îi face pe bătrâni şi pe tineri să prooro
cească, aşa cum a fost scris atunci şi cum se întâmplă acum. Pe de altă parte,
exegeza talmudică (Ta ‘anith, 5a, in *Ein Yaakov, pp. 447-448) a apocalipsei plu
viale din Ioil, 2, 23 situează invazia lăcustelor din Ioil, 1, 4 („Ceea ce a rămas de
la lăcustele mici au mâncat lăcustele mari, şi ceea ce a rămas de la cele mari au
mâncat cele zburătoare, şi ceea ce a rămas de la cele zburătoare au prăpădit
stolurile de lăcuste.") şi restauraţia teocratică din Ioil, 2, 25 („ şi vă voi da ani de
belşug în locul anilor în care au mâncat lăcustele mici, cele mari, cele zburătoare
şi stolurile de lăcuste, marea Mea oştire pe care am trimis-o împotriva voastră.";
King James Version preferă lecţiunea „ şi vă voi înapoia anii pe care i-au mâncat
lăcustele...") în contextul unui anumit timp pascal, într-un an în care ploile tim
A

28.
29.
p. 145 şi
30.

cf. Osea, 10, 12; KJV, M.
2 iii, 4; c f Discoveries in the Judaean Desert, XXV, pp. 18-20; de asemenea, Burrows,
P. R. Weis, The Date o f the Habakkuk Scroll, in JQR, 1950, pp. 125-154.
c f Vanderkam, p. 198.
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purii nu cad în luna Hechvan şi ploile târzii nu cad în luna Nissan, după obiceiul
locului, datorită dezastrului marţial descris în Ioil, 1, 6-12 („Căci un popor a
năvălit în ţara mea, puternic şi fară de număr; dinţii lui, ca dinţii de leu, iar fălcile,
ca fălcile de leoaică. Pustiit-a via mea, iar smochinul meu mi l-a făcut bucăţi. (...)
Prinosul şi jertfa cu turnare nu mai sunt în Templul Domnului! Preoţii, slujitorii
Domnului, sunt în mare jale.44), dezastru care determină, totodată, după dreptatea
răsturnării unei cosmizări învechite a creaţiei, căderea ploilor timpurii, ha-moreh
li-tsedakah, în luna Nissan. După ce grăunţele ascunse ies la iveală, oamenii
însămânţează în a doua zi, a treia zi şi a patra zi din Nissan. în cea de a cincea zi
cade ultima ploaie din an, dar ei reuşesc să aducă ofranda recoltei în a şaispreze
cea zi din Nissan, cea de a treia zi de Paşti, deoarece grânele care ar fi trebuit să
crească şi să se coacă timp de şase luni au ajuns la maturitate în numai unsprezece
zile. Dacă apropierea exegetică de textul biblic se face în manieră pesharim, atun
ci coliziunea semantică dintre „lăcuste“ şi „poporul puternic44 care năvăleşte în
Ţara Sfîntă implică echivalenţa kittim / caldeeni-romani, la fel ca în lQpHab, III,
IV: „Interpretat, acesta se referă la kittim, care calcă pământul în picioare cu caii
lor şi cu animalele lor de povară. Ei vin de departe, dinspre insulele mării, ca să
devoreze toate popoarele asemenea unui vultur care nu poate fl săturat şi către
toate popoarele arată neîndurare şi mânie şi furie şi indignare"31• Fragmentul tal
mudic citat mai sus se cuvine să fie coroborat cu Gittin, 55b-56a32, în conformi
tate cu care „Ierusalimul a fost distrus din cauza lui Kamtza şi a lui Bar Kamtza44
(lit. „lăcustă şi fiu al lăcustei44). Adevărul care surprinde pe apologetul rabbinic
rămâne greu de descifrat: „Un bărbat avea drept prieten pe un numit Kamtza şi
drept duşman pe un numit Bar Kamtza. Intr-o zi a dat un banchet şi-a trimis slu
jitorul să-l invite pe Kamtza. Slujitorul a plecat şi l-a adus pe Bar Kamtza.44Sensul
istorisirii se referă, poate, la situaţia paradoxală în care facţiunile evreieşti rivale,
închise între zidurile oraşului, luptau, concomitent, între ele, dar şi împotriva ase
diatorilor romani. Zeloţii, cărora, în calitate de aliaţi, porţile le-au fost deschise,
s-au dovedit, ulterior, duşmani ai Marelui Preot şi ai structurilor de putere rabbinice. Sursele din Legea Orală consideră că, dacă rebelii nu ar fi incendiat ei înşişi
depozitele de cereale, Ierusalimul ar fi putut să reziste douăzeci şi unu de ani...
Prinosul pascal al fainii primelor roade (reshit), untdelemnului şi tămâiei
(Levitic, 2, 14-16) este adus în fiinţă, în mod excepţional, de ploile timpurii care
cad la sorocul ploilor târzii. Sensul lor eschatologic - îndreptăţire, dezvinovăţire
- decurge din revelarea apei ca intermediar pascal-mesianic, începător terestru al
grânelor salvării, ca semn teocratic care încheie anii lăcustelor, năvala poporului
la fel de puternic ca vulturul, ca dinţii de leu. Dar ploaia dezvinovăţirii, ha-moreh
li-tsedakah, se dedublează liturgic ca învăţător al dreptăţii, a cărui jertfa mijlo
a

31. cf. Vermes, pp. 284-285.
32. c f ‘Ein Yaakov, pp. 708-710.
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ceşte recolta mîntuirii. Injoncţiunea euharistică din Regula mesianică (lQSa, II),
în conformitate cu care „nici un om nu trebuie să-şi întindă mâna peste primele
roade ale pâinii şi vinului, înaintea Preotului46, Mesia lui Aaron, este întărită de
formula euharistică lacunară din 11Q Noul Ierusalim (25, 4-7): „carnea sa care...
cu ea şi din... ei vor mînca şi vor bea... şi“33.
Textul masoretic din Ioil încorporează, ipotetic, o versiune proto-masoretică,
de inspiraţie qumranică. într-adevăr, cele dintâi fructe ale unei noi purităţi reli
gioase nu erau compatibile cu ogoarele Palestinei, atât timp cât peste ele domnea
năvala „lăcustelor44, „seceta44războiului cu legiunile romane. Eliberarea, bucuria,
trimise de Dumnezeu, nu încep, la nivelul teocratic, mesianic, metapolitic, al viu
lui, decît odată cu „ploaia timpurie a dezvinovăţirii44, cu „învăţătorul dreptăţii44,
ha-moreh li-tsedakah. întoarcerea „anilor de belşug44, restaurarea duhovniceascăelohimică a binelui comunitar, apogeul sărbătorii pascale se află în relaţie de sincronicitate liturgică nemijlocită cu jertfa cerealelor, korban minchah... Este ofran
da pâinii, adusă dintr-o „casă a pâinii44, beith-lehem, şi o jertfa a învăţătorului, a
Unsului monarhic-sacerdotal?... Ar fi cu putinţă să fie altfel?...
... Dumnezeu singur este atoatecunoscător!...
a

Protos. Conf. Dr. JUSTINIAN CÂRSTOIU

33. cf. Vermes, p. 102; DJD, XXIII, pp. 343-344

IMPORTANŢA PEDAGOGIEI CREŞTINE IN
FORMAREA CARACTERULUI ŞI PERSONALITĂŢII
RELIGIOS-MORALE
Pedagogia creştină fundamentată pe învăţătura Sfintei Evanghelii a avut în
totdeauna ca obiectiv prioritar formarea de caractere creştine nobile, sfinte, cu
rate, capabile să întrupeze modelul divin de viaţă al Mântuitorului. Mărturie în
acest sens ne stau exemplele grăitoare ale marilor atleţi ai creştinătăţii: apostoli,
mucenici, ierarhi, cuvioşi şi drepţi. Ei au tradus în faptă cuvântul evanghelic al
dumnezeiescului învăţător, Care a legiuit cu poruncă zicând: „ V-am dat vouă
pildă ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi şi voi” (Ioan 13, 15), căci „cel ce
va face şi va învăţa aşa pe oameni, acesta mare se va chema în împărăţia ceru
rilor” (Matei V, 19). Acesta este principiul activ, hristocentric şi practic al peda
gogiei şi moralei creştine; trăirea în Hristos şi vieţuirea în lumina poruncilor Lui.
„Iar noi, copiii bunului Tată, odraslele bunului Pedagog, se cuvine să împlinim
voinţa Tatălui, să ascultăm de Cuvânt şi să modelăm în noi viaţa cu adevărat
mântuitoare a Mântuitorului nostru. Să avem, aşadar, pildă vie de nestricăciune
vieţuirea Domnului şi să mergem pe urmele lui Dumnezeu, singurul la Care tre
buie să privim, Care se interesează cum şi în ce chip se poate ca viaţa oamenilor
să ajungă mai sănătoasă. El ne pregăteşte să fim sprinteni şi uşori, gata de o
călătorie spre viaţa cea fericită a veşniciei”, spune un mare pedagog creştin al
epocii post-apostolice1. Trăitor consecvent al preceptelor evanghelice, Sfântul
Apostol Pavel, îndemna astfel pe ucenicii săi: „Fiţi mie următori, precum şi eu
sunt următor lui Hristos” (I Corinteni 4, 16).
Trăim zile de adânci frământări sociale. In vălmăşagul acestor frământări,
valori seculare şi esenţiale sunt discreditate şi abandonate. Spirit, ideal, morală şi
religie strămoşească sunt reduse de unii la „ aburi de opium ”, care trebuie să dis
pară şi locul să-l ocupe o nouă religie, o nouă concepţie despre lume şi viaţă, con
trară spiritului învăţăturii evanghelice. Dacă în timpul regimului comunist era
interzisă orice „propagandă” religioasă, astăzi, condiţiile de libertate au oferit
posibilitatea răspândirii tuturor credinţelor deşarte. Au apărut o mulţime de „ cer
cetători de religie ”, care varsă asupra omenirii veninul necredinţei şi al rătăcirii,
al ignoranţei şi al înşelăciunii, bazată pe aşa-zisele „ descoperiri ”, una mai năs
truşnică decât alta.
Pluralismul religios va aşeza la baza vieţii o nouă morală. Viaţa haotică a de
clarat război vieţii organizate, vieţii spirituale a poporului lui Dumnezeu. De chi
pul blând al proorocului din Nazaret se apropie un nou trădător. Pe tribuna justiţiei
_____

/\

1.
Sf. Clement Alexandrinul, Pedagogul, trad. în. rom., de Pr. D. Fecioru, în col. „P. S. B.”,
voi. IV, Ed. I. B. M. B. O. R., Bucureşti, 1982, p. 168.
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nu stă Pilat, ci lumea actuală, care tăgăduieşte legătura dintre religie şi morală,
precum şi necesitatea principiilor religioase pentru viaţă.
Dezechilibrul moral a apărut atunci când omul a încetat să mai adore pe
Dumnezeu, şi, după ce s-a plictisit de autoadorarea sa, s-a prăbuşit din treaptă în
treaptă, de la dumnezeire la omenesc, apoi la animalic. Sunt multe greşeli care
apasă greu ca nişte blesteme, peste întreaga omenire după cum menţionează şi
I.G. Savin; „amperfecţionat maşina, dar am devalorizat munca. Am disociat ato
mul, dar am nesocotit omul 2.
Astăzi, mai mult ca oricând se impune necesitatea educaţiei creştine singura
în măsură să desăvârşească moralitatea umană; numai ea poate să îndulcească
raporturile reciproce dintre oameni; numai ea singură poate curăţi moravurile per
vertite de azi, şi îndrepta omenirea spre perfecţiunea morală, pentru care a fost
creată. Morala religioasă a fost unica forţă care a clădit viaţa aşezată şi înfloritoare
a popoarelor, cunoscute de istorie. Lumea de astăzi trebuie să înţeleagă că nu-şi
va putea croi o soartă fericită numai prin rezultatele tehnicii, artei şi ştiinţei care
sunt roadele minţii omeneşti, căci totul este fară sens şi fară scop în lume atâta
timp cât creaţia de valori şi orice activitate umană este ruptă de ideea de Dum
nezeu, de suflet, de mântuire, de religie şi de morală religioasă. Orice făptură
umană are nevoie de un suport moral, de credinţă în Dumnezeu şi orice savant şi
om de ştiinţă în momentele de desfăşurare a activităţii sale, trebuie să-şi ridice
ochii spre cer, şi să-L recunoască pe Dumnezeu arhitect al întregii creaţii. Fiecare
individ are înnăscut în el sentimentul religiozităţii. Hristos trebuie redobândit, iar
moravurile şi obiceiurile înduhovnicite. Trebuie reîncercată o făurire a omului
nou. A trăi viaţa doar pe plan biologic, material este un non sens, iar urmarea este
dezamăgirea, o răvăşire, o răsturnare a rosturilor vieţii, a modului de a gândi să
nătos, moral, ajungând până acolo încât „să spui răului bine şi binelui rău” (Isaia
V, 20). Această restaurare morală începe de la baza societăţii - tineretul.
Copiilor li se deschid mai uşor porţile, care în mod obişnuit despart pe vârst
nici de realitatea celuilalt tărâm. Doar în copilărie există puternice tendinţe pen
tru a depăşi această lume, de a sălta dincolo de real. De aceea, tinerii şi în special
copiii, îşi manifestă gustul pentru basme, pentru fantezie şi fabulaţie. Dar basmul
este doar un paliativ care potoleşte setea acestui instinct metafizic, căci numai sin
gură religia îl poate mulţumi deplin, fiindcă se adresează în mod direct sufletului.
Dacă oamenii de stat şi educatorii şi-ar da seama ce forţe teribile zac în copii,
şi în bine, şi în rău, i-ar da pedagogiei creştine prioritate în faţa tuturor celorlalte
probleme. Ca să existe mâine cetăţeni, statul trebuie să investească azi în copii.
Principiul înnoirii lumii prin copii este principiul oricărei pedagogii; dar mai pre
sus de toate al educaţiei creştine. Dacă răul din stat este răul din societate şi dacă
2.
I.G.Savin, apud, Preot Ion Lisnic, între obiceiuri şi superstiţie, în „Curierul ortodox”,
Chişinău, 1995, nr. 10, p. 5.
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răul din societate este răul din om, educaţia creştină urmăreşte nimicirea răului
din om3.
Blaise Pascal spunea cândva: „ Scopul nostru nu este niciodată prezentul;
căci trecutul şi prezentul sunt uneltele noastre; singurul scop al nostru este viito
rul”. Trebuie să clădim viitorul pe tineret, germenii lumii de mâine şi speranţa
Bisericii şi a societăţii. S-a spus că vremea de astăzi este vremea tineretului, deoa
rece la răspântiile veacului de azi bat vânturile înnoirii şi de noi pedagogii şi edu
catorii depinde realizarea lui. Trebuie să-i educăm pe tineri, în aşa fel încât să
aştemem o pagină de glorie în istoria poporului. Nu putem afirma că tinereţea este
vârsta plăcerilor şi a dezmierdărilor. Această vârstă frumoasă este cea mai propice
cultivării din care vom sorbi înţelepciunea, priceperea şi destoinicia pe parcursul
întregii vieţi.
Datoria fundamentală a şcolii şi a Bisericii constă în readucerea tineretului la
Hristos. Să-i oferim hrana sufletească a cuvântului lui Dumnezeu, ca astfel, „să-şi
încingă mijlocul cu adevărul şi să se îmbrace în platoşa dreptăţii” (Efeseni, 6,
14). Dar pentru refacerea echilibrului moral, urcăm şi la cei de sus. Modelăm co
pilul, dar modelăm şi individul la maturitate: „Dacă nu vă veţi întoarce şi nu veţi
fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Deci, cine se va smeri pe
sine ca pruncul acesta este cel mai mare în împărăţia cerurilor (Matei 18, 3-4). Iar
acest prunc este ridicat de Mântuitorul peste capul tuturor, este arătat omenirii
drept pildă de creştin adevărat. Măsura omului desăvârşit nu este cel vârstnic, ci
copilul nevinovat. Gradul de puritate al copilăriei scade necontenit cu adoles
cenţa, cu tinereţea, cu bărbăţia şi cu bătrâneţea, dacă omul se lasă pradă pornirilor
rele şi pătimaşe.
Nu mai poţi fi astăzi om cultivat şi moral, o persoană integră din punct de
vedere psihic şi comportamental, fară cunoaşterea şi profesarea unor valori pe
care religia, mai mult decât alte forme de spiritualitate, le promovează.
Educaţia, prin urmare, este exerciţiul eroic al voinţei şi constă în efortul con
tinuu de a păstra pe om la nivelul sublim al purităţii şi al simplităţii, cu care a venit
odinioară pe lume ca prunc. Deci, măsura virtuţii omeneşti este copilul. Educaţia
creştină îşi asumă rolul de călăuzitor către drumul cunoaşterii şi asemănării cu
Dumnezeu. Secretul ei rezidă în strădania de a canaliza instinctele din om şi de a
asigura funcţionalitatea lor normală, astfel încât omul să-şi îndrepte voinţa şi aspi
raţiile lui numai spre înfăptuirea binelui moral şi religios, ca nu cumva să cadă sub
robia patimilor şi să se pervertească4.
Momentul istoric actual solicită efortul tuturor creştinilor la solidaritate şi
implicare eficientă în actul religios-moral, pentru a-1 transforma în regulă de
A
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3. Nichifor Crainic, Nicolaie Mladin, Spiridon Cândea, Emilian Vasilescu, Tinereţe şi înviere,
Editura Omiscop, Craiova, 1999, p. 67.
4. Nichifor Crainic, op.cit., p. 97.
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viaţă, astfel încât, Evanghelia lui Hristos, să devină dreptarul vieţii, iar creştinis
mul să devină sursa forţelor creatoare ale culturii şi civilizaţiei omenirii.
In acest sens, trebuie ajutaţi oamenii să înţeleagă că există un izvor suprem al
binelui şi acesta este Dumnezeu cel slăvit în Treime, iar lumea aceasta creată de
El are o finalitate, şi, prin urmare, nu ea reprezintă ultima realitate. Ştiinţa nu ne
poate lămuri asupra sensului ultim al existenţei. Pentru a dezlega această enigmă,
trebuie să apelăm la resortul moral al credinţei, care îşi are logica ei anume. Cre
dinţa nu este un nonsens, nu este antilogică sau antinomică, ci dimpotrivă, plină
de sens şi de intuiţii profunde pe care antenele sufletului le sesizează la tot pasul.
Abia în ea găsim sensul deplin şi adevărata logică. Credinţa nu este auxiliară şi
antiştiinţifică, ci complementară ştiinţei, actele Revelaţiei completând rezultatele
ştiinţei. Credinţa respinge ideea că ştiinţa e totul, că totul se mărgineşte la cele mate
riale. în lumina credinţei, adevărurile ştiinţei capătă un nou contur, se îmbogăţesc şi
se împrospătează. Deci, nu putem reduce lumea la materie, sărăcind-o, iar oamenii
trebuie conştientizaţi că pe lângă realitatea materială există o altă realitate, supe
rioară ei. Binele adevărat vine din legăturile spirituale, din comuniunea spirituală.
Trebuie să existe un izvor suprem de comuniune spirituală de iubire şi acesta nu
poate fi altul decât Dumnezeu - Persoană, respectiv Sfânta Treime de Persoane.
Hristos a venit să ne unească şi să ne atragă la sine (Ioan 17, 20-21). Hristos
a venit să ne descopere pe Tatăl ceresc, izvorul vieţii şi al nemuririi. „Aceasta este
viaţa veşnică —spune El - să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat,
şi pe lisus Hristos pe care L-ai trimis99(Ioan XVII, 3). Unde-i unire în Hristos este
iubire, bunătate, depărtare de rele şi putere de rezistenţă împotriva ispitelor şi în
cercărilor vieţii: „ Toate le port întru Hristos, cel care mă întăreşte”, spune apos
tolul (Filipeni 4, 13). Venind pe pământ, Mântuitorul ne-a dezvăluit adevărata va
loare a omului purtător de suflet: „ Ce va da omul în schimb pentru sufletul său99
(Matei 16, 26). De la Mântuitorul încoace, lumea a învăţat că omul în structura sa
organică nu este numai o fiinţă biologică pur somatică, ci este o fiinţă psihofizică, alcătuită din trup şi suflet, iar sufletul este principiul vital, nemuritor, scân
teia divină din om şi centrul de întâlnire a divinului cu umanul. în virtutea naturii
divine a sufletului, omul este educabil, având posibilitatea de a se îndrepta, putându-se corija şi înainta pe treptele valorilor spirituale până la asemănarea cu Dum
nezeu care l-a plăsmuit (Matei 5, 48).
Un pedagog creştin al zilelor noastre facea următoarea remarcă: „A f i om
înseamnă nu numai a trăi sub vremuri, ci a fi stâlp înfipt în contra vijeliei, a fi
statornic în contra vânturilor, care încearcă să te doboare ’5.
Idealul pedagogiei creştine este educarea sufletului creştinesc şi cultivarea
funcţiunilor lui potrivit preceptelor evanghelice fixate de Mântuitorul.
A

5. Prof. Dr. Vasile Ispir, Principiile educaţiunii creştine, în „B O R ”, LXIV, (1946), nr. 1-3, p. 116.
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„ Fiinţa omenească fiind purtătoarea unui suflet nemuritor şi al chipului lui
Dumnezeu (Facerea 1, 26), este posesoare a unui fond moral cu multiple şi vari
ate posibilităţi de actualizare şi modelare. Practicarea cu ajutorul harului divin,
a virtuţilor morale, religioase, într-un climat moral, spiritual, sănătos, cultivarea
conştiinţei, a demnităţii omului şi a valorii sale unice, sunt factori care contribuie
la formarea caracterului religios-moral, a conştiinţei împlinirii destinului său în
lume, a vocaţie sale de colaborator al lui Dumnezeu în lucrarea de spiritualizare
a vieţii ”6.
Creştinismul a adus o revoluţie spirituală în omenire şi a instaurat în primul
rând o nouă ordine morală. Idealul noii religii este o misiune formatoare, de refa
cere a personalităţii umane. Omul este o fiinţă suspendată între cer şi pământ,
nedesăvârşită, dar care este chemată să intre în împărăţia perfecţiunii şi să se desă
vârşească. Morala creştină cu toate regulile ei normative îi deschide omului calea
îndumnezeirii şi posibilitatea întreţinerii comuniunii cu Dumnezeu. Este vorba de
o reconstituire a omului7.
Educaţia este o acţiune delicată şi sensibilă, de care se leagă o mulţime de
factori şi de probleme esenţiale pentru viaţa individului şi a comunităţii, în fiinţa
ei cea mai intimă, educaţia fiind o preocupare nobilă şi asiduă de înfăptuire a
binelui spiritual şi moral al întregii societăţi omeneşti. Ea urmăreşte să cizeleze
caracterele, să lumineze conştiinţele, să stăpânească viciile şi să îndrepteze pe oa
meni pe linia bunei-cuviinţe şi a bunelor moravuri. Actul educaţiei a variat în timp
după interesul pe care l-a manifestat omenirea într-un anumit moment al istoriei
sale sau după aspiraţiile ei către visul perfecţiunii şi împlinirii depline. Iniţierea
tinerei generaţii şi creşterea ei în duhul dreptei credinţe şi a fricii de Dumnezeu,
au fost coordonatele majore care au preocupat întotdeauna Biserica şi societatea
creştină, deoarece educaţia este procesul prin care o generaţie transmite gene
raţiilor următoare cunoştinţele şi experienţa ei. Aceasta presupune armonizarea
cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor profane cu morala şi principiile formaţiei
intelectual-creştine. Aceasta înseamnă ca simţul religios şi moralitatea să
evolueze şi să se sincronizeze în acelaşi ritm cu progresul ştiinţei şi al culturii,
căci într-un fel sau altul, învăţământul profan contribuie şi el la înnobilarea omu
lui atât timp cât cuceririle ştiinţei nu contrazic adevărurile de credinţă. Practica
educaţională, ca ipostază a culturii, este un instrument şi mijloc de autodezvoltare
a culturii, de creştere şi sporire culturală8. Prin educaţie, omenirea durează şi dăi
nuie. Educaţia este una dintre cele mai stringente şi mai complexe activităţi umane.
Darul de a învăţa pe altul prin cuvânt şi prin exemplul personal de viaţă este pre
ţuit de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos atunci când chema la îndeplinirea fap
6. Nichifor Crainic..., op. cit., p. 9.
7. Prof. Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Bucureşti, 1999, p. 43.
8. Ibidem, p. 17.
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tică a poruncilor evanghelice şi la trăirea şi perpetuarea adevărurilor de credinţă:
„ Iar cel ce face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor ”
(Matei 5, 19). Deci, este vorba de o atitudine practică şi consecventă în direcţia
binelui, o deprindere constantă de a aplica faptic ceea ce cunoşti, căci nu poţi
îndrepta pe altul atât timp cât faptele tale sunt reprobabile. Educaţia este necesară
şi posibilă. Necesitatea şi posibilitatea ei ne vine de la Mântuitorul. Lucrarea lui
Iisus Hristos în lume se identifică cu restaurarea omului sau cu reeducarea lui,
adică formarea omului nou după chipul bărbatului desăvârşit care este Hristos. în
felul acesta, educaţia creştină devine o actualizare şi prelungire în timp şi spaţiu
a activităţii instructiv-educative a lui Hristos. A educa şi a te autoeduca creştineşte
înseamnă a însuşi modul de viaţă a lui Hristos. Adică a avea răbdarea Lui, iubirea
Lui şi curăţia inimii Lui, încât să poţi ajunge să spui ca şi Sf. Apostol Pavel: „Nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine ’ (Galateni 2, 20). Omul a fost creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemăna
rea Noastră” (Facere 1, 26). Prin modul şi ordinea în care a fost creat, omul
reprezintă, după Sf. Grigorie de Nyssa „ ceva mare şi preţios”**, este podoaba crea
ţiei alcătuită din trup material şi suflet spiritual. El este solidar cu tot universul
creat, dar este mai de cinste decât toate fiinţele văzute: „Nimic nu e atât de preţios
ca omul; lumea toată nu-l egalează10.
La început exista o armonie între om şi natura externă, între omul cu sine în
suşi şi cu Dumnezeu. Avem mărturia revelaţiei că după încheierea actului creaţiei
toate „erau foarte bune” (Facere I, 31).
Deci, starea originară, primordială a omului, a fost o stare de armonie şi feri
cire, omul fiind înzestrat cu toate însuşirile şi darurile necesare atingerii stării de
perfecţiune. în urma căderii în păcat, prin călcarea poruncii date de Dumnezeu,
omul şi-a pierdut frumuseţea originală a sufletului, a devenit rob al păcatului şi în
fiinţa lui s-a născut înclinarea spre rău, ca urmare a slăbirii voinţei. înainte de
păcat, omul conlucra cu Dumnezeu, pentru că a fost înzestrat cu toate puterile fi
zice şi spirituale necesare atingerii scopului pentru care a fost creat. Omul este
aplecat numai spre bine „fiind chipul şi mărirea lui Dumnezeu” (I Coloseni 11,
7). într-adevăr, după cum mărturisesc şi Sfinţii Părinţi, perfecţiunea în starea ori
ginală este relativă şi potenţială, întrucât omul poseda în fiinţa sa tot ce era nece
sar, şi spiritual, şi fizic, pentru îndeplinirea misiunii şi menirii lui, desăvârşirea la
care nu ajunsese încă. Protopărinţii se aflau numai pe calea desăvârşirii11.
9.
Sfanţul Grigorie de Nyssa, De hominis qfficio, 16, P.G.., 44, 180 C, apud, pr. Lect. Dr.
Vasile Răducă, Rolul formativ al religiei, în „Studii Teologice”, XLVI (1994), nr. 1-3, p. 92.
10. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 8, 2 la Geneză, apud, Pr. prof. Ioan G. Coman,
Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara,
1988, p. 36.
11. Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Dogmatică ortodoxă, (Manual
pentru seminariile teologice), Editura Renaşterea, Cluj 2002, p. 164.
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Odată cu păcatul strămoşesc şi cu toate urmările lui ce se transmit la toate
generaţiile, se transmite şi starea de păcătoşenie înţeleasă ca înclinare spre rău,
căci „cine ar putea să scoată ceva curat din ceea ce este necurat” (Iov XIV, 4).
Dar în străfundul fiinţei noastre există şi tendinţa spre bine, spre apropiere de
Dumnezeu. în adâncul fiinţei omului „chipul lui Dumnezeu a rămas intact 12, nu
a pierit cu totul, ci doar s-a alterat.
înclinarea omului spre bine este întocmai ca o sămânţă aruncată în fiinţa sa.
Dacă înclinarea spre rău poate fi considerată ca predispoziţie fizică, ca „parte raţio
nală”, ca element ereditar fizic al persoanei, înclinarea spre bine ţine de psihicul
omului. De aceea, atât mintea, cât şi simţirea, şi voinţa, deşi şi-au diminuat puterea
lor, manifestă înclinaţia arzătoare spre bine, spre adevăr şi frumos văzând în aceste
valori o bogăţie de nepreţuit, un reflex al Binelui suprem, al Bunătăţii absolute.
Această dualitate dintre bine şi rău a omului este luată în considerare de per
spectiva pedagogic-educativă, deoarece caracterul erediar al persoanei nu este
ceva neschimbabil şi educaţia poate modela caracterul omului. Impulsul înnăscut
spre rău poate fi domolit şi stăpânit, şi, anume, prin formarea caracterului moral
al omului cu desăvârşirea lui în personalitatea morală13.
O societate umană este alcătuită din mai mulţi indivizi. Prin indivizi se
exprimă noţiunea de fiinţă ca unitate de sine stătătoare între mai multe unităţi
similare. Această unitate este de natură psihofizică. Dar fiecare individ este la
rândul său şi o individualitate. La caracterul de unitate de sine stătătoare şi indi
vizibilă se adaugă şi caracterul de unicitate şi specificitate. Fiecare om ce vine în
lume este unic, are un fel de a fi propriu, care nu se mai găseşte la nici un altul.
Dumnezeu crează pe fiecare cu pecetea sa proprie. Aşa cum lumina solară reflec
tată într-un bob de rouă se răsfrânge într-o mulţime de culori, tot aşa şi acţiunea
creatoare a lui Dumnezeu dă o infinită varietate naturii umane.
Aceste noţiuni de individ şi individualitate se aplică şi animalelor, deşi sunt
mai justificate pentru om. Insă spre deosebire de animal omul este o persoană, o
fiinţă spirituală. Ceea ce face ca el să fie persoană nu este trupul lui, ci spiritul lui,
natură raţională şi liberă. Persoana este subiect care are voinţă proprie şi ia ini
ţiativă dinlăuntru în mod liber. Ea este o fiinţă spirituală, chip al Dumnezeu, este
purtătoare de valori şi tinde spre realizarea lor. întrucât omul este o individuali
tate specifică, tinde să o cultive şi să o formeze în mod liber şi personal, în vede
rea realizării unor scopuri umane superioare. El o schimbă şi o îmbogăţeşte con
form idealului educativ, şi anume, în măsura îngăduită de structura intimă a fiecă
rui individ. Căci ceea ce este caracteristic acestei individualităţi este plasticitatea,
„ adică tocmai capacitatea de a se lăsa formată sub puterea anumitor influenţe.
Astfel schimbată, individualitatea îşi poate valorifica mai târziu, din plin, însuşi
A

A

12. Ibidem, p. 17.
13. Preot Prof. Dr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Bucureşti, 1984, p. 81.
23 - B.O.R. 1-6/2007
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rile ei native şi poate deveni folositoare societăţii14. Omul, fiinţă dihotomică
(psiho-fizică) tinde mereu spre împlinirea binelui moral.
în felul acesta se stabileşte un raport intrinsec între elementul nativ din om şi
între ceea ce omul tinde să realizeze pe plan moral. Insă, spre deosebire de carac
terul ereditar, caracterul moral nu este înnăscut, ci dobândit, şi educaţia poate mo
dela caracterul. Acest argument îl găsim în proverbul popular: „ Obişnuinţa e a
doua n a t u r ă Obiceiurile sunt expresia voinţei omului şi cu ele, el merge înainte.
Gustave Le Bon afirmă, că valoarea omului şi succesul său în viaţă se măsoară
mai ales prin dezvoltarea caracterului său15.
Prin caracter înţelegem, din punct de vedere psihologic, felul propriu şi con
stant de a se purta al cuiva. Caracterul moral se formează prin efort statornic al
voinţei care acţionează întotdeauna în conformitate cu principiile fixate. Caracterul
moral însă, nu se formează dintr-o dată. Voinţa însăşi se dezvoltă progresiv, şi
fiecare om se naşte cu un complex de dotaţii psiho-somatice şi într-un anumit me
diu. Deci, caracterul moral, pe care îl cultivă individul uman, nu este ereditar, nici
produs al mediului întru totul, ci creaţia voinţei orientată spre idealul moral. Indi
vidualitatea însăşi ajunge să fie apreciată în funcţie de caracter şi se manifestă în
acord cu deprinderile şi cu principiile morale stabilite trainic în suflet16.
Caracterul rămâne o trăsătură esenţială a personalităţii umane, dar nu este
însăşi personalitatea. Personalitatea se dezvoltă şi se realizează prin efort creator,
ordonat şi susţinut, având de atins un scop bine definit, ales în mod liber. „ Dum
nezeu însuşi respectă libertatea morală dată omului şi El nu face personalităţi
religioase decât din acei creştini care colaborează în mod liber şi din propria lor
voinţă cu harul Său mântuitor. Numai libertatea morală implică în sine şi respon
sabilitate morală, pentru treapta de sfinţenie până la care creştinul urcă persoana
şi viaţa sa. In acest sens, trăirea cu Hristos şi în Hristos este şi ea întemeiată pe
libertate şi zideşte creştini adevăraţi. ”17
Privită din prisma învăţăturii creştine, educaţia religioasă are rolul de a dez
rădăcina păcatul din om, de a stiliza comportamentul moral, de a sădi convingeri
religioase şi de a întări voinţa în lucrarea binelui. Ea urmăreşte o ţintă precisă şi
anume aceea de a crea un om nou după chipul Celui ce l-a zidit. Dobândirea ca
racterului moral nu este ultima etapă ce duce spre idealul moral. Educaţia creştină
se desfăşoară şi ea în etape, concomitent cu tendinţa şi strădania omului spre per
fecţiune şi în acest chip, ea este îndrumătoare şi necesară, fiind corespunzătoare
pentru toate vârstele vieţii umane, până la ajungerea deplinei maturităţi spirituale.
a

14. Idem, Caracterul religios —moral creştin, teză de doctorat, Sibiu, 1955, p. 6.
15. Gustave Le Bon, Psihologie asupra educaţiei, Paris, 1930, p. 236, p. 114.
16. Preot Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, (Manual pentru Institutele
Teologice), voi. I, Bucureşti 1980, p. 228.
17. Preot Dumitru Călugăr, op. cit., p. 9.
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Insă momentul cel mai prielnic dezvoltării sentimentului religios este vârsta
fragedă a copilăriei. Caracterul moral acum se poate canaliza şi şlefui, căci în
această etapă a vieţii încep să se formeze deprinderile.
Pedagogia creştină se aplică în raport cu evoluţia vieţii umane, cu gradul ei
de cultură şi de civilizaţie, şi este în strânsă corelaţie cu dezvoltarea treptată a
sufletului omenesc. Ea promovează principiile sublime ale adevărului, ale iubirii
şi dreptăţii, ale binelui şi frumuseţii duhovniceşti, principii eterne şi imuabile care
îşi găsesc originea în Dumnezeu însuşi, identificat cu Binele suprem.
Marele savant Pasteur afirma odată, că „fericit este cel ce poartă în sine un
ideal şi se supune acestuia Toate idealurile călăuzitoare ale omenirii şi toate
valorile spirituale ale culturii nu au izbutit să depăşească idealul creştin, care este
hotărâtor în formarea caracterului, în perfecţionarea morală şi în înnobilarea
sufletească a omului. A crede într-un ideal, este a stăpâni o formă supremă, care
te ridică şi te înalţă. Societatea umană te înalţă prin mijloacele de culturalizare pe
care ţi le pune la îndemână, pe când Biserica, cu tezaurul ei de doctrină, de trăire
şi de simţire religioasă te ridică tot mai sus, pe scara urcuşului duhovnicesc. Vie
ţuind pe pământ, omul trebuie să stea cu privirea aţintită spre cer optimist şi în
crezător în ajutorul lui Dumnezeu, de unde se coboară „ toată darea cea bună şi
tot darul cel desăvârşit99 (Iacob 1, 17). Omul poate cădea pradă atâtor ademeniri
care i se ivesc în cale la tot pasul, însă reazimul şi mângâierea le găseşte numai în
Dumnezeu. Omul aleargă după hrană, după locuinţă, după vanitate, care sunt peri
sabile şi nu-i aduc fericirea. Fericirea cea adevărată se află în ordinea suprana
turală şi nu în lumea materială. Există o forţă nevăzută, supremă, care îl conduce,
o energie divină izvorâtă din Fiinţa cea atotputernică şi atotperfectă ce depăşeşte
creatul - summum ens - care este Dumnezeu, de care atârnă însuşi destinul său
veşnic şi fericit.18
Personalitatea supremă, după a cărei statură trebuie realizată propria noastră
personalitate, este Mântuitorul Hristos. „Numai când creştinul ajunge să fie om al
lui Hristos, poate f i considerat o personalitate creştină educată după învăţătura
şi fapta Mântuitorului 19.
Deci, idealul perfecţiunii morale a omului îl găsim în creştinism, nu în ordi
nea lucrurilor materiale, naturale, ci în Dumnezeu, izvorul bunătăţilor şi soarele
dreptăţii; „Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit
este” (Matei V, 48), spunea Mântuitorul, în Persoana căruia a strălucit lumina
adevărului şi a mântuirii. El este modelul desăvârşirii noastre, întruchiparea abso
lută a binelui, adevărului şi a frumuseţii spirituale, către care aspiră întreaga ome
nire. „Pedagogul nostru este asemenea cu Dumnezeu, Tatăl Său, al cărui Fiu este:
este fară de păcat, nepătat, nepătimaş cu sufletul; Dumnezeu preacurat în chip de
18. Prof. Dr. Vasile Ispir, op. cit., p. 122.
19. Preot Dumitru Călugăr, op. cit., p. 13.
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om, slujitor al voinţei părinteşti, Cuvânt Dumnezeu, Cel ce este în Tatăl, Cel ce
şade de-a dreapta Tatălui, împreună cu chipul, Dumnezeu. Acesta este pentru noi
icoană fără de pată şi trebuie să căutăm cu toată puterea ca sufletul nostru să se
asemene cu el”20.
Pe această temelie (I Corinteni 3, 11) clădim noi edificiul educaţiei creştine,
ca să dobândim şi noi aceleaşi virtuţi pe care le-a avut El. „Spre o asemănare cât
mai apropiată cu lisus Hristos şi spre trăirea cât mai adâncă a moralei trăită de
El însuşi în chip real şi sublim în acelaşi timp - aceasta este năzuinţa fiecărui
creştin adevărat 21. Deci, calea spre perfecţiune ne-a deschis-o Mântuitorul nos
tru lisus Hristos. înainte de Hristos lumea trăia cu speranţa în venirea Lui, fiindcă
credea în izbăvirea pe care o va aduce El. In lisus Hristos avem imaginea „bărba
tului desăvârşit” (Efeseni IV, 13). în El ni s-a relevat sfinţenia absolută şi adevărul
plenar. în El ni s-a făcut posibilă trecerea de la moarte la viaţă, de la păcat la drep
tate, şi de la dreptate la sfinţenie. „ Creştinismul aduce în mod firesc elemente noi
în problema de care ne ocupăm şi, anume, tocmai idealul nou de viaţă, în şi cu
Hristos Domnul, ideal cu existenţă personală în Omul Dumnezeu ’22. A. Hamack,
teologul german, citând pe un istoric contemporan facea următoarea afirmaţie:
„Apariţia lui Hristos rămâne baza întregii culturi morale şi în măsura în care
apariţia Sa va putea să pătrundă mai mult ori mai lămurit, în această măsură, cul
tura morală a omenirii devine mai însemnată ori mai neînsemnată”23.
Pentru ca educaţia morală să fie încununată de succes, elevilor li se propune
să aspire spre un ideal moral. în pedagogie idealul moral e o imagine, proiecţie a
perfecţiunii, un prototip după care se modelează personalitatea umană. El are un
caracter prospectiv, nu poate fi atins niciodată. Pe calea îndeplinirii idealului creş
tin, omul conştientizează faptul că nu trăieşte numai pentru pâine „ci şi cu tot
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei IV, 4).
Primul principiu pe care se zideşte sufletul creştinesc şi pe care se întemeiază
formarea caracterului moral-creştin este credinţa în Dumnezeu. Nici un pedagog
creştin nu poate începe opera sa, fară mărturisirea credinţei în Dumnezeu cu toată
tăria convingerii. Creşterea duhovnicească are ca temelie credinţa nestrămutată în
Dumnezeu. Educaţia intelectuală nu se poate împlini, fară cunoaşterea lui Dum
nezeu. în educaţie, este absolută nevoie de acel punct de resort numit „sens al
infinitului”, care ajută pe copil la desăvârşirea vieţii, la ajungerea maturităţii24.
„Nihil Sine Deo” este principiul activ al educaţiei. Nimic din ce se întâmplă
în lumea aceasta, nici un fir de iarbă, nici un fir de păr din capul omului nu se
_
_
_
_

/V

20. Sf. Clement Alexandrinul, în trad. rom. cit., p. 168.
21. Pr. Prof. Dr. Mihail Bulacu, Pedagogie creştină ortodoxă, Bucureşti, 1935, p. 21.
22. Ibidem, p. 20.
23. A. Hamack, Das Wesen des Cristentums, 1902, p. 78.
24. Dr. Crihton Muller, The Wesen des Cristentums, p. 78, apud, prof. Dr. Vasile Ispir, op. cit.,
p. 124.
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schimbă fară voinţa lui Dumnezeu (Psalm 103, 15, Matei 6, 27). El conduce des
tinul vieţii noastre. Egumenul Eufrosin Poteca afirma că societatea noastră este
întemeiată pe dogme curate şi sfinte şi pe un misticism foarte înalt, şi dacă aces
tea ar fi învăţate de pruncii noştri, ar ieşi nişte oameni virtuoşi, aproape de Dum
nezeu cum au fost proorocii şi apostolii, părinţii acestei societăţi25.
Dacă pedagogia creştină are drept scop spiritualizarea vieţii umane, ea con
tribuie în mare măsură şi la desăvârşirea personalităţii omului. Suprema întrupare a
idealului moral este personalitatea morală; ea este ţinta educaţiei creştine, este piscul
spre care se îndreaptă toate eforturile omului. Personalitatea umană trebuie să ajungă
la perfecţiune. Această perfecţiune trebuie să-şi pună amprenta asupra întregii per
sonalităţi umane, nu numai asupra unei facultăţi aparte. în felul acesta educaţia creş
tină va cuprinde şi educaţia intelectuală, şi educaţia sentimentală, şi educaţia voliţională, întrucât intelectul, sentimentul şi voinţa alcătuiesc împreună persoana.
Personalitatea morală este întruparea liberă conştientă şi personală a binelui,
într-o dezvoltare armonică a fiinţei şi într-o participare creatoare perpetuă la viaţa
morală a semenilor, a omenirii în genere. Personalitatea morală este persoană
ajunsă la desăvârşire, prin întruparea binelui moral într-însa. Natural, fiecare
poate deveni o personalitate morală26. Copilul este şi el o personalitate morală în
devenire pentru că are în sine zestrea spirituală necesară, chiar dacă dezvoltarea
ei este mai târzie. Acest fond sufletesc nu se dezvoltă de la sine ci înseamnă capa
citate de autotransformare. Atârnă de felul în care fiecare om valorifică darul
primit; îl duce la desăvârşire sau îl risipeşte.
Fiecare om are un rol în societate, pe care realizându-1 în chip desăvârşit,
devine o personalitate, potrivit celor afirmate. Dar personalitatea nu se manifestă
numaidecât pe plan social sau cultural, ci ea reprezintă o bogăţie de valori spiri
tuale care constituie o lume lăuntrică specifică şi se revarsă în afară cu o neobiş
nuită putere creatoare. Nu toţi însă pot deveni personalităţi morale la modul ex
cepţional încât să-şi pună în evidenţă toate caracteristicile personalităţii, dar toţi
pot deveni într-un fel sau altul la modul relativ, în conformitate cu persoana şi
condiţiile sociale ale vieţii lor, personalităţi. Fiecare într-un fel propriu şi creator,
se poate dezvolta armonic şi perseverent, tinzând treptat, spre manifestarea valo
rilor. Fiecare trebuie să fie consecvent cu sine însuşi, să nu renunţe la propriul ca
racter de persoană, ci să tindă spre împlinirea idealului moral. Renumitul pedagog
rus V. Suhomlinski afirma: „ Idealul moral se naşte în inimă atunci când omul se
compară cu Acel care este, în închipuirea lui, un exemplu de frumuseţe morală.
Oamenii care şi-au găsit fericirea în slujirea omenirii devin pentru copii un ideal
moral ”27.
25. Eufrosin Poteca, Catehismul mititel vezi la C. Rădulescu-Motru, în „Revista de peda
gogie”, X (1940), p. 18.
26. Pr. Prof. Ioan Zăgrean, op. cit., ... p. 296.
27. V. Suhomlinski, apud, Protos. Ipolit Ciubotaru, Idealul moral, în „Curierul Ortodox”,
Chişinău, 1997, n r.ll, p. 3.
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Idealul de perfecţiune umană implică în sine trei factori distincţi: libertatea,
responsabilitatea şi virtutea. Pentru mântuirea omului, pe lângă graţia divină, este
necesară şi libertatea voinţei. Omul nu se poate mântui prin puterile proprii, dar
nici nu are supunere oarbă. El are destulă putere să învingă obstacolele şi să de
vină stăpân pe situaţie. Sf. Chirii al Ierusalimului zicea: „Lucrul lui Dumnezeu
este de a sădi şi de a uda, iar al nostru de a da roduri; lucrul lui Dumnezeu este
de a da darul, iar al nostru de a-l primi şi păstra 28.
Această libertate, dacă este educată şi bine coordonată, dezvoltă spiritul de
responsabilitate al omului. Omul este răspunzător de faptele sale. Prin educaţie se
ajunge la o conştiinţă morală superioară, care îl obligă pe om să se ridice la un sta
diu de răscumpărare desăvârşită. în tinereţe, omul acţionează sub influenţa facto
rilor care contribuie la educaţia sa, însă de la un anumit moment încolo omul se
educă pe sine însuşi. în acest stadiu, el ajunge la un grad de înţelepciune capabilă să
normeze toate actele sale. Această înţelepciune ne duce în mod obligatoriu la în
deplinirea virtuţii, căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în virtute (I Corinteni, 4, 20) şi virtutea cea mai de preţ este stăpânirea de sine şi învingerea
patimilor. A dobândi tărie de caracter înseamnă a ne controla acţiunile şi faptele
noastre şi a le subordona întru-totul voii lui Dumnezeu (Matei 7, 21). O adevărată
personalitate se distinge prin activitate liberă, conştientă şi asiduă. Prin muncă şi
exerciţiu, omul îşi dezvoltă aptitudinile, îşi disciplinează mintea şi simţurile, angajându-se într-un proces de autoeducaţie. Stăpân pe sine însuşi, omul va cere cât
mai puţin de la alţii şi va da cât mai mult altora.
Deci, personalitatea morală reprezintă cea mai înaltă unitate interioară a eului
uman. Când vorbim de personalitate morală vorbim şi de caracter moral. Una din
trăsăturile fundamentale ale personalităţii morale este şi voinţa tare şi consecventă,
adică un caracter puternic, tenace şi sobru. Nu poate exista personalitate morală
lipsită de caracter moral. Caracterul moral este un element esenţial al persona
lităţii. A fi om de caracter înseamnă stabilitate, idei precise şi hotărâre fermă de a
îndeplini în fapt ceea ce ţi-ai pus în gând. Aceasta aparţine neîndoielnic şi per
sonalităţii morale. Formarea caracterului moral este inclusă în formarea persona
lităţii morale29.
Un caracter moral desăvârşit se formează prin cultivarea virtuţii iubirii creş
tine. Formarea personalităţii este un ideal al educaţiei, dar această personalitate nu
se realizează în spirit egoist, prin satisfacerea interesului personal. Personalitatea
nu este izolare, ci slujire, altruism moral. Toată bogăţia spirituală a personalităţii
este pusă în slujba comunităţii umane. Există un raport de reciprocitate între co
munitate şi personalitate. La baza acestui raport stă iubirea creştină, sinceră, lu
28. Sf. Chirii al Ierusalimului, Cateheza IV, trad. în rom. de Pr. D. Fecioru, Ed. I. B. M. B. O.
R., Bucureşti, 2003, p. 61.
29. Pr. Prof. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 229.
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crătoare şi jertfelnică. Omul este o fiinţă sociabilă şi el nu se poate realiza pe plan
religios-moral în izolare, ci în comuniune cu ceilalţi, participând efectiv la viaţa
lor şi ajutându-i.
Un alt principiu pedagogic creştin care înalţă viaţa şi îi dă un sens altruist şi
creator este munca şi rugăciunea: „Ora et labora”. „ Pentru adolescenţi, cultul
poate deveni un adevărat factor de educaţie creştină. Cultul divin le întăreşte
sufletul, le luminează calea vieţii şi le inspiră spiritul de sacrificiu în serviciul
aproapelui. Dacă rugăciunea este o mare forţă pentru fiecare suflet în parte, cul
tul divin public care cuprinde rugăciunea colectivă a tuturor creştinilor este o
forţă mult mai mare”30, iar munca disciplinează mintea şi îl înnobilează pe om.
Prin muncă omul învinge toate slăbiciunile existenţei şi se înalţă în mod liber şi
conştient spre ideal. Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă astfel pe tesaloniceni:
„ Cine nu vrea să lucreze, acela să nu mănce” (II Tesaloniceni 3, 10). Munca este
o virtute morală. Ea nu mai este o pedeapsă, ci un mijloc de ridicare a omului spre
un ideal moral. Ea este un act pedagogic cu rol covârşitor în formarea caracteru
lui. A fi un om întreg înseamnă a-ţi duce singur greul existenţei, cu fruntea senină
şi a te sacrifica pentru împlinirea rosturilor vieţii. Viaţa este o luptă, de multe ori
o luptă crâncenă iar pentru a ieşi învingători trebuie să stăruim în rugăciune, să
cerem necontenit ajutorul lui Dumnezeu şi să avem răbdare în suferinţă. Sfetnicul
bătrân din Moartea lui Fulger spunea astfel despre sensul vieţii:
„Viaţa-i datorie grea,
şi laşii se-ngrozesc de ea.
Să aibă tot cei laşi ar vrea
Pe neluptat” (G. Coşbuc)
Sfântul Apostol Pavel susţinea că principiul fundamental al creştinismului
este „a muri pentru a trăi”. Precum sămânţa de grâu se aruncă în pământ, trebuie
să moară ca apoi să încolţească şi să răsară spicul, tot astfel şi omul trebuie să
moară ca să se renască (I Corinteni XV, 36). însăşi viaţa noastră este o jertfa
neîncetată, activă, un sacrificiu perpetuu. Educaţia creştină impune în mod firesc
sacrificiul şi iubirea de aproapele. Crucea lui Iisus Hristos este simbolul educaţiei
desăvârşite. Jertfa de pe Golgota este cea mai educativă în acest sens. Ea este cale
spre înviere şi viaţă veşnică. La odihna fericirii veşnice nu se ajunge decât prin
răstignirea propriilor noastre patimi pe crucea înfrânării şi a lepădării de sine. La
baza educaţiei creştine stă şi principiul pedagogic fundamental al bunătăţii, căci
Dumnezeu este atotbun şi drept. Sfântul Apostol Pavel spune: „ Ce voiţi? Să vin
la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste şi cu duhul blândeţii?” (I Corinteni 4, 21).
In educaţia copiilor, totul trebuie făcut cu tact, înţelepciune şi bunătate. Bună
tatea sufletească trebuie să fie o calitate esenţială a pedagogului. El trebuie să
A

30. Pr. Mihail Bulacu, Studiu introductiv în Catehetica ortodoxă, Oradea, 1928, pp. 161-162.
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pornească de la preceptul evanghelic: „Precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi şi voi aşişderea...” (Luca 6, 31). Educatorii trebuie să-şi iubească ucenicii,
să le inspire dragoste faţă de învăţătură şi râvnă pentru practicarea virtuţii.
„Dragostea crează mediul cel mai potrivit pentru modelarea omului, pentru
desăvârşirea lui, pentru ridicarea ucenicului spre dascăl şi chear mai sus ”31.
Pentru ca lumea să fie transformată, se cere zel misionar. Obligaţia pentru
îndeplinirea misiunii ne vine de la Mântuitorul care a spus: „Precum M-a trimis
pe Mine Tatăl şi eu vă trimit pe voi” (Ioan 20, 21). El i-a trimis pe apostoli în lume
şi prin ei pe preoţi, însă mandatul acesta este o poruncă adresată şi celor care pro
movează moralitatea şi educaţia cu exemplul personal, cu cuvântul, cu fapta şi cu
îndemnul: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-Voi
şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu celui din ceruri” (Matei 10, 32). Deci, misi
unea este un alt principiu pedagogic în educaţia creştină32.
Viaţa creştină este o viaţă practică. Ea este o premisă a fericirii veşnice. Edu
caţia creştină îl orientează pe om spre zorile veşniciei şi îl convinge că sensul
existenţei este îndreptat spre viaţa de dincolo. „Actul de credinţă în Dumezeu este
o datorie pe care o realizăm prin fapte; de aceea, pe bună dreptate, datoriile
noastre de credinţă constau din fapte nu din cuvinte, iar fapta este o lucrare a
sufletului raţional al creştinului, pe care o săvârşim potrivit unei bune judecăţi.
Prin urmare, datoria înseamnă a avea în viaţă o singură voinţă cu Dumnezeu şi
cu Hristos, Care ne pregăteşte pentru viaţa veşnică; iar viaţa creştinilor, ale cărei
principii pedagogice le punem acum, este o totalitate de fapte raţionale, adică o
lucrare desăvârşită a învăţăturilor date de Cuvânt, pe care noi am numit-o cre
dinţă. Această totalitate este alcătuită din poruncile Domnului; ele sunt învăţături
dumnezeieşti, care ni s-au dat ca reguli duhovniceşti de conduită folositoare şi
pentru noi şi pentru semenii noştri... şi sunt rânduite pentru mântuirea noastră 33.
Educaţia religioasă îl pune pe om faţă în faţă cu Dumnezeu. „Scopul educaţiei
creştine este acela al pregătirii, îndrumării şi desăvârşirii vieţii unui om 34.
Educaţia este creatoare de cultură. Prin educaţie, însăşi componentele culturii
renasc şi impun noi ierarhii, noi valenţe şi preferinţe. Este timpul ca şi religia, în
calitate de ipostază semnificativă a culturii, să intre în conul de lumină al pedago
giei, deoarece educaţia religioasă are o mare valoare în contemporaneitate. Edu
caţia religios-morală este o componentă a formării spirituale a omului, cu rezo
nanţe în plan intelectual, afectiv şi comportamental. Putem susţine că religia se
asociază riguros cu morala. O morală fară religie este absurdă. Educaţia religioasă
nu este posibilă fară o adâncire a preceptelor morale. Religia şi morala sunt aşa
31.
32.
33.
34.

Pr. Prof. Dr. Mihail Bulacu, Pedagogia creştină..., p. 158.
Prof. Dr. Vasile G. Ispir, op. cit., p. 78.
Sf. Clement Alexandrinul, în trad. rom. cit., pp. 225-226.
Pr. Prof. Dr. Mihail Bulacu, Pedagogia creştină..., p. 153.
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de strâns legate între ele, precum e legată lumina de căldură în raza de soare.
Omul religios şi moral este ca un pom roditor. Precum pomul absoarbe din pă
mânt, prin numeroasele sale rădăcini seva necesară şi o duce prin ramuri în fructe,
la fel şi omul creştin adună prin rădăcinile simţurilor sale, din pământul mănos al
Evangheliei, dulceaţa sfinţeniei şi o toarnă în vasul faptelor sale.
Dimensiunea educativ-morală a creştinismului permite materializarea ei în
actele şi comportamentele fiinţei umane, conducând la o viaţă liberă şi desăvâr
şită. Oriunde au existat oameni, în toată vremea şi în orice parte a pământului,
procesul educativ s-a împlinit cu rodnicie şi cu necesitate pentru perpetuarea celor
mai nobile valori morale ale umanităţii.
Toată activitatea pământească a Mântuitorului a avut prin excelenţă un carac
ter profetic şi didactic. El ne-a descoperit cele mai înalte adevăruri şi ne-a arătat şi
calea bunei convieţuiri creştineşti. El ne-a croit calea pe care trebuie să o urmăm
pentru luminarea şi cultivarea conştiinţei morale şi pentru formarea unui caracter
desăvârşit. Mântuitorul a fost tipul adevăratei înălţări, perfecţiuni şi străluciri - tip
ideal al fericirii şi integrării omeneşti, pentru că în persoana Lui nu acţiona omul,
ci Dumnezeu-Omul, voinţa umană fiind supusă întrutotul voinţei dumnezeieşti.
întrucât Dumnezeu în mod etic este stăpân prin definiţie, idealul omului este
asemănarea cu Dumnezeu şi deci sfinţenia etică: „fiţi sfinţi, căci Eu Domnul sunt
sfânt” (Levitic 11, 45; I Petru, 1, 16). Sfinţenia este idealul care îmbină în mod
armonic religiosul cu moralul. în creştinism, desăvârşirea morală fară autentici
tatea credinţei religioase este imposibilă, precum şi desăvârşirea credinţei fară
desăvârşirea morală este de neconceput. Deci, sfântul este o personalitate morală
împlinită, este creştinul desăvârşit35.
Finalitatea acţiunii educative, intenţia pedagogiei creştine şi în sfârşit, rezul
tatul aşteptat în finalul procesului de instruire, vizează acest ideal religios-moral
pe care îl poate cultiva orice om. în împărăţia lui Dumnezeu pe pământ fiecare om
este atât de necesar, încât nu poate fi înlocuit cu altul. Trebuie să credem că nu
suntem de prisos pentru lucrul lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu ascultă pentru
a auzi glasul de laudă al fiecărui om la locul şi lucrul pe care îl săvârşeşte.
Sfântul este creştinul desăvârşit, dar în acelaşi timp şi copilul desăvârşit,
deoarece candoarea şi nevinovăţia copilăriei se întâlnesc pe acelaşi plan cu sfin
ţenia. Precum valurile mării macină pe nesimţite ţărmul de piatră, la fel şi valurile
vieţii nimicesc cu timpul candoarea copilăriei. Lupta sfântului este de a menţine
nivelul inţial de candoare şi de a-şi păstra nealterată puritatea morală a sufletului
dobândită la Botez.
La temelia educaţiei generaţiilor noi stă un sentiment de inimă frântă. Când
privim copiii, suspinăm că nu suntem asemenea lor şi dorim cât mai puţin ca ei să
ajungă asemenea nouă. Truda educatorului adevărat este nu să-i facă pe copii
35. Pr. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, op. cit., p. 300.
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asemenea nouă, ci să-i salveze pe toată viaţa în curăţenia şi simplitatea neprihă
nită cu care au venit pe lume36.
Aşadar, cunoscând cărările dreptăţii şi sensul binelui evanghelic, vom reuşi
să realizăm idealul sfânt al personalităţii, care este puterea creatoare a adevăratei
culturi umane, vom reuşi să dăltuim caracterul, vom moraliza individul şi vom
asigura progresul religios-moral şi spiritual al societăţii în numele Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. In acest mod vom forma omul nou, încreştinat
şi înduhovnicit. în acest sens, omul de mâine, crescut sub puterea educaţiei creş
tine, va fi un caracter religios-moral desăvârşit.
Caracterul religios-moral este acela care s-a lepădat de omul vechi şi s-a
îmbrăcat în omul cel nou. Educaţia creştină nu-i numai individuală, ci şi socială.
Ne modelăm activitatea noastră, nu numai faţă de Dumnezeu, ci mai ales faţă de
oameni şi ne deprindem a fi buni cu semenii. Educaţia creştină este o muncă
asiduă de corijare şi îndreptare a credinciosului pe calea împlinirii virtuţilor
evanghelice şi a trăirii creştineşti, iar obiectul educaţiei este modelarea sufletului
după chipul Ziditorului. „Să ne întărim mintea, să ne încordăm sufletul să ne
pregătim inima! Pentru suflet alergăm; lucrurile veşnice să le nădăjduim ”37.
A
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36. Nechifor Crainic, op. cit., p. 78.
37. Sfanţul Chirii al Ierusalimului, Procateheză, în trad. rom. cit., p. 17.

HAINE ŞI ORNAMENTE IN VECHIUL ŞI
NOUL TESTAMENT
A. TRADIŢIA IUDAICĂ
Uneori membrii Bisericii renunţă la podoabele lor strălucitoare sau cosmeti
cele colorate doar pentru că “aşa spune Biserica” şi nu pentru că ei înţeleg prin
cipiile pe care Dumnezeu le-a descoperit ca să asigure nişte relaţii sănătoase cu
El. Ei sunt înclinaţi să întrebe: “Ce este rău în cerceii sau brăţara mea? Nu sunt
izbitoare şi nici scumpe! Ce este rău cu fusta scurtă la Biserica? Este de numai 4 cm
deasupra genunchiului. Sunt încă tânără şi aşa se îmbracă oricine...”
Dar un creştin autentic nu va întreba “Cât de puţin pot să fac pentru a putea
rămâne copil al lui Dumnezeu?” ci “Cât de mult pot face pentru a-mi arăta cre
dinţa, iubirea şi legământul meu cu Hristos prin înfăţişarea exterioară?” Aceasta
este atitudinea pozitivă ce izvorăşte din inima aceea atât de plină de iubirea lui
Dumnezeu care caută să cunoască cum poate să proslăvească pe Dumnezeu cel
mai bine prin toate aspectele vieţii, incluzând înfăţişarea exterioară. Creştinii care
au această atitudine pozitivă şi iubitoare sunt doritori să afle ceea ce Dumnezeu a
descoperit în Scriptură referitor la haine, bijuterii şi cosmetice. O asemenea atitu
dine m-a călăuzit în cercetarea acestei probleme în Vechiului Testament1.
Acest studiu examinează cele mai relevante pasaje ale Vechiul Testament
despre bijuterii, parfumuri, uleiuri pentru corp şi haine. Vom descoperi o strânsă
legătură între folosirea în exces a acestor lucruri şi seducţie, adulter şi apostazie.
Vom descoperi că lepădarea ornamentelor exterioare reprezintă o precondiţie a
curăţirii spirituale şi a împăcării cu Dumnezeu. Datorită faptului că unii oameni
găsesc în anumite pasaje din Vechiul Testament sprijin pentru o folosire moderată
a bijuteriilor, vom da atenţie specială acelor pasaje precum şi concluziilor ce se
pot desprinde din ele.

O haină de lumină
Corpul omenesc a fost creat de Dumnezeu, în chip minunat, în forme şi
trăsături, şi fermecător în expresivitate. Dumnezeu şi-a arătat mulţumirea Sa de
crearea lui Adam şi a Evei prin cuvintele “bune foarte” (Facerea 1, 31). In starea
lor edenică, bărbatul şi femeia purtau doar hainele inocenţei. “O frumoasă şi dulce
lumină, lumina lui Dumnezeu învăluia perechea sfântă. Haina de lumina era un
simbol al hainelor spirituale cereşti. Aceasta le reamintea continuu de prezenţa lui
1.
Green, William H., The Higher Criticism o f the Pentateuch, [Critica superioară a Penta
teuhului], New York, Chas. Scribner’s Sons, 1995, p. 53.
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Dumnezeu. Când a intervenit păcatul, ei au rupt legătura lor cu Dumnezeu, iar
haina de lumină a dispărut. Dezgoliţi şi ruşinaţi, ei au încercat să compenseze
pierderea hainei cereşti prin haine de frunze şi apoi prin tunicile de piele 2.
în Sfânta Scriptură, hainele sau lipsa lor (goliciunea) reprezintă condiţia spi
rituală a omului înaintea lui Dumnezeu. Când Adam şi Eva au păcătuit, deodată
au descoperit că sunt goi şi că pierduseră haina de lumină. Goliciunea lor nu era
rezultatul dezbrăcării vreunei haine, căci nu purtaseră nici un fel de haine până
atunci. Ei au devenit goi, în momentul în care au păcătuit şi au simţit despărţirea
de slava prezenţei lui Dumnezeu care îi acoperea.
Răscumpărarea este adesea reprezentată în Scriptură ca o restaurare a hainei
de lumină de la început, care emana din prezenţa slavei lui Dumnezeu. Proorocul
Isaia vorbeşte de restaurarea hainei de lumină în împărăţia lui Mesia: “Soarele nu
va mai fi lumină ziua ta, nici luna noaptea, căci Domnul va fi lumina ta şi Dum
nezeu slava ta!” (Isaia 60, 19). Tot la fel, Sfântul Evanghelist Ioan compara Bise
rica ce II aşteapta pe Hristos cu o mireasă împodobită pentru nuntă. “Şi i s-a dat
ei să se înveşmânteze cu vison curat, luminos” (Apocalipsa 19, 8). Termenul grec
pentru “luminos” este “lampron” care literar înseamnă “luminos sau strălucitor”.
Haina de lumină pierdută din cauza păcatului este în final redobândită prin
Hristos. Lumina slavei lui Dumnezeu nu îmbracă doar pe sfinţi, ci şi cetatea în
săşi (Apocalipsa 21, 23) 3.
Cele aratate sunt suficiente spre a arăta cât de bogat este simbolismul haine
lor în Sfânta Scriptură. De la creaţie până la restaurare, activitatea creatoare şi
răscumpărătoare a lui Dumnezeu este adesea reprezentată ca o acoperire â golici
unii copiilor Săi, prin hainele îndreptăţirii Sale. In cartea “Simbolismul hainelor”,
Edgar Haulotte notează că “Importanţa hainelor nu este neglijată în Sfânta Scrip
tură, din contră, Dumnezeu le dă o semnificaţie spirituală”. Simbolismul hainelor
ne ajută să apreciem importanţa pe care Dumnezeu o dă hainelor în viaţa poporu
lui lui Dumnezeu4.

Căderea şi grija pentru acoperirea trupului
Diversificarea îmbrăcămintei a început atunci când primii noştri părinţi au
fost alungaţi din grădina Edenului. Inocenţa era pierdută, haina de lumină pierise,
iar Adam şi Eva, acoperiţi de ruşinea păcatuirii, au cusut laolaltă frunze pentru a-şi
ascunde goliciunea. Aceasta îmbrăcăminte provizorie a fost curând înlocuită cu
haine de piele croite de însuşi Dumnezeu (Facerea 3, 20). Apoi, pe măsura ce
2. Harrison, R.K., Introduction to the Old Testament, (Introducere la Vechiul Testament),
Grand Rapids: Eerdmans, 1969, p. 68.
3. McDowell, Josh, More Evidence That Demands a Verdict, (Noi dovezi ce pretind un ver
dict), Arrowhead Springs, Colo., Campus Crusade fo r Christ, 1975, p. 74.
4. Pratt, H.B., Studies in the Book o f Genesis, New York, American Tract Society, 1904, p. 252.
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oamenii au devenit mai corupţi, au încercat să înlocuiască frumoasa simplitate a
inocenţei lor cu invenţii ale negoţului, ale modei, ornamente de aur, bijuterii şi
perle. Cu cât mai decăzuţi erau, cu atât mai extravagante deveneau hainele şi
podoabele.5
Funcţia originală a hainelor era să le protejeze corpul de vremea schimbă
toare şi de dorinţele pofticioase. Dar curând, oamenii şi-au făcut haine şi podoabe
caracteristice părţii femeieşti şi celei bărbăteşti, şi care exprimau mândria şi slava
deşartă ale celor care le purtau6. Respectul de sine s-a schimbat aşadar în vanitate.
Dorinţa după apreciere i-a condus pe oameni să se împovăreze cu o înfăţişare
atractivă şi ornamente costisitoare. Astfel, hainele şi podoabele au devenit foarte
curând un indiciu al poziţiei sociale şi, uneori, chiar al declinului moral.

Lepădarea podoabelor la Betel
Cele spuse mai sus ne ajută să înţelegem de ce în Vechiul Testament Dum
nezeu a chemat adesea pe poporul Său la pocăinţă şi reformă prin lepădarea
podoabelor. Primul episod de acest fel este în Facere 35, 1-4. Dumnezeu l-a sfă
tuit pe Iacov să-şi mute familia de la Sihem la Betel, pentru a-i conduce la refor
ma spirituală prin construirea unui altar în acelaşi loc unde i s-a descoperit, când
fugea de fratele său Esau.
Iacov a înţeles că era mult de făcut pentru ca familia lui să fie pregătită pen
tru întâlnirea cu Dumnezeu la Betel. Din respect pentru soţiile sale, Iacov tolerase
idolii şi bijuteriile. Aceste articole includeau idolii pe care Rahela îi furase de la
tatal ei (Facerea 31,19) precum şi bijuterii pe care fiii săi le capturaseră ca pradă
din Sihem (Facerea 34, 27-29). Pentru a-şi conduce familia la înnoire morală şi
purificare spirituală, Iacov le-a cerut o curăţire exterioară. “Lepădaţi dumnezeii
străini dintre voi, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele şi apoi vom merge la Betel
ca să înălţăm Domnului un altar” (Facerea 35, 2-3)7.
Este semnificativ faptul că Iacov a simţit că familia lui are nevoie de o cură
ţire exterioară a trupurilor şi de o schimbare a hainelor, înainte de a face expe
rienţa unei curăţiri interioare la altar. Probabil că schimbarea hainelor însemna
îmbrăcarea acelor haine care nu erau doar curate, ci şi potrivite pentru o reală
apropiere de Dumnezeu. Am văzut mai înainte că noi devenim ceea ce îmbrăcăm.
Aceasta e adevărat atât în viaţa spirituală, cât şi în viaţa profesională8. O înfăţişare
curată şi nouă ne provoacă să fim curaţi şi noi înlăuntrul nostru, prin curăţirea
5.
Lewis, C.S., Modern Theology and Biblical Criticism (Teologia modernă şi interpretarea
critică a Bibliei), în Christian Reflections, (Reflecţii creştine), editat de Walter Hooper, Grand
Rapids: Eerdamns, 1967, p. 364.
6. Ibidem, p. 368.
7. Allis, Oswald, T., The Old Testament. Its Claims and Its Critics, (Vechiul Testament. Ce
afirmă şi criticile ce i se aduc), New Jersey: Presbyterian & Reformed, 1972, p. 62.
8 Ibidem, p. 63
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minţii şi inimii. Aceasta explică de ce au fost date directive asemănătoare de către
Dumnezeu şi israeliţilor la Sinai (Exod 19,10).
Răspunsul casei lui Iacov a fost lăudabil: “Astfel ei au dat lui lacov toţi dum
nezeii străini pe care îi aveau, cerceii din urechi şi Iacov i-a îngropat în pământ
sub stejarul de lângă Sihem”. (Facerea 35, 4). Să notăm că Iacov a primit nu nu
mai idolii dar şi bijuteriile lor. Ei au recunoscut astfel că toate acestea puteau fi o
barieră în calea primirii lor de către Dumnezeu.

Idolii şi bijuteriile
Unii cercetători sugerează că cerceii erau de fapt amulete de mici idoli arti
zanali. Aceasta este foarte posibil, deoarece multe articole de giuvaergerie erau
asociate cu închinarea la idoli. (Isaia 3,18-21). Adesea oamenii se închinau la ceea
ce purtau. In articolul “îmbrăcămintea iudaică şi podoabele”, Enciclopedia SchaffHerzog explică: “O bijuterie era în acelaşi timp o amuletă. După concepţia orien
tală veche, metalele şi pietrele preţioase aparţineau unor zei ai lumii minerale şi
deţineau o putere magică”. De asemenea, orice articol de ornament care abătea
atenţia de la purtătorul ornamentului la ornament, servea ca o protecţie împotriva
ochiului rău9. Din acest motiv, orice persoană din Orient purta din belşug, bijuterii.
Rădăcini ale acestei superstiţii se regăsesc în Vechiul Testament. în Isaia 3, 20, o
piesă din bijuteriile femeii este descrisă ca amuletă (Facerea 35,4) şi evident, orna
mentele cămilelor madianiţilor erau fermecătoare. (Judecători 8, 21).
Aceasta este adevărat şi în ţările catolice, unde mulţi oameni poartă ca pan
dantiv simboluri ale lucrurilor la care se închina: cruci, inimi (a lui Iisus sau a
Măriei), si chiar mici relicve. De asemenea, în cultul New Age se poartă amulete,
talismane şi diverse pandantive. De fapt, funcţia acestor articole era de a te păzi
contra spiritelor rele sau a farmecelor.
în Cartea Judecătorilor 8, 24 se spune că purtarea bijuteriilor era proprie
ismaeliţilor: “Aveau cercei de aur pentru că erau ismaeliţi.” Fraza sugerează fap
tul că era un lucru caracteristic pentru ei şi nu pentru israeliţi. Astfel ni se spune
şi noua celor de azi că purtarea bijuteriilor este un lucru caracteristic lumii şi nu
creştinilor10.
Membrii familiei lui Iacov adoptaseră idolatria păgână, iar acum Iacov îi
aducea înaintea lui Dumnezeu la Betel, ca să facă ispăşire pentru păcatele lor. Era
vremea cercetării de sine şi a pocăinţei. Ei au recunoscut că dumnezeii străini şi
bijuteriile trebuie lepădate, mai înainte ca binecuvântarea lui Dumnezeu să poată
veni asupra lor. Pentru a se asigura că familia lui nu va cădea iarăşi în idolatrie,
9.
Cassuto, Umberto, The Documentary Hypothesis, [Ipoteza documentară], prima ediţie
englezească, Ierusalim: Magness Press, 1946, p. 132.
10.
Frazer, James George, Folklore in the Old Testament, [Folclorul în Vechiul Testament],
New York: MacMillan, 1923, p. 152.
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Iacov a dovedit înţelepciunea de a înmormânta idolii şi cerceii lângă stejarul din
Sihem, înainte de a se îndrepta spre Betel.
Această istorie conţine un principiu valoros pentru creştinul de azi. Dacă
vrem să experimentăm o curăţire lăuntrică de trecutul nostru păcătos şi vrem să
avem o experienţă a Betelului, casa lui Dumnezeu, trebuie să lepădăm orice obiect
de idolatrie care ne înconjoară şi chiar ornamentele purtate pentru slava de sine.
Pentru a ne asigura că nu vom fi ispitiţi să le folosim din nou, este cel mai bine să
le abandonăm, decât să le păstrăm ca suveniruri.

Lepădarea ornamentelor la muntele Horeb
O reformă asemănătoare care implică lepădarea podoabelor este relatată în
Exod 33, 1-6. Contextul este marea apostazie care a avut loc, când Moise era pe
munte, că să primească cele 10 porunci. Obosiţi să mai aştepte pe Moise şi dorind
să aibă un Dumnezeu vizibil, care să meargă înaintea lor în locul lui Moise, unii
israeliţi au adus podoabele lor de aur la Aaron, care le-a folosit spre a face un viţel
de aur, o imitaţie a zeilor Egiptului (Exod 32,2-4). Când era încă pe munte, Moise
a fost avertizat de apostazia de la poalele muntelui şi, grăbindu-se să se întoarcă
la poporul său, l-a găsit dansând şi strigând în jurul noului idol11.
Pentru a arată dezaprobarea faţă de această rebeliune, Moise a zdrobit tablele
Legii în văzul tuturor, aceasta însemnând că ei rupseseră legământul lor cu Dum
nezeu. Apoi el a ars viţelul de aur şi, cu ajutorul leviţilor, a pedepsit pe aceia care au
persistat în răzvrătirea lor (Exod 32, 15-29). Moise s-a urcat pe munte pentru a
mijloci în favoarea poporului. Dumnezeu atunci l-a asigurat pe Moise ca El rămâne
credincios legământului făcut cu Abraam, Isaac şi Iacov ca să-i ducă în Canaan, dar
că El însuşi nu va mai merge cu ei, ci va merge “îngerul Meu” (Facerea 32, 34).12
Probabil datorită faptului că puteau cădea din nou în ispită, iar directa prezenţă a lui
Dumnezeu ar fi însemnat completa lor distrugere (Ieşirea 32, 2-3).
Când israeliţii au înţeles că Dumnezeu nu le va mai asigura personal pro
tecţie, s-au pocăit adânc de păcatele lor “şi nimeni nu şi-a pus podoabele pe e l”.
Bărbaţii purtau probabil brăţări, verigi la picioare, cercei ca şi cei din Egipt.
Aceasta arată că ispita ornamentelor este şi pentru bărbaţi, nu doar pentru femei.
Ca răspuns la această aparentă pocăinţă a lui Israel, Dumnezeu şi-a revizuit
ameninţarea, dar a cerut Israeliţilor, ca dovadă a pocăinţei lor, să lepede pentru
totdeauna ornamentele: “Dezbrăcaţi acum de pe voi hainele voastre cele fru
moase şi podoabele voastre şi voi vedea ce voi face cu voi” (Ibid. 33,5).. Răs
punsul a fost pozitiv: “Atunci fiii lui Israel au dezbrăcat de pe ei podoabele lor şi
hainele cele frumoase când au plecat de la Muntele Horeb ”. (Ibid. 33, 6). Această
11. Ibidem, p. 153.
12. Ibidem, p. 155.
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relatare ne arată că israeliţii au recunoscut că ornamentele erau un serios obstacol
în calea împăcării cu Dumnezeu, de aceea au hotărât să le lepede. Expresia “au
plecat de la Muntele Horeb” indică faptul că israeliţii sinceri au făcut un angaja
ment la Horeb, de a întrerupe folosirea podoabelor cu scopul de a-şi arăta dorinţa
de a se supune lui Dumnezeu. Această experienţă seamănă cu cea a familiei lui
Iacov la Betel. In ambele evenimente, lepădarea podoabelor a fost pregătitoare
pentru o înnoire a legământului cu Dumnezeu13.
Ce învăţătură putem să tragem astăzi din acestea? Referindu-se la experienţa
israeliţilor în pustie, Pavel ne aminteşte că “Şi toate acestea li s-au întâmplat ace
lora, ca preînchipuiri ale viitorului, şi au fost scrise spre povăţuirea noastră, la
care au ajuns sfârşiturile veacurilor” (I Corinteni 10,11). Ca şi ei, noi călătorim
spre ”pământul” promis. Porunca lui Dumnezeu dată Israeliţilor de a lepăda orna
mentele, înainte de a intra în ţara Canaanului, se aplică şi la noi care suntem gata
să intram în Canaanul ceresc. Dacă purtarea ornamentelor a contribuit la răzvră
tirea împotriva lui Dumnezeu, iar lepadarea lor a însemnat împăcarea cu El,
aceasta nu este oare adevarat şi pentru noi astăzi?
Unii cititori se pot întreba: “De ce erau ornamentele o aşa piedică pentru viaţa
spirituală a israeliţilor şi de ce bijuteriile sunt în detrimentul vieţii noastre spiri
tuale astăzi?” O parte a răspunsului este că noi purtăm lucruri la care ne închinăm
şi ne închinăm la ceea ce purtăm. Purtăm lucruri la care ne închinăm în sensul că
purtăm ceea ce descoperă cel mai bine idolii noştri: frumuseţe, bogăţie, stare so
cială. Noi ne închinăm la ceea ce purtăm, în sensul că adorăm acele haine şi orna
mente pe care le jertfim ambiţiilor noastre (idoli).
Aţi auzit cuvinte ca acestea: “O, cât de mult ador aceasta haină sau bră
ţară!...Ele adaugă mult înfăţişării şi personalităţii mele!” Aceste exprimări arată
că scopul unor oameni nu este închinarea la Dumnezeu, ci cultul personalităţii lor.
Aceasta este de fapt idolatrie. Când hainele, trupul, ornamentele, maşinile, profe
siunea, bogăţia devin priorităţi (idoli) în viaţa noastră, Dumnezeu este înstrăinat
de conştiinţa noastră. Acesta este principalul motiv pentru care ornamentele sunt
un obstacol serios pentru viaţa noastră spirituală14.

Aroganţa fiicelor Sionului
Un alt exemplu semnificativ privind modul în care hainele extravagante şi
podoabele hrănesc mândria şi proslăvirea de sine mai mult decât închinarea faţă
de Dumnezeu este găsit în Isaia 3, 16-20. Acest pasaj este cel mai relevant, deoa
rece conţine nu doar cea mai detaliată descriere a diferitelor articole de giuvaerge13. Fretheim, Terence E., Creation, Fall and Flood, (Creaţie, cădere şi potop), Minneapolis:
Augsburg, 1969, p. 82.
14. Ibidem, p. 83.
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rie şi haine, pe care le purtau femeile bogate din Ierusalim, dar şi cea mai aspră
denunţare a mândriei şi aroganţei etalate prin asemenea articole.
Contextul pasajului este anunţarea judecăţii lui Dumnezeu asupra poporului
Său, care va duce la o cumplită umilire şi distrugere. Motivul este că poporul L-a
părăsit pe Dumnezeu. “Ierusalimul va ajunge dărâmătură şi Iuda este gata să
cadă, căci limba lor şi gândurile lor sunt împotriva Domnului şi dispreţuiesc pri
virea slavei Lw/”(Isaia 3, 8).
Isaia aruncă vina acestei apostazii naţionale asupra influenţei negative, atât a
liderilor, cât şi a femeilor bogate. Cu privire la lideri, profetul spune: “Poporul meu!
Cei care te conduc, te rătăcesc şi te abat de la calea pe care tu mergi. Domnul Se
ridică la judecată şi stă ca să judece pe poporul Său... “Voi aţi pustiit via Mea şi
prada luată de la cei sărmani se află în casele voastre” (Isaia 3, 12-14). In loc să
fie păzitori ai viei, adică ai naţiunii lui Israel, (Isaia 5, 7; 1, 8; 2,1-3), liderii civili
şi religioşi au mâncat-o, îmbogăţindu-se pe sine în detrimentul celor săraci15.
Isaia se referă mai departe la influenţa negativă a clasei sociale superioare a
femeilor, ele fiind de fapt soţiile şi fiicele liderilor naţiunii. Evident, după cum
spune şi Josepf Jensen: “Ca şi Amos, Isaia vede pe femei responsabile pentru
opresiunea practicată de bărbaţii lor”. Aceasta este sugerată chiar de expresia
“Poporul meu este asuprit de nişte copii şi femeile domnesc peste e f’ (Isaia 3, 12).
Profetul arată, după Cari Nagelsbach16, că Dumnezeu condamnă excesele luxului
femeiesc, nu doar păcătos în sine, dar ca primă cauză a dezordinii sociale şi a
violenţei menţionate mai sus, pedepsite prin boli, văduvie şi expunere ruşinoasă.
(Isaia 3, 17).
Isaia descrie mai întâi cum fiicele Sionului îşi arată mândria lor arogantă: “Şi
mai zice Domnul: Pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre şi umblă cu capul
pe sus şi cu priviri obraznice, cu paşi domoli, cu zăngănit de inele la picioarele
lor, Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul va descoperi
goliciunea lor” (Isaia 3, 16-17). Mândria din interior a femeilor Sionului este
arătată în exterior prin aceea că aruncă priviri pofticioase să vadă dacă sunt admi
rate, şi atrag atenţia zornăind cu verigile de la picior.

Lepădarea simbolurilor mândriei
Mândria fiicelor Sionului provoacă judecata lui Dumnezeu, care le aduce
umilirea prin confiscarea tuturor acelor simboluri ale trufiei şi prin supunerea
acstor femei la un crud tratament: “în ziua aceea va lua Domnul toate podoabele:
15. Keil, C.F. şi F. Delitzsch, Biblical Commentary on the Old Testament, (Comentariu biblic
la Vechiul Testament), 25 voi., traducerea în engleză de James Martin, Grand Rapids: Eerdmans,
1949, p. 127.
16. Josepf Jensen, Ancient Orient and the Old Testament, (Vechiul Orient şi Vechiul Testa
ment), Chicago, InterVersity Press, 1966, p. 18.
24 - B.O.R. 1-6/2007
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inele, sori, luniţe, cercei, brăţări, văluri, cununi, lănţişoare, cingătoare, miresme,
talismane, inele, verigi de nas, veşminte de sărbătoare, mantii, şaluri, pungi,
oglinzi, pânzeturi subţiri, turbane şi tunici. Atunci va fi în loc de miresme, putre
ziciune, şi în loc de cingători, frânghie, în loc de cârlionţi făcuţi cu fierul, pleşuvire, în loc de veşmânt preţios, zdrenţe, şi în loc de frumuseţe, pecete de robie.
Locuitorii Sionului vor cădea de sabie şi vitejii lui în războaie. Porţile fiicei Sionului vor scârţâi şi se vor jeli şi, jefuită, ea va şedea despuiată pe pământ” (Isaia
3, 18-26).
în acest pasaj găsim cea mai amănunţită descriere din toată Biblia a veş
mintelor, accesoriilor şi bijuteriilor purtate de femei. Acest lucru este surprinzător,
deoarece aşa cum spune şi Franz Delitzsch, nu este obişnuit pentru Isaia “să intre
în asemenea intimităţi . Chiar Iezechiel, care dă detalii ale ornamentelor femeieşti
(Iezechiel. 16, 8-14), nu se compară cu descrierea lui Isaia. Explicaţia este dată de
scopul lui Isaia de a arăta “umblarea după ornamente devenită foarte răspândită
în vremea lui Ozia şi lotam”, ca şi consecinţele tragice ale umilirii şi nimicirii17.
Trebuie să notăm că pasajul include şi articole de îmbrăcăminte legitimă:
mantii, cămăşi, mahrame, turbane. Isaia le pune laolaltă cu ornamentele păgâne
folosite de femei, deoarece toate erau folosite spre a etala aroganţa. Intenţia lui
este de a arăta cum mândria femeilor Ierusalimului manifestată prin toate hainele
şi ornamentele provoacă judecata lui Dumnezeu şi nimicirea.
Pasajul ne învaţă cel puţin două lecţii. Mai întâi, că hainele luxoase şi podoa
bele descoperă mândria din interior şi dorinţa de înălţare de sine, ceea ce poate
duce la idolatrie, adulter şi apostazie. E o strânsă legătură între haine şi starea spi
rituală. Lipsa de modestie duce la necurăţie. Privirile pofticioase ale fiicelor Sio
nului au tulburat minţile conducătorilor şi de fapt au dus naţiunea către pedeapsa
divină. Astfel, motivul cel mai important de a renunţa la ornamente nu este doar
preţul lor, ci influenţa negativă asupra altora.
în al doilea rând, Dumnezeu urăşte mândria manifestată prin purtarea orna
mentelor. "Când Domnul va f i spălat necurăţenia fiicelor Sionului... prin duhul
dreptăţii şi al nimicirii” (Isaia 4,4). Femeile bogate ale Ierusalimului împodobeau
corpul lor, din cap până la picioare, cu podoabe scumpe pentru a se arăta frumoase
pe dinafară, dar Dumnezeu vedea mândria lor dinăuntru. Evident, frumuseţea care
contează înaintea lui Dumnezeu nu este cea din exterior, care consta din podoabe
din aur si haine scumpe, ci din “omul cel tainic al inimii, între nestricăcioasa
podoabă a duhului blând şi liniştit” (I Petru 3, 4)18.
Literal sau alegoric? Unii resping concluziile acestea, interpretând alegoric
pasajul respectiv. Se argumentează că scoaterea podoabelor femeieşti nu repre
zintă o condamnare în sine, adică nu ornamentele sunt condamnate, ci Dumnezeu
17. Ibidem, p. 145.
18. Ibidem, p. 149.
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se leapădă de Iuda ca popor al Său. Iuda ar fi o femeie tristă, neîmpodobită, nelo
godită şi fară soţ.
Interpretarea alegorică este eronată, deoarece pasajul descrie literar ceea ce a
dus la renegarea lui Iuda, adică la condamnarea influenţei negative a liderilor lui şi
a femeilor bogate. Acestea sunt blamate pentru aroganţa lor, exprimată prin ado
rarea ornamentelor purtate spre a seduce pe bărbaţi, căci astfel s-a ajuns la apos
tazie. De aceea, judecata lui Dumnezeu este manifestată prin confiscarea acestor
ornamente. Evident, Dumnezeu priveşte aceste podoabe constituindu-Se parte a
problemei, şi de aceea le şi confiscă. Acţiunea lui Dumnezeu descrisă de Isaia nu
poate fi nicidecum interpretată ca o aprobare pentru folosirea ornamentelor19.

Judecata şi podoabele
Contextul judecăţii, în cele două pasaje studiate, Ieşirea 33,4-6 şi Isaia 3, 1626, l-a făcut pe Richard M. Davidson20 să sugereze că “nu purtarea bijuteriilor
este greşită in sine”. Mai degrabă, ceea ce este rău în purtarea podoabelor este că,
aceasta are loc într-un timp de pocăinţă şi judecată generală. “Se pare că într-un
timp de pocăinţă şi judecată generală, Dumnezeu cere poporului său să aban
doneze ornamentele, tocmai ca un simbol exterior al judecăţii”.
Davidson găseşte două principii biblice referitoare la folosirea ornamentelor.
In primul rând, “bijuteriile în vechiul Israel, când sunt menţionate favorabil, sunt
aproape totdeauna puse în legătură cu ornamentele de mireasă”. Pe de altă parte,
Dumnezeu cere poporului Său să lepede podoabele, într-un timp de pocăinţă şi
judecată generală.
Această interpretare este cel puţin creatoare. Ea reprezintă o sinceră şi lăuda
bilă încercare de a împăca acele pasaje alegorice care vorbesc favorabil despre
ornamente, cu acele pasaje care condamna folosirea lor. Totuşi, interpretarea de
mai sus a lui Davidson are la bază câteva presupuneri greşite.
Mai întâi, Biserica adevărată, reprezentată în Apocalipsă printr-o mireasă, se
pregăteşte pentru nunta Mielului prin împodobire nu cu “aur, mărgăritare sau
haine scumpe”, ci cu “vison curat, luminos” (Apocalipsa 19, 8). Şi nu numai Mi
reasa, în Apocalipsă, ci şi mulţimea sfinţilor, care stau înaintea tronului lui Dum
nezeu, sunt împodobiţi, nu cu podoabe de aur sau argint, ci cu haine albe, curate
(Apocalipsa 7, 9). Viziunea profetică a lui Ioan despre Mireasă (Biserică), despre
mântuiţii îmbrăcaţi în haine albe de in, fără alte ornamente, sugerează faptul că
ornamentele nu sunt o parte din voia lui Dumnezeu cu privire la poporul Său, nici
în lumea de azi şi nici în cea viitoare. Am aratat mai devreme că, la creaţie şi la
19. Ibidem, p. 151.
20. Lange, John Peter, Commentary on the Holy Scriptures, (Comentariu la Sfintele Scripturi),
25 voi., traducere şi editare de Phillip Schaff, Grand Rapids, Zondervan, nedatat. , p. 25.
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restaurarea finală, Dumnezeu acoperă pe copiii Săi, nu cu bijuterii, ci cu o haină
de slavă, haină care emană de la Sine însuşi.
In al doilea rând, dacă Dumnezeu ar cere poporului Său să abandoneze
podoabele într-un timp de pocăinţă şi judecată generală, e greu de crezut că El va
aproba folosirea lor în alte vremuri. Dacă podoabele exterioare sunt un obstacol
în calea pocăinţei şi a împăcării cu Dumnezeu, într-un timp când El îşi cheamă
poporul la pocăinţă, atunci acestea sunt un obstacol pentru viaţa noastră spirituală
în orice vreme.
In al treilea rând, un studiu atent al acelor pasaje care vorbesc favorabil
despre folosirea podoabelor, pune în evidenţă faptul că ele descriu mai degrabă
concepţia culturală generală despre frumuseţe şi nu sunt prescriptive voinţei lui
Dumnezeu ca poporul Său să se împodobească prin folosirea podoabelor. Dacă nu
facem această distincţie ajungem la interpretări fanteziste. Walter Kaiser, un renu
mit savant în ale Vechiul Testament spune în mod just că “raportarea unor anu
mite fapte în Sfânta Scriptură, nu înseamnă şi aprobarea lor, o recomandare sau
un normativ pentru cei care citesc 21. Un pasaj descriptiv sau alegoric trebuie să
fie interpretat în lumina învăţăturilor biblice explicite şi nu viceversa.
Acest principiu trebuie reţinut când interpretăm pasaje ca Iezechiel 28, 13.
Aici avem un pasaj descriptiv care este adesea folosit pentru a încuraja folosirea
bijuteriilor: "Tu te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu; hainele tale erau îm
podobite cu tot felul de pietre scumpe: cu rubine, topaze şi diamante, cu crisolit,
onix şi iaspis, cu safir, smarald, carbuncul şi aur; toate erau pregătite şi aşezate
cu iscusinţă în cuibuleţe şi puse pe tine în ziua în care ai fost fă cu t”. Se presupune
ca aşa cum Dumnezeu l-a creat pe Lucifer şi l-a acoperit cu tot felul de pietre
scumpe, Dumnezeu aproba purtarea de pietre preţioase si oamenilor22.
Aceasta interpretare este greşită, datorită faptului că pasajul biblic este sim
bolic. Descrierea survine în contextul plângerii lui Ezechiel despre mândria şi aro
ganţa regelui Tirului, căruia Dumnezeu i-a trimis un sfârşit îngrozitor (Iezechiel
28,19). Prin metoda perspectivei profetice, care constă în a lega prezentul de tre
cut sau de viitor, Iezechiel descrie frumuseţea, mândria şi nimicirea regelui
Tirului, prin aluzii la frumuseţea, mândria şi nimicirea viitoare a lui Lucifer, care
este de fapt instigatorul oricărei mândrii. Imaginea acoperirii cu pietre scumpe e
folosită pentru a arăta frumuseţea lui Lucifer, înainte de răzvrătirea şi căderea sa,
prin comparaţie cu frumuseţea regelui Tirului, înaintea căderii sale. Ştim că împă
ratul Tirului folosea pietre preţioase nu doar pe hainele sale, ci şi pe pereţii pala
telor sale. Dubla aplicaţie este evidentă prin fraze ca: “Din pricina întinderii
negoţului tău, lăuntml tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am
A

A

21. Young, E.J., An Introduction to the Old Testament, [Introducere la Vechiul Testament],
Grand Rapids: Eerdmans, 1949, p. 236.
22. Ibidem , p. 238.
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izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare” (Iezechiel 28,
16). Este o referire clară la negoţul necinstit al Tirului. Nu avem nici un indiciu în
Sfânta Scriptura despre faptul că Lucifer a căzut din pricina vreunui negoţ necin
stit în ceruri23.

Un simbol al frumuseţii
Imaginea acoperirii cu pietre preţioase nu poate fi înţeleasă, literal, ca referindu-se la o haină plină de bijuterii, pe care Dumnezeu i-a facut-o lui Lucifer. De
ce ar fi avut nevoie Lucifer de o asemenea haină? Era frig în ceruri? Sfânta
Scriptură nu aminteşte nicăieri despre vreo haină sau bijuterii ale îngerilor. Dacă
ar fi adevărat, aşa cum sugerează un titlu de carte “Dumnezeu crede în bijuterii şi
le foloseşte pentru a înfrumuseţa creaturile Sale”, de ce nu a împodobit El pe
Adam şi Eva cu bijuterii?
Am descoperit mai înainte că prima pereche de oameni, precum şi cei răs
cumpăraţi de la sfârşitul istoriei, sunt acoperiţi cu o haină de lumină emanând de
la Dumnezeu însuşi. Hainele au fost introduse pentru a acoperi goliciunea adusă
de păcat (Facerea 3, 9, 21), dar nu era nevoie a se acoperi goliciunea lui Lucifer
în ziua când a fost creat (Iezechiel 28, 13). Dacă nu era nevoie de haine pentru
prima pereche din Eden, înainte de păcat, de ce pentru Lucifer ar fi fost nevoie?
Mai mult, de ce Dumnezeu ar folosi pietrele minerale pământeşti ca să decoreze
haina unei fiinţe cereşti?24
în lumina acestor argumente, este evident că imaginea acoperirii cu pietre
scumpe este destinată spre a arăta frumuseţea originală a lui Lucifer, pe de o parte,
ca şi pe cea a regelui Tirului, pe de altă parte. In ambele cazuri, frumuseţea i-a dus
la mândrie şi la cădere. Imaginea este folosită nu pentru a încuraja folosirea biju
teriilor, ci pur şi simplu pentru a exprima noţiunea de frumuseţe în limbaj ome
nesc, ca să fie înţeleasă de noi. Pietrele preţioase sunt frumoase. Dumnezeu le-a
făcut pentru a înfrumuseţa lumea noastră, dar nu găsim nici o indicaţie în Sfanta
Scriptură că Dumnezeu le foloseşte pentru a înfrumuseţa corpurile omeneşti.
Ideea că Dumnezeu împodobeşte cu bijuterii o fiinţă creată de El presupune recu
noaşterea unei nevoi de îmbunătăţire, datorită unor deficienţe. Dar fiinţele create
de Dumnezeu, atât cele cereşti cât şi cele pământeşti erau desăvârşite în ceea ce
priveşte funcţiile, înfăţişarea exterioară şi frumuseţea. Nu era nevoie de nicio
23. Ibidem, p. 212.
24. Stewart, Donald, The Unified Account o f Creation, (Relatarea unitară a creaţiei), Departa
mentul Studiilor Vechiului Testament şi al culturii semitice, Seminarul teologic Talbot, La Mirada,
California, 1979, p. 184.
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intervenţie cosmetică sau ornamente care să acopere sau să îmbunătăţească înfă
ţişarea exterioară a fiinţelor create25.

Cetatea sfântă împodobită ca o mireasă
Un pasaj, de asemenea alegoric, adesea citat în sprijinul folosirii de podoabe,
este cel din Apocalipsă 21, 2 unde Ioan vede în viziune “cetatea sfântă, noul Ieru
salim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită
pentru mirele ei ”. Cetatea e descrisă mai departe ca având slava lui Dumnezeu,
strălucirea unor pietre rare ca iaspisul, limpede precum cristalul. Avea un zid înalt
cu 12 porţi. Zidul era făcut din iaspis în timp ce cetatea era din aur curat. (Apoca
lipsă 21, 2, 11, 12, 17, 18).
în acest pasaj alegoric, Noul Ierusalim este comparat cu o ”mireasă împo
dobită pentru bărbatul ei ”, nu pentru a stabili legitimitatea purtării de ornamente,
ci pur şi simplu pentru a ajuta oamenii să înţeleagă frumuseţea noii lumi, prin
analogie cu o mireasă împodobită. Dumnezeu foloseşte lucruri cunoscute spre a
descrie pe cele necunoscute.
Acelaşi lucru putem spune şi despre zidul cetăţii, care era larg de 144 de coţi
(212 picioare) şi înalt de 12.000 de prăjini (Apocalipsa 21, 16, aprox 1500 de
mile). înălţimea cetăţii este, cum se pare, egală cu lăţimea şi lungimea. Dar sco
pul acestei imagini nu este acela de a ne învăţa că trebuie să construim clădiri cu
ziduri atât de înalte, ci de a ne asigura că noua lume va fi un loc al deplinei sigu
ranţe. Dumnezeu foloseşte imaginea unei cetăţi cu ziduri incredibil de înalte, pen
tru că era modul cel mai bun de a comunica oamenilor din timpurile Noului
Testament, deplina siguranţă a acelei lumi care ne aşteaptă. Când interpretăm ima
gini alegorice, trebuie să ne concentram asupra adevarului central transmis şi nu
asupra amănuntelor alegoriei.

Pieptarul marelui preot
într-o scrisoare a unui lider credincios respectat şi prieten al meu, care şi-a
luat timp suficient ca să evalueze proiectul studiului de faţă, spunea că efodul şi
pieptarul marelui preot sugerează că Dumnezeu aproba purtarea de aur, bijuterii
şi podoabe de vreme ce El le-a poruncit. Chiar Dumnezeu i-a dat lui Moise schiţa
pentru confecţionarea acestor lucruri sfinte ale veşmintelor preoţeşti. Trebuie să
examinăm puţin acest argument, pentru că şi alţi creştini gândesc într-un mod
asemănător.
Efodul era făcut din două părţi, una acoperind pieptul şi alta spatele. Cele
două părţi erau unite pe umeri (Ieşirea 28, 7). Prima funcţie a efodului era aceea
25. Ibidem, p. 185.
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de a susţine pieptarul, care era ataşat de el, prin intermediul a 4 verigi (Ieşirea 28,
23). Pieptarul era o piesă bogat decorată cu aur, materiale albastre, purpurii, sta
cojii şi in subţire, rezultând un pătrat de aproximativ 25x25cm. în faţă erau patru
rânduri de câte trei pietre preţioase diferite, după numărul seminţiilor lui Israel.
Pe fiecare piatră era scris numele seminţiilor. Era fară îndoială, piesa centrală a
hainelor marelui preot.
Dar faptul că Dumnezeu a poruncit confecţionarea unui asemenea pieptar cu
12 pietre preţioase, sugerează de fapt că El aprobă folosirea bijuteriilor pentru
toţi? Sau, cu alte cuvinte, dacă marele preot care servea de exemplu pentru naţiu
nea întreagă, purta pietre scumpe când slujea în cortul sfânt înaintea lui Dum
nezeu şi credincioşii ceilalţi puteau purta bijuterii, dar cu umilinţă şi reverenţă?
Motivul stă în înalta simbolistică a efodului şi a pieptarului. Aceste articole nu
sunt haine obişnuite pentru preoţi, şi nici chiar pentru marele preot în fiecare zi.
Numai marele preot le purta, şi numai când intra în cortul sfânt. Preoţii de rând pur
tau haine simple de in (Ieşirea 28, 40-42). Este semnificativ faptul că haina de in a
preoţilor era pentru cinste şi podoabă (Ieşirea 28, 2), ca şi cea a marelui preot. Albul
este folosit în Scriptură ca un simbol al purităţii. (Apocalipsă 4, 4; 7, 9, 14; 19, 8).
Cu alte cuvinte, frumuseţea preoţilor era în simplitatea hainelor lor de in subţire26.
Rolul celor 12 pietre preţioase nu era acela de a-l înfrumuseţa pe marele
preot, ci pentru a arăta interesul lui Dumnezeu pentru fiecare din cele 12 seminţii.
Acelaşi comentariu explică astfel: “Fiecare piatră purta pe ea numele uneia din
cele 12 seminţii. Aceste nume gravate pe cele 12 pietre ilustrează valoarea oame
nilor în faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu preţuieşte pe poporul Său ca pe o neste
mată preţioasă în cutia cu bijuterii a iubirii Sale (Maleahi 3, 17). El Se gândeşte
la Biserica Sa ca la o Mireasă impodobita “cu podoabă” (Isaia 61, 10). Ea este co
moara Lui deosebită.
O imagine asemănătoare este întâlnită în Apocalipsă, unde cele 12 temelii
sunt făcute din pietre preţioase. Acestea poartă gravate pe ele numele celor 12
seminţii şi numele celor 12 apostoli. (Apocalipsa 21, 12-14). Faptul că fiecare
apostol şi fiecare seminţie sunt scrise pe aceste nestemate, nu înseamnă că fiecare
credincios are dreptul de a purta bijuterii, ci mai degraba că “fiecare credincios
are propria lui personalitate, propria lui frumuseţe.”... Fiecare nume înscris pe
câte o piatra preţioasă sugerează că Dumnezeu priveşte pe poporul Său ca indivizi
cunoscuţi şi iubiţi, de care se îngrijeşte personal (Psalmul 87, 5, 6; Isaia 57, 15;
Matei 25, 40; Luca 15, 3-10). Aceasta este însemnătatea pietrelor scumpe de pe
pieptarul marelui preot şi a temeliilor şi a porţilor cetăţii sfinte. A extrage din
aceste pasaje o justificare pentru a purta bijuterii în mod frecvent înseamnă a le
forţa să spună ceea ce nu intenţionează27.
26. Weill, Alexandre, Le Pentateuque selon Moise, (Pentateuhul după Moise), Paris, Felix
Alean, 1986, p. 237.
27. Schedl, Claus, History o f the Old Testament, (Istoria Vechiului Testament), 5 voi., New
York, Alba House, 1973, p. 40.
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Mireasa împodobită de Dumnezeu
Un alt pasaj alegoric folosit în sprijinul purtării podoabelor este Iezechiel 16.
In acest capitol, profetul foloseşte alegoria unui copil găsit, pentru a ilustra grija
lui Dumnezeu pentru poporul Său. Fetiţa fusese abandonată, pe câmp, în ziua
naşterii sale. Domnul a trecut pe acolo, a văzut-o tăvălită în sângele ei şi i-a zis:
"Trăieşte în sângele tău” (Iezechiel 16, 5).
Mai târziu, când a mai crescut, Domnul i-a propus să-I fie mireasă. Pentru a-i
arăta dragostea Lui, a curăţit-o de sânge, a îmbrăcat-o şi a împodobit-o cu brăţări
la mâini, o salbă la gât, o verigă în nas, cercei în urechi şi o frumoasă coroană pe
cap (Iezechiel 16,9-12).
Din nefericire, când a devenit foarte frumoasă, a început să se încreadă în fru
museţea ei şi a folosit aurul şi argintul pe care le primise de la Dumnezeu, ca săşi facă idoli, şi a plătit bărbaţi ca să vină la ea (Iez. 16, 15-34). In final, Domnul
judecă pe soţia Lui necredincioasă, părăsind-o în mâinile amanţilor, care au despuiat-o de haine, de bijuterii şi au ucis-o cu pietre. (Iez. 16 39-40)28.
Poate oare aceasta alegorie să îndreptăţească folosirea bijuteriilor? Răspun
sul este nu! Mai întâi, pentru că acest episod, ca şi cel dinainte, este o alegorie
integrată în înţelegerea culturală a vremii, despre abandonare, frumuseţe, necredincioşie şi pedeapsă. Aşa cum Sfântul Ioan Evanghelistul descrie Noul Ierusalim
ca pe o "mireasă împodobită pentru mirele ei” tot aşa, Iezechiel descrie pe Israel
ca pe o fată abandonată, dar apoi împodobită şi adoptată de Dumnezeu ca mireasă
a Lui. In ambele situaţii, profetul utilizează imagini apropiate înţelesului general
al vremii, privind frumuseţea - o mireasă împodobită -, ca să ilustreze acţiunea
de har a lui Dumnezeu faţă de poporul Său. Imaginea unei mirese împodobite nu
este folosită spre a ne învăţa că putem să purtăm podoabe, ci să ilustreze frumu
seţea iubirii răscumpărătoare a lui Dumnezeu.
Când interpretăm parabole sau pasaje alegorice, este important să ne amintim
aceste două lucruri: Mai întâi trebuie să observăm care este adevărul esenţial al
parabolei, deoarece detaliile sunt doar “recuzita” piesei. în cazul lui Iezechiel cap. 16,
învăţătura principală este că Israel a curvit cu podoabele pe care i le dăduse Dum
nezeu, provocând astfel judecata Sa. în al doilea rând, detaliile parabolelor sau ale
alegoriilor nu trebuie luate ca doctrină. Doar învăţătura principală confirmată de
întreaga Scriptură trebuie să fie considerată ca fundamentală pentru învăţătură.

Descoperire progresivă
Un alt principiu important este natura progresivă a revelaţiei lui Dumnezeu.
Chiar dacă în unele pasaje alegorice ale Vechiului Testament se vorbeşte în mod
28. Ibidem, p. 72.
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favorabil despre bijuterii, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu le şi aprobă. Să ne
amintim că nu tot ceea ce este îngăduit în Vechiul Testament reflectă idealul lui
Dumnezeu pentru poporul Său.
Exemple tipice sunt în acest sens poligamia şi divorţul, care au fost îngăduite
în Vechiul Testament, datorită nesupunerii şi răzvrătirii lui Israel. Nu găsim o con
damnare explicită a acestor practici în Vechiul Testament. Doar în Noul Testament
ni se descoperă mai pe deplin planul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră, astfel
găsim şi o condamnare explicită a poligamiei, ca fiind contrară idealului lui Dum
nezeu pentru poporul Său. Trebuie să notăm că acelaşi principiu al revelaţiei pro
gresive se aplică şi la purtarea podoabelor, o practică condamnata implicit în Ve
chiul Testament (Facerea 35, 1-4; Exod 33,1-6; Isaia 3, 16-21) şi explicit în Noul
Testament (I Timotei 2, 9-10; I Petru 3, 3-4)29.

Pictată ca Izabela
Unele pasaje din Vechiul Testament vorbesc despre folosirea cosmeticelor în
special despre pictarea ochilor. Asemenea cosmetice erau folosite în special pen
tru atragerea amanţilor. Poate că cel mai cunoscut pasaj despre folosirea cosmeti
celor colorate este cel din 4 Regi 9, 30, descrie pe Izabela în ultimul ceas al vieţii:
“Apoi Iehu a venit în Israel. Iar Izabela, fiind înştiinţată de aceasta, şi-a uns faţa,
şi-a împodobit capul şi privea de la fereastră ”. Din acest text derivă expresia
proverbiala “pictată ca Izabela”.
Contextul pasajului este intrarea regelui Iehu în Izrael, după ce acesta ucisese
pe Ioram, regele Israelului şi fiul Izabelei, şi pe nepotul ei, Ahazia, regele lui Iuda.
Izabela auzise ştirile acestea şi ştia că-i venise rândul. Sfidătoare, s-a pregătit pen
tru ultimele clipe, pictându-şi ochii şi împodobindu-şi capul. Ea s-a acoperit cu
podoabe, deoarece voia să apară cât mai seducătoare. Pregătită astfel, s-a aşezat
la fereastră, pentru a-1 aştepta pe Iehu. Dar Iehu nu s-a lăsat amăgit, ci a răspuns
la saluturile graţioase ale Izabelei poruncind eunucilor ei s-o arunce jos, ceea ce
au şi făcut (4 Regi 9, 33). Ce moarte ruşinoasă!30
împodobirea Izabelei nu a ajutat-o în faţa lui Iehu sau în fata tribunalului lui
Dumnezeu. Pudra şi culorile nu ne pot acoperi interiorul corupt al inimii; nici
mătăsurile şi satinurile nu ne pot ascunde pietrele hidoase ale sufletului. Izabela
era coruptă în adâncul sufletului, în ciuda oricărui efort de a se înfrumuseţa în
exterior. Dumnezeu se uită la inimă şi cercetează podoabele lăuntrice, iar nu exte
riorul. Acesta este spiritul care animă şi conţinutul versetelor 3 şi 4 din I Petru, 3.
29. Schedl, Claus, History o f the Old Testament, op. cit. p. 153.
30. Plummer, A., S.R. Driver, G.A. Briggs, The International Criticai Commentary, (Comen
tariul critic internaţional), Edinburgh, T&T Clark, 1992, p. 169.
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Ultima postură seducătoare a Izabelei realizată prin cosmetice şi bijuterii este
în strânsă legătură cu efortul întregii ei vieţi de a-i readuce pe israeliţi la idolatrie.
Astfel, numele ei a devenit în istoria biblică un simbol al seducţiei.

Alegoria celor două femei
Un alt pasaj din Vechiul Testament care vorbeşte despre folosirea fardurilor
este alegoria celor două femei din Iezechiel 23. Numele unei femei este Ohola
care reprezintă Samaria şi a celeilalte este Oholiba care reprezintă Ierusalimul
(Iezechiel 23, 4). Ambele femei nu sunt împlinite cu bărbatul lor, ci ele umblau
după alti bărbaţi (zei falşi). “Afară de aceasta, ele umblau după oameni veniţi de
departe; trimiteau la ei soli şi ei veneau. Pentru ei te-ai îmbăiat, ţi-ai făcut ochii
cu dresuri şi te-ai gătit cu podoabe” (Iezechiel 23, 40). Când au sosit oamenii,
“au pus brăţări la mâinile femeilor şi coroane măreţe pe capetele lor...Şi au venit
la ea ca la o desfrânată; aşa veneau la aceste femei desfrânate, adică la Ohola şi
la Oholiba” (vers 42, 44). Alegoria se încheie cu anunţarea judecăţii lui Dum
nezeu asupra femeilor şi asupra familiilor lor31.
Ca şi Izabela, Ohola şi Oholiba îşi pictează ochii şi se acoperă cu ornamente,
ca să fie seducătoare. în această alegorie, scopul fardurilor şi al podoabelor este
acela de a seduce şi a comite adulter, ceea ce duce la apostazie32.

O femeie “pustiită”
Ca şi Iezechiel, Ieremia foloseşte alegoria unei femei “pustiite” îmbrăcată în
stacojiu, cu ornamente şi ochi pictaţi, reprezentând un Israel abandonat politic, în
zadar încercând să atragă pe aliaţii idolatri. “Şi tu, pustiito, ce vei face? Te vei îm
brăca în carmâz, te vei împodobi cu podoabe din aur, îţi vei sulemeni ochii; dar
degeaba te vei înfrumuseţa: ibovnicii tăi de dispreţuiesc, şi vor să-ţi ia viaţa”
(Ieremia 4, 30).
Exemplele citate mai sus, din Vechiul Testament arată un acelaşi principiu:
femeile care-şi picteaza faţa cu cosmetice încearcă totdeauna să seducă pe bărbaţi
în acte adultere. Ele nu joacă curat, nu sunt satisfăcute cu bărbaţii lor, ci se împo
dobesc şi se pictează pentru a seduce pe alţi barbaţi. “Dacă Israel nu putea atrage
atenţia prin ceea ce Dumnezeu i-a dat, el îşi deformează adevarata frumuseţe prin
pictarea unei înfăţişări false. Ochii lui vor momi pe adulterii spirituali”33.
31. McDowell, Josh, More Evidence That Demands a Verdict, (Noi dovezi ce pretind un ver
dict), Arrowhead Springs, Colo., Campus Crusade for Christ, 1975.
32. Pieters, Albertus, Notes on Genesis, [Note asupra Genesei], Grand Rapids, Eerdmans, 1943.
33. David Neff, Introduction to the Old Testament, [Introducere la Vechiul Testament], Grand
Rapids: Erdmans, 1969.
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Ispititoarea şi excesiva folosire a cosmeticelor în exemplele menţionate nu poate
fi interpretată ca o condamnare directă a folosirii cosmeticelor. Femeile din aceste
pasaje îşi pictează faţa în mod excesiv pentru a apărea seducătoare şi senzuale.

Concluzii
Vechiul Testament asociază frecvent folosirea excesivă a bijuteriilor şi a cos
meticelor cu ispita şi adulterul. O asemenea asociere descoperă implicit con
damnarea lui Dumnezeu asupra folosirii lor. Să ne amintim că în Sfânta Scriptură,
Dumnezeu descoperă voinţa Sa pentru viaţa noastră nu doar prin precepte, ci şi
prin exemple. Multe exemple negative ale seducţiei, adulterului, apostaziei şi
pedepsei divine rezultând din folosirea bijuteriilor, a cosmeticelor excesive şi a
hainelor extravagante, constituie o solemnă avertizare pentru noi. Ele ne aver
tizează împotriva păcătoasei acoperiri a trupurilor noastre cu bijuterii şi haine
luxoase şi ispititoare. Când Iisus intră în viaţa noastră, El nu acoperă trupurile cu
ornamente pieritoare, ci ne restaurează total fiinţa cu bogăţiile nepieritoare ale
harului Său.
Protos. Conf. Dr. JUSTINIAN CÂRSTOIU

STUDII I MATERIALE DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
PUBLICATE ÎN REVISTA „BISERICA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ” ÎN PERIOADA (1874 - 2004)
Revista „Biserica Ortodoxă Română ” a împlinit recent 125 de ani de apa
riţie. Câteva mici întreruperi nu afecteaz cu nimic meritul ei de a fi una dintre cele
mai longevive publicaţii din peisajul cultural românesc. Ea a fost înfiinţată ca
organ de presă al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, menit să ţină
legătura între forurile superioare bisericeşti şi masele de clerici şi credincioşi.
Dincolo de materiale cu conţinut informativ şi normativ, dincolo de reportaje şi
dări de seamă, revista a publicat cca. 23.000 articole, studii, documente, manu
scrise, recenzii şi note bibliografice, care au acoperit întreaga tematică a disciplinelor teologice şi nu numai. In această revistă au publicat nume sonore ale
teologiei româneşti şi străine, dar şi străluciţi reprezentanţi ai culturii române. Ar
fi suficient să amintim în acest sens pe Nicolae Iorga, A. D. Xenopol, Vasile Pârvan, Constantin Giurescu, Constantin C. Giurescu şi mulţi alţii. Revista s-a răs
pândit în toate provinciile locuite de români. Pentru parohiile din ţară ea a con
stituit abonament obligatoriu, pentru parohiile româneşti din diasporă a fost ofe
rită ca donaţie. Nu e de mirare că azi se găseşte colecţia aproape completă în biblio
tecile multor biserici şi mănăstiri, care au scăpat de epurările din perioada pos
tbelică. Colecţia revistei poate servi ca material documentar de mare valoare pen
tru cercetători din multe domenii de activitate, pentru preoţi, cadre didactice şi
pentru toţi cei ce au de întocmit lucrări ştiinţifice. Conştient de acest lucru, cu
prilejul împlinirii a 120 de ani de la apariţia revistei, am reuşit să întocmesc o
bibliografie a revistei în trei volume, care a fost de un real folos tuturor celor ce
au utilizat-o. Lucrarea s-a epuizat repede, astfel că a fost nevoie de o a doua ediţie,
cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la apariţia revistei
Revista „Biserica Ortodoxă Română ” nu şi-a propus să fie o revistă de etno
grafie şi folclor, dar în cuprinsul ei au fost inserate, totuşi, materiale care privesc
acest domeniu. Fie că au fost culegeri de pe teren, fie că au fost studii şi articole
teoretice, fie că au fost recenzii, note bibliografice şi prezentări de cărţi, reviste
ori activităţi din domeniul etnografiei şi folclorului, cercetătorii pot găsi azi o
sursă de documentare şi în această revistă. Materialul prezentat de noi mai jos este
un instrument de lucru de mare valoare, deoarece scoate la lumină piese de care
prea puţini mai aveau cunoştinţă. Nu trebuie să ne surprindă că uneori problemele
cu care se ocupă etnografia şi folclorul sunt tratate de revista în discuţie ca sim
ple superstiţii şi combătute ca atare. Poate era firesc în contextul în care apărea
publicaţia, dar rămâne, totuşi, importantă, fiindcă oferă un bogat material faptic,
care poate fi valorificat azi din alte perspective. în revistă găsim materiale care
a
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privesc etnografia şi folclorul nu numai din România, ci şi din alte ţări, ceea ce
măreşte incontestabil valoarea materialelor publicate.
Convinşi că facem un serviciu cercetătorilor ce vor folosi articolul nostru, îi
lăsăm pe dânşii să aprecieze utilitatea unui astfel de studiu.
*
Aşadar, în perioada citată, au fost publicate în revista „Biserica Ortodoxă
Română” următoarele materiale din domeniul etnografiei şi folclorului:
1. ACSINTE, D.M. Pr., Georges Goury, L ’Homme des cites lacustres, Paris,
1932. An. L (1932), nr. 9 (sept.), p. 62o (Recenzie).
2. ALEXE, Gheorghe Drd., îndrumări pentru culegerea folclorului religios.
An. LXXIII (1955), nr. 7 (iul.), pp. 647 - 653.
3. Idem, „ Revista de folclor” (an. I, 1956, nr. 1-2). An. LXXV (1957), nr. 5
(mai), pp. 476-478 (Recenzie).
4.
Idem, Viaţa şi opera preotului folclorist Teodor Bălăşel. An. LXXVIII
(1960), nr. 7-8 (iul.-aug.), pp.730-754.
5. BALAUR, D. Dr. Nicolae Vucetici, Credinţa populară, în „Pravoslavlie”,
1934, pp. 4-5. An. LII (1934), nr. 7-8 (iul.-aug.), p. 528 (Recenzie).
6. Idem, A.Vanovschi, Mitologia japoneză şi Biblia, în „Puti”, 1934, nr. 42,
pp. 38 - 55. An. LII (1934), nr. 11-12 (nov. -dec.), p.816 (Recenzie).
7. Idem, N.A.V, In noaptea de Crăciun, în „Utrenia Zaria”, 1935, pp. 13-14.
An. LIII (1935), nr. 3-4 (mart.- apr.), pp. 219 -220 (Recenzie).
8. Idem, Ion Diaconu, Folklor din Rm. Sărat, voi. II, Focşani, 1934. An. LIII
(1935), nr. 9-10 (sept. - oct.), p. 535 (Recenzie).
9. Idem, G.Fedotov, Maica-ţărâna. Despre cosmologia religioasă a poporu
lui rus, în „Puti”, XLVI (1935), pp. 3-18. An. LIV (1936), nr. 3-4 (mart. - apr.),
p. 251 (Recenzie).
10. Idem, Paştele cele frumoase, în „Pravoslavnaia Rusi”, 1936, nr. 6, pp. 26. An. LIV (1936), nr. 3-4 (mart. - apr.), pp. 261- 263 (Recenzie).
11. Idem, Ioan Cologrivov, Misticismul popular, în „Misionarul”, an. VIII
(1936), pp. 60 - 82. An. LIV (1936), nr. 5-6 (mai -iun.), p. 391 (Recenzie).
Pomenirea morţilor. Obiceiuri din Moldova.
12. BARNEA, I. Diac., Legenda pelicanului în jertfa Mântuitorului Hristos,
An. LXI (1943), NR. 4-6 (apr.- iun.), pp. 225 - 229.
Simboluri ale reprezentării lui Iisus. Date etnologice.
13. BOBULESCU, C., Lucruri mărunte din arheologia Bisericii Române,
An. XL (1921), nr. 2 (nov.), pp. 116 - 127.
Podurile sau punţile (elemente din ritualul înmormântării). Lăutarii la în
mormântări. Obiceiul de a se arunca ţărână peste mort. Apaos sau paos (ames
tecul de vin şi untdelemn ce se toarnă pe trupul mortului înainte de a fi introdus
A
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în mormânt). Acte şi ritualuri oficiate la punerea temeliilor unei biserici sau case.
Vidomoste (listele întocmite de preoţi în timpul ocupaţiei ruseşti din 1806 - 1812
pentru a ţine socoteală celor spovediţi şi împărtăşiţi. Constituirea lăutarilor într-o
breaslă. Poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de lăutari de-a lungul timpului.
14. BURADA, G. I. Pr., Crăciunul. An. XXXV (1911), nr. 1 (apr.), pp. 69-75.
Datini şi obiceiuri populare.
15. CIOROIANU, St. Dr. Prot., Domnul nostru lisus Hristos la sate, An. XL
(1922), nr. 10 (iul.), pp. 750-754.
Mântuitorul în tradiţia populară românească. Obiceiuri şi superstiţii.
16. CONSTANTINESCU, I. Pr., Tradiţie religioasă culeasă din popor, An.
XVIII (1894), nr. 6 (sept.), pp. 467-468).
Legendă privitoare la originea lemnului din care a fost construită Sfânta
Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul.
17. CRONŢ, G., Ştefania Cristescu-Galopenţia, I. Elements magiques dans
la vie spirituelle des paysans roumains de diverses religions du pays. II. La methode pour Vetude des croyances et pratiques magiques (Bucureşti, 1940). An.
LIX (1941), nr. 1-2 (ian. - febr.), pp. 91-92 {Recenzie).
18. DAVID, P., Petre Ugliş-Delapecica, un folclorist nonagenar, An. XCIV
(1976), nr. 7-8 (iul.- aug.), p. 692.
19. Idem, Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, 1987. An.
CVII (1989), nr. 11- 12 (nov. - dec.), pp. 194 - 197 {Recenzie).
20. DEMETRESCU, Drag., Angelulpăzitor, An. XX (1896), nr. 5 (aug.), pp.
452-453.
21. Idem, Naşterea Domnului cântată de copii. An. XXI (1898), nr. 10 (ian.),
pp. 995-1000).
Colinde greceşti.
22. Dinu, Maria, Legende dobrogene despre Sfântul Apostol Andrei, An. LIII
(1935), nr. 9-10 (sept. - oct.), pp. 494-495.
23. ENCEANU, Ghenadie Arhim., O nuntă ortodoxă la Ierusalim. An. VI
(1882), nr. 7 (iul.), pp. 398-412.
Din obiceiurile popoarelor. Etnografie. Tradiţii.
24. Idem, Meşterul Manole, An.VII (1883), nr. 2 (febr.), pp. 75-95.
Elemente legendare şi istorice. Legenda jertfei în Carpaţi şi în Balcani. Ba
lada Podului de la Astra. Balada Meşterul Manole în Tesalonic. Tesalia şi Athos.
An.VII (1883), nr. 3 (mart.), pp. 149- 168.
Elemente istorice. Denumirile „meşterului Originea Meşterului Manole.
Timpul în care a trăit Meşterul Manole. Producţiile artistice ale vremii.
An.VI 1(1883), nr. 4 (apr.), pp. 217-234.
Arta Meşterului Manole. Relaţiile Muntelui Athos cu Principatele Române
la începutul secolului alXVI-lea . „Românii au rolul cel mai mare istoric în viaţa
_____
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Ortodoxiei. Ei cu averile lor au scăpat Ortodoxia de la lăcomia musulmană, iar
cu inteligenţa lor, în persoana lui Petru Movilă, a apărat Ortodoxia în faţa pro
testantismului şi papismului cotropitor. ”
25. ERBICEANU, C., Superstiţii şi datine conforme cu creştinismul ce se
găsesc în poporul nostru, An. XVIII (1894), nr. 7 (oct.), pp. 544- 552.
Transcrierea unor însemnări făcute pe Molitfelnic (Chişinău, 1920) de mitro
politul Gavriil Bănulescu cu privire la o serie de superstiţii din popor legate de
farmece, vrăji, naşteri etc.
26. Idem, Câteva cuvinte aupra ideilor superstiţioase intrate în popor, An.
XXXI (1908), nr. 10(ian.),pp. 1120-1127/.
Un manuscris grecesc inedit.
27. GIBESCU, G.I. Pr), Superstiţiunile, An. XXXVIII (1914), nr. 8 (nov.),
pp. 829-840.
Superstiţiile (cauze, conţinut, forme de manifestare, exemple). Sărbătorile „păgâneşti ” la români. Combaterea superstiţiilor de către Biserica Ortodoxă Română.
28. GÎRBOVICEANU, P., Ireligiozitatea, An. XIX (1895), nr. 9 (dec.), pp.
655-659.
Despre porecle la români.
29. Idem, George Ionescu, Cântece de stea, Bucureşti, 1906. An. XXIX
(1906), nr. 10 (ian.), pp. 1091-1093 (Recenzie).
30. ILISEI, I. Pr., Odinioară şi astăzi, An. LI (1933), nr. 9-10 (sept.- oct.), pp.
418 -420.
Despre datini şi obiceiuri româneşti la nunţi.
31. IONESCU, I. Pr. Prof., Conflictul din Balada „Meşterul Manole”, An.
XCII (1974), nr. 3-4 (mart. - apr.), pp. 458 - 468.
32. MANOLACHE, T. N., Sărbătoarea Naşterii Domnului (credinţe - obi
ceiuri - datini), în „Foaia Diecezană”, LXII (1947), 48 - 52, pp. 10-12. An. LXVI
(1948), nr. 1-2 (ian. - febr.), p. 95 (Recenzie).
33. NAZARIE, Constantin Pr., Portul naţional, An. XXIX (1905), nr. 3
(iun.), pp. 258 - 269.
Aspecte sociale şi etnografice. Cosmopolitism în Muntenia. Portul-simbol al
unui popor. „Portul naţional al fiecărui popor nu este ceva întâmplător, este un
ce ieşit şi pornit din însăşi fiinţa naţiunei; portul naţional este un ce care oglin
deşte în sine spiritul, caracterul, aspiraţiunile uni popor şi după cum în port se
oglindeşte ideea lui despre frumos şi moral, tot astfel se oglindesc în el şi aspi
raţiunile naţionale(...). Fiecare popor vede în portul său naţional un simbol, un
steag al naţionalităţilor, vede însăşi naţionalitatea sa(...). A constrânge o naţiune să
renunţe la modul ei de a cugeta, de a f i , de a trăi, de a se îmbrăca, este a atenta
tocmai la însuşirea ei originală, care- i explică rolul în omenire, este a atenta la
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însăşi existenţa acelei naţiuni ”. Cauzele cosmopolitismului. Rolul preoţilor în
menţinerea autenticităţii portului naţional.
34. ORLEANU-BARLÂDEANU, Calistrat Arh., Locuinţele şi mobilele ebreilor vechi, An. XXX (1906), nr. 8 (nov.), pp. 872-881; nr. 9 (dec.), pp. 1004-1017.
35. PETRESCU, Ghenadie Mitrop. Primat, Circulară, An. XVII (1894), nr.
11 (febr.), pp. 916-917.
Despre obiceiuri la cununii (aruncarea florilor, bomboanelor şi banilor peste
capetele participanţilor la slujbă).
36. POPESCU, Dumitru St., S. Mehedinţi-Soveja, Creştinismul românesc.
Adaos la caracterizarea etnografică a poporului român, Bucureşti, 1941. An.
LIX (1941), nr. 3-4 (mart. - apr.), pp. 226-228 (Recenzie).
37. Idem, Dr. V. Gomoiu şi Dr. V. Plătăreanu, La croix dans le folklore medi
cal roumain, Brăila, 1938. An. LX (1942), nr. 5-6 (mai - iun.), p. 221 (Recenzie).
38. POPESCU, Gabriel, Teodor Bălăşel, Cântece populare olteneşti (ed. Gh.
Alexe şi D. Nicoleanu), Bucureşti, 1967. An. LXXXVI (1968), nr. 1-2 (ian. febr.), pp. 226 - 228 (Recenzie).
39. POPESCU, ML, Iulian Apostatul în tradiţia creştină, An. XXXV (1911),
nr. 7 (oct.), pp. 757-761.
Legende populare.
40. POPOVICI, V. Prof., Ouăle de Paşti, An. LXXXIX (1971), nr. 3-4 (mart.
- apr.), pp. 395-398 (Foto. 3 buc.).
Originea ouălelor roşii în folclorul nostru. Procedee folosite la vopsirea ouălor. Ornamentaţia ouălelor de Paşti.
41. RADULESCU, Mihai Lect., Pasărea măiastră în mitologia artelor la
români, An. CV (1987), nr. 5-6 (mai-iun.), pp. lo l-l 12.
42. RAŞCAN, Gabriel Arhim., Obiceiuri religioase străbune, An. IV (1878),
nr. 4 (ian.), pp. 247-248.
Coliva şi prinoasele aduse la biserică.
43. Idem, Obiceiuri superstiţioase în popor, An. IV (1878), nr. 9 (iun.), pp.
569-576.
Semne şi prevestiri legate de vreme, boli, noroc, sărbători, strigoi. Talismane
populare. Poziţia dogmatică şi canonică a Bisericii Ortodoxe.
44. Redacţia, Superstiţii. Descântece, An. XVII (1893), nr. 6 (sept.), pp.
473- 478.
Ierurgii şi rugăciuni săvârşite de preot pentru „dezlegarea celor fermecaţi
45. Idem, Oraţii vechi de la nunţi, transcrise de pe un manuscris, proprie
tatea domnului Ivănceanu din Curtea de Argeş, An. XXI (1897), nr. 4 (iul.), pp.
433- 447.
46. Idem, Reprezentarea patimilor Domnului în Oberammergau, An. XXXIV
(1910), nr. 4 (iul.), pp. 474- 475.
^
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47. Idem, Apel folcloric, An. LXXIII (1955), nr. 7 (iul.), p. 668.
Variante ale Mioriţei
48. SANDU, D. D. Pr., Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionarul folclorişti
lor Folclorul literar românesc, Bucureşti, 1979. An. XCIX (1981), nr. 3-4 (mart.
- apr.), pp. 487-488 (Recenzie).
49. SCRIBAN, I. Arhim., înfăţişarea patimei Domnului la Obermmergau,
An. XL (1922), nr. 12 (sept.), p.958.
50. Idem, Pe cine înjură de Dumnezeu îl mănâncă porcii, An.XLI (1923), nr.
15 (dec.), p. 1143.
Superstiţii.
51. Un lucru care nu e bun, tot la „Lumina satelor ” An. XLI (1923), nr. 15
(dec.), p. 1143.
52. Idem, Jocurile româneşti, An. XLII (1924), nr. 9 (sept.), p. 575.
53. Idem, Sufletul creştin al românului, An. XLIII (1925), nr. 9 (sept.), p. 575.
Trăsături spirituale ale poporului român. I. Slavici.
54. Idem, Dreptul tradiţiunei, An. XLIV (1926), nr. 10 (oct.), pp. 612-613.
Tradiţia în viaţa poporului român.
55. Idem, Se duc obiceiurile Crăciunului, An. XLV (1927), nr. 1 (ian.), pp.
61-62.
Pluguşorul. Vicleiul. Rolul preotului în procesul de conservare a tradiţiei
populare.
56. Idem, „Izvoraşul” (Bistriţa - Mehedinţi), An. XLV (1927), nr. 1 (ian.), p.
59 (Recenzie).
57. Idem, Plimbarea mortului, An. XLV (1927), nr. 2 (febr.), p. 123.
58. Idem, Obârşia basmelor, An. XLV (1927), nr. 4 (apr.), pp. 250 - 251.
Elemente de preistorie şi mitologie în studiile lui Nicolae Cartojan.
59. Idem, Unde duce credinţa deşartă, An. XLV (1927), nr. 4 (apr.), p.253.
Superstiţii din Maramureş (degetul mortului, farmecele).
60. Idem, Sal. Segall, Credinţe, datini şi superstiţii ale poporului evreu, Bucu
reşti, 1927. An. XLV (1927), nr. 5 (mai), p. 319 (Recenzie).
61. Idem, Michel Vulpescu, Les coutumes roumaines periodiques, Paris,
1927. An. XLV (1927), nr. 7 (iul.), p. 448 (Recenzie).
62. Idem, Concurs îndreptăţit, An. XLVI (1928), nr. 1 (ian.), p. 93.
Datini de Crăciun.
63. Idem, Uşor ne dăm bătuţi. După ce au trecut Zmeenii, An. XLVI (1928),
nr. 8 (aug. 9, pp. 763-766).
64. Idem, C. J. Popp-Şerboianu, Les Tsiganes. Histoire. Ethnographie. Grammaire. Dictionnaire, Paris, 1930. An. XLVIII (1930), nr. 11 (nov.), p. 1104 (Recenzie).
65. Idem, Este românul religios? An. XLIX (1931), nr. 1 (ian.), pp. 81 -82.
66. Idem, Patima Domnului în teatru, An. XLIX (1931), nr. 11 (nov. 9, p. 762 -763.
Obiceiuri tradiţionale în Bavaria.
25 - B.O.R. 1-6/2007
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67. Idem, Crăciunul. An. LVII (1939), nr. 11-12 (nov. - dec.), pp. 625 - 640.
Noutăţi în obiceiurile de Crăciun. Crăciunul tradiţional. Pericolul inova
ţiilor moderne în sărbătorile de iarnă. Remedii pentru uniformizarea tradiţiilor
româneşti de iarnă. Pastoralele de Crăciun ale ierarhilor. Rolul şi semnificaţiile
tradiţiilor de Crăciun.
68. Idem, Datini superstiţioase la eclipsă de lună, An. XLII (1924), nr. 8
(aug.), pp. 483-484.
Superstiţii la diferite popoare.
69. Idem, Coardele omenirii şi Crăciunul, An. XLII (1924), nr. 12 (dec.), pp.
727-728.
Semnificaţiile sărbătorii. Datini româneşti.
70. SEVEREANU, Al., Amintiri din anii 1871-1885, An. LV (1937), nr. 1112 (nov. - dec.), pp. 713-717.
Amintiri din satul Flămânzi(BT) cu privire la obiceiurile de iarnă la Bobo
tează. Amintiri din Iaşi, de la Mitropolie. Psalţi vestiţi.
71. SIMEDREA, T. Arh., Pr. Ec. Const. N. Popescu, Sărbători băbeşti, în
„Renaşterea”, XIII (1934), pp. 216-218. An. LII (1934), nr. 7-8 (iul.-aug.), p. 545
(Recenzie).
72. SIRBU, Comeliu Pr. Prof., Ion Vlăduţiu, Etnografia românească. Istorie.
Cultura materială. Obiceiuri, Bucureşti, 1973. An. XCII (1974), nr. 11-12 (nov. dec.), pp. 1421-1423 (Recenzie).
73. STĂNESCU, D., Literatura populară. Obiceiuri religioase, An. IX
(1885), nr. 4 (apr.), pp. 320-321.
Generalităţi. Atitudinea în faţa morţii. Ritualul înmormântării.
74. STĂNESCU, Mihail S. Pr., Un amănunt de căpătâi, An. LI (1933), nr.
11-12 (nov. - dec.), pp. 519-520.
75. STĂNCIULESCU-BÂRDA, Alexandru Pr., Bocetul şi ritualul înmor
mântării în nordul judeţului Mehedinţi, An. XCVIII (1980), nr. 11-12 (nov. dec.), pp. 1194 -12o3.
76. VASILACHE, V. Protos., losif E. Naghiu, Irozii, teatru popular religios,
Oradea, 1940. An. LVIII(1940), nr. 1-2 (ian.- febr.), p. 104 (Recenzie).
77. VASILESCU, Em., Pr. N. St. Georgescu, Despre superstiţii, Câmpina,
1937. An. LV (1937), nr. 11-12 (nov. - dec.), p. 448 (Recenzie).
78. Idem, Romulus Vulcănescu, Scurtă privire asupra mitologiei româneşti,
Craiova, 1938. An. LVI (1938), nr. 7-8 (iul. - aug.), p. 448 (Recenzie).
79. Idem G.T. Niculescu-Varone, Cei mai de seamă folclorişti români (Biblio
grafie), Bucureşti, 1938. An. LVII (1939), nr. 5-6 (mai - iun.), pp. 346-347
(Recenzie).
80. Idem, Romulus Vulcănescu, Chestionar mitologic, Mănăstirea Dealu
1938. An. LVII (1939), nr. 5-6 (mai- iun., pp. 348 - 349 (Recenzie).
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81.
VELEA, Marin Diac. Prof., Preoţi folclorişti şi contribuţia lor la dezvol
tarea folcloristicii româneşti, An. Cil (1984), nr. 11-12 (nov.-dec.), pp.791- 806
*

Nu înscriem aici materialele privitoare la Istoria religiilor, deşi multe ar
putea fi cercetate cu succes şi de folclorişti. Nu înscriem nici materialele privi
toare la prelucrările corale, mai ales ale colindelor şi nici reportajele privind con
certele de colinde. Ele pot fi regăsite în prima ediţie a lucrării subsemnatului,
Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română”(1874-1994) (Bârda, Edi
tura „Cuget Românesc”, 1999-2002, 3 voi.), cât şi într-a doua ediţie, care priveşte
colecţia revistei din perioada 1874-2004 (Bârda, Editura „Cuget Românesc",
2007-2008, 3 voi.).
Din păcate, după cum se poate observa, articole, studii şi materiale de etno
grafie şi folclor sunt publicate tot mai rar în revista „Biserica Ortodoxă Română”.
Este, totuşi, un capitol important al culturii noastre româneşti, un domeniu care
ne reprezintă pe noi românii într-un mod inconfundabil în concertul popoarelor,
alături de limbă, muzică, port, credinţe şi obiceiuri, şi asupra lui s-ar merita mai
multă atentie.
Pr. Prof. Dr. Al. STĂNCIULESCU-BÂRDA

PROFESORUL ACADEMICIAN VIRGIL CÂNDEA
A TRECUT LA CELE VEŞNICE
I. A TRECUT IN ETERNITATE ACADEMICIANUL
VIRGIL GHEORGHE CÂNDEA (1927-2007)
Cu trecerea din această viaţă spre cea nemuritoare a Academicianului Virgil
Cândea cultura românească în ansamblul ei, precum şi Biserica Ortodoxă Română
au suferit o mare pierdere. Cei care l-am avut mereu în mijlocul nostru - parohia
bisericii Sf. Silvestru, am trăit clipe de adâncă tristeţe aflând vestea stingerii din
viaţă, în dimineaţa zilei de 16 februarie a celui care a fost, vreme de peste 30 de
ani membru în Consiliul parohial al bisericii şi, în acelaşi timp, vreme de decenii
membru în Adunarea Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc.
Enoriaşii bisericii Sfântul Silvestru erau obişnuiţi să-l aibă alături la Sfânta
Liturghie în zilele de duminică, atunci când sănătatea şi timpul îi îngăduiau. Lo
cuia nu departe de biserică şi venind la sfintele slujbe se integra în comunitate ca
un simplu credincios trăind momentele liturgice în mijlocul enoriaşilor.
Ajunsese la sfârşitul celui de al 80-lea an din viaţă în timpul căreia a studiat
filozofie, drept, literatură şi mai ales teologie. Era atât de complex în preocupările
sale încât cuprindea cu multă erudiţie domenii vaste de cultură, aducând mereu la
lumină din adâncul cunoaşterii - cum ar zice Sf. Ioan Gură de Aur - idei şi fapte pe
care le punea în evidenţă pentru a îmbogăţi prin aceasta tezaurul culturii româneşti.
S-a născut în 20 aprilie 1927 în oraşul Focşani unde în atmosfera duioasă a
familiei şi-a petrecut copilăria. După studiile liceale (1939-1945) a frecventat pe
cele universitare de drept şi filozofie (1945-1949) pentru a le încununa cu cele de
teologie (1951-1955). Nu este fară semnificaţie faptul acesta, pentru că era în plin
regim comunist ateu şi un eminent student în drept şi filozofie se expunea astfel
unor consecinţe neprevăzute studiind teologia. De fapt el îşi căuta împlinirea su
fletului. Numai în acest fel credea că va putea înţelege pe deplin pe cel căruia i-a
dedicat munca de doctorat studiind "Filosofia lui Dimitrie Cantemir", principele
al cărui nume este gravat pe zidul Bibliotecii Naţionale din Paris şi a cărui eru
diţie, cunoştinţe de religie creştină, musulmană şi indiană, l-au captivat.
A muncit neîncetat construind un munte de cunoştinţe din diverse ramuri ale
culturii, urcând mereu şi agonisind o bibliotecă plină de piese deosebit de valo
roase. A studiat în Liban icoanele melkite pentru care a fost răsplătit cu ordinul
"Leul de aur". Promotor strălucit al spiritualităţii româneşti, pe care a reprezentat-o dintr-o margine în alta a lumii, el rămânând totuşi mereu acelaşi modest eno
riaş al bisericii Sfântul Silvestru, chiar dacă funcţiile lui îl aşezau în frunte, fiind
într-o vreme vicepreşedinte al Academiei Române. A cultivat prietenia, care l-a
legat de suflete alese, cum au fost părintele Paul Mihail, un eminent bizantinolog,
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sau filosoful şi matematicianul Mircea Maliţa
sau istoricul Dan Zamfirescu. S-a bucurat de
aprecierea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctst, care l-a distins cu "Crucea patriarhală ",
ca o subliniere a activităţii sale deosebite pe
tărâm bisericesc. Nu numai că a lucrat în cadrul
Adunării Naţionale Bisericeşti sau în Consiliul
Naţional Bisericesc sau la nivelul de bază Consiliul Parohial al parohiei unde locuia -, dar
a pus sub acrivia cercetării ştiinţifice marile per
sonalităţi ortodoxe, cum au fost Andrei Şaguna,
Miron Cristea sau Dumitru Stăniloae şi a cuprins
în opera sa documente şi date cu deosebită sem
nificaţie religioasă.
în ultima vreme în trupul său firav s-a insta
lat suferinţa. Necruţătoarea boală l-a cuprins în
cet, încet, oprindu-1 de a mai munci, dar mintea, spiritul i-a rămas viu, ager, pă
trunzător. în mijlocul bibliotecii uriaşe şi-a ales locul de aşteptare a sfârşitului, de
care era conştient. Din vreme în vreme îl chema pe duhovnic, se spovedea şi se
împărtăşea.
în miercurea de 14 februarie a fost ultima întâlnire cu duhovnicul şi ultima
"cină de taină". Tot atunci l-am vizitat şi eu ultima oară. Era perfect lucid. I-am
prezentat un mic calendar al parohiei şi i-am spus despre sărbătoarea centenaru
lui bisericii parohiale, cu care a fost întru totul de acord. Apoi cu un gest domol a
pus pe marginea unui dulap de cărţi, lângă care era patul de suferinţă, micul ca
lendar arătând oarecum că ar vrea odihnă. Era ultima noastră întâlnire în care mai
analiza probleme parohiale.
înmormântarea Prof. Acad. Virgil Cândea
Era dimineaţa zilei de vineri, 16 februarie, când a venit la biserica parohială
fiica academicianului Virgil Cândea, d-na Ioana Feodorov, înveşmântată în negru.
Şi am înţeles că pentru tatăl dânsei a venit chemarea. "Nimeni nu poate veni la
Mine dacă nu-l va trage Tatăl care M-a trimis”. S-a stins în dimineaţa zilei de
vineri, pregătit pentru această trecere spre veşnicie. împreună cu familia am stabilit să fie depus în biserică pentru a lua parte cu noi la slujbele de vineri seara,
sâmbătă şi duminică.
După vecernia de vineri seara, în jurul orei 20, familia şi mulţimea de cred
incioşi împreună cu preoţii Prof. Dr. Gh. Drăgulin, Pr. Ciocan, Pr. Cristian Galeriu
am săvârşit slujba de priveghere citind sfintele evanghelii rânduite. Sâmbătă dimi
neaţa s-a săvârşit Sf. Liturghie după care au urmat parastasele, iar seara, din nou
t
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slujba de priveghere. Duminică dimineaţa sicriul cu trupul neînsufleţit al acade
micianului Cândea era în biserică înconjurat de coroane de flori. înainte de ora 9
dangătul de clopot anunţă venirea Prea Sfinţitului Sebastian, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh l-a delegat să-L
reprezinte, să oficieze Sf. Liturghie şi să facă slujba înmormântării.
Era ultima oară când Virgil Cândea mai era cu trupul în biserică la Sf. Litur
ghie, după terminarea căreia s-a făcut prohodirea. Alături de reprezentantul P. F.
Patriarh, P.S. Sebastian, a venit şi P. S. Gherasim, episcop al Râmnicului alături
de care s-a format un sobor de 20 de preoţi şi diaconi, între care Pr. Prof. Dr. C.
Coman, Pr. Prof. Dr. Şt. Alexe, Pr. Dr. C. Galeriu, Pr. Cătălin Niculescu, Pr. Marian
Constantinescu; de la Mănăstirea Putna au venit Pr. ieromonah Teofan Popescu (fost
preşedinte ASCOR), ierod. Ioachim, iar de la Mănăstirea Antim, părintele stareţ
Mihail Stanciu şi ierod. Gămăliei Sava. Corul bisericii sub conducerea prof. Petre
Simionescu a intonat cântările înmormântării, iar la sfârşit P. S. Ep. Sebastian a citit
mesajul Prea Fericitului Păruite Patriarh Teoctist pentru mângâierea celor îndu
reraţi de moartea marelui om de cultură Virgil Cândea:
"Am aflat cu tristeţe vestea că distinsul academician, profesor şi teolog Virgil
Cândea a trecut din lumea aceasta la viaţa cea veşnică.
Adormitul în Domnul, Virgil Cândea rămâne pentru noi o prezenţă mângâie
toare de cuget şi de suflet, îndeosebi un fiu vrednic al Bisericii noastre strămo
şeşti, care şi-a înmulţit din belşug talanţii dăruiţi de Dumnezeu. Preocupărilor
sale pentru istoria literaturii române vechi, pentru frumuseţea icoanei ortodoxe,
li s-a adăugat implicarea activă în viaţa Bisericii, ca membru al Adunării Naţio
nale Bisericeşti şi al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, unde, cu
prisosinţă, şi-a adus contribuţia sa binefăcătoare. Autor al unei întregi biblioteci
de opere scrise, de o nepreţuită valoare şi actualitate, dintre care unele descoperite
printr-o strădanie personală, cu care a îmbogăţit tezaurul spiritual, iubitorul de
valori ale Ţării şi ale Sfintei noastre Biserici le-a dat strălucirea, fie în faţa sfin
telor uşi ale altarelor, unde primea hrana nemuririi, fie sub cupolele Academiei
Române şi numeroasele Universităţi din străinătate, unde a confereţiat.
La ceasul încredinţării trupului său pământului din care a fost zidit, adresăm
familiei îndurerate condoleanţe şi înălţăm smerită rugăciune către Dumnezeu ca să-i
primească sufletul în ceata celor drepţi.
Veşnica lui pomenire!"
Mesajul înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a
fost citit de Prea Cuviosul Ieromonah Teofan de la Putna. în mesaj se menţionează
următoarele:
îndurerată familie,
“Am primit cu tristeţe vestea trecerii la veşnicie a Profesorului şi Academicianului
Virgil Cândea, om de mare cultură şi de o profundă conştiinţă creştină ortodoxă.
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Prin opera sa bogată şi temeinică de istoric al culturii, de teolog şi filosof, şi
prin activitatea sa de profesor universitar, a adus o contribuţie importantă în
privinţa evaluării patrimoniului spiritual românesc în contextul culturii europene
şi mondiale. Lucrările sale care au ca teme de cercetare umanismul românesc din
Evul Mediu, prezenţele culturale româneşti la Muntele Athos sau în Orientul
Apropiat, studierea izvoarelor despre români în colecţiile din străinătate au des
chis noi căi de cunoaştere şi de aprofundare a unui tezaur care arată demnitatea
noastră de popor creştin în simfonia culturii şi spiritualităţii universale.
Academicianul Virgil Cândea a iubit Biserica şi a slujit-o cu darurile pe care
le-a primit de la Dumnezeu. A consacrat numeroase lucrări spiritualităţii isihaste
şi scrierilor filocalice, unele dintre acestea fiind publicate în revista "Teologie şi
Viaţă " sau în volume editate de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
La ceasul mutării către veşnicie a academicianului Virgil Cândea, rugăm pe
Hristos-Domnul să răsplătească acestui vrednic fiu al Bisericii ostenelile cărtu
răreşti, credinţa şi iubirea sa pentru sfinţenie, şi să-l aşeze în lumina cea neînse
rată, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fară de sfârşit.
Veşnica lui pomenire!”
De asemenea Prea Sfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos a trimis o
scrisoare de condoleanţe.
Prea Sfinţitul Gherasim, Episcopul Râmnicului a rostit un cuvânt de rămas
bun pentru cel ce vreme îndelungată s-a ostenit cu cercetarea arhivelor şi a trecu
tului Bisericii Ortodoxe Române, descoperind şi făcând cunoscute documente de
mare valoare. Dar ceea ce a însemnat omul Virgil Cândea, modest şi blând, este
de neuitat.
Dintre membrii Academiei Române, prezenţi în număr mare pomenim pe
Dnii Eugen Simion fost preşedinte şi Mircea Maliţa. Au luat cuvântul Acad. Dan
Berindei şi Virgil Teodorescu care au arătat uriaşa contribuţie a lui Virgil Cândea
la cultura românească.
Cuvântul Prea Sfinţitului Gherasim al Râmnicului
"Numai Dumnezeu este netrecător, tot ce este sub soare este schimbător.
Nouă, tuturor, ni s-a dat poarta aceasta care este moartea. Moartea, cum spune
Sfântul Apostol Pavel, este rodul păcatului. Insă, tot nouă, prin Domnul lisus
Hristos, ni s-a dat suflare de viaţă de la Dumnezeu Tatăl. Şi cum Dumnezeu Tatăl
este nemuritor, aşa şi cei care primeasc Duhul Lui sunt nemuritori.
Pe cel care a plecat acum dintre noi îl cunosc din 1947. Era pe atunci la
Mănăstirea Antim acel focar ortodox, "Rugul aprins", şi el ca tânăr venea pe
lângă cei mai în vârstă, pe lângă oameni de cultură, pe lângă oameni de artă. Aş
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putea spune că se adunase toată floarea Bucureştiului la Antim. A venit vremea
pe care o ştim, iar noi de la biserică am fost răspândiţi în toată ţara, eu la
Căldăruşani ca stareţ, unde am stat din 1952 până în 1970. Acolo iarăşi m-am
regăsit cu Virgil Cândea. El era cu o evlavie atât de puternică şi cu un dor după
trăirea creştinească încât, dacă eu insistam mai mult, poate ar fi purtat haina de
călugărie ca şi mine. Mă bucur, însă, că nu a intrat în monahism, pentru că în tim
purile care veniseră nu ar f i putut să se împărtăşească de atâta cunoaştere a
cărţii şi a luminii. Nu voi vorbi de omenia lui, de smerenia lui care întrece poate
pe cea a unui monah. Cunoaştem cu toţii ce posibilităţi avea el după aşa-zisa re
voluţie din 1989 să fie cineva. însă, el a stat liniştit, de vorbă cu cărţile lui. El n-a
avut o casă ca lumea, nu a avut un mobilier, dar a avut carte. A fost un om care
s-a dăruit cărţii, un om care, după ce s-a înarmat cu ştiinţele, cu cultura şi lim
bile pământului, a înconjurat globul pământesc ca o albină. Nu s-a dus să se
plimbe, nu s-a dus de curiozitate să vadă una sau alta, ci aşa cum o albină dă de
un pom înflorit, aşa şi el atrăgea cunoştinţa din acel pom cu nectar. N-a fost ţară
în care să audă că este vreo posibilitate de carte românească şi bisericească, şi
el să nu se ducă. A lăsat familie, a lăsat totul pentru aceasta. Nu ştiu câţi dintre
cei care deţin această cultură au tălmăcit-o precum cel care ne stă înainte. A ştiut
să vorbească pe limba tuturor. Şi n-a uitat niciodată că este creştin, nu a uitat
niciodată că este român. Acum s-a mutat la cele veşncie, adică la cele la care este
chemat omul. Pentru noi, creştinii, moartea nu este decât intrare la viaţa pentru
care am fost creaţi, să fim nemuritori. De la naştere şi până la acest moment este
vremea în care fiecare dintre noi îşi zugrăveşte chipul şi îl rânduieşte pentru viaţa
ce va să fie. Biserica spune: "sfârşit creştinesc vieţii noastre de la Domnul să
cerem ". Prin urmare, toată partea aceasta a vieţii este cea care ne dă zestrea cu
care ne ducem noi în veşnicie, pentru că omul este veşnic. Sigur, va veni vremea
în care Dumnezeu ne va despărţi pe unii de alţii, cum scrie în Evanghelie, cum
desparte păstorul oile de capre. Să dea Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să
fim în partea cea de-a dreapta, să auzim şi noi: "Veniţi binecuvântaţii Părinelui
Meu şi moşteniţi împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii”. Cu această
rugăciune şi cu această dragoste faţă de cel care ne stă înainte, îi zicem: "Mergi
la împărăţia cea gătită ţie de la întemeierea lumii". Şi, de vei fi greşit ca om ceva,
Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească. Mergi şi te du în ceata drepţilor!
Veşnică să-i fie pomenirea!".
Cuvântul D-lui Prof. Acad. Dan Berindei
"Ne-a părăsit după o lungă şi demnă suferinţă Virgil Cândea, un mare învă
ţat al acestui neam şi un om adevărat. In numele Academiei Române şi al con
ducerii ei, dar şi ca vechi prieteni, cu o prietenie pierdută în negura vremurilor,
mult îndurerat îi aduc un pios omagiu. Prin dispariţia sa, Academia Română
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pierde unul din membrii ei cei mai de seamă şi cei mai devotaţi. Ca vicepreşedinte
i-a slujit patru ani, iar prin opera sa de o viaţă a contribuit la afirmarea şi înăl
ţarea ei. Pierdem deci, prin trecerea la cele veşnice a marelui şi atât de modestu
lui cărturar un sprijin greu de înlocuit. Nu voi putea uita nicicând cât de apro
piat, de discret şi de frăţesc au fost lângă mine şi lângă soţia mea, el şi regretata
d-nă Cândea, în momente de grea cumpănă, pentru noi, în vremurile trecute.
Virgil Cândea s-a născut la 29 aprilie 1927 la Focşani. A închis ochii cu 72
de zile înainte de a împlini 80 de ani. Cu studii în drept şi filosofie, în anii
1945-1949, şi apoi de teologie, în anii 1951-1955, el s-a afirmat dintru început
cu inteligenţa sa scânteietoare şi cu forţa de asimilare a unui câmp multiform de
cunoştinţe. în 1970 a obţinut doctoratul în filosofie cu teza "Filosofia lui Dimitrie
Cantemir", pentru a cărui personalitate şi cunoaştere temeinică a operei lui îşi va
dărui o mare parte din viaţă, până în zilele sfârşitului său. A slujit cu dăruire şi
abnegaţie Biblioteca Academiei Române timp de peste un deceniu. A militat pen
tru cunoaşterea civilizaţiei Europei sud-estice în cadrul Asociaţiei Internaţionale
de Studii Sud-Est Europene şi al Institutului de Studii Sud-Est Europene. A con
dus destinele Asociaţiei "România ", străduindu-se ca în timpuri grele pentru ro
mâni să creze punţi între ei pentru o Românie veşnică, dincolo de regimuri poli
tice. Fiica mea stabilită de 30 de ani în îndepărtata Olandă, tânără scriitoare, nu
poate uita bucuria pe care o simţea primind de la el cărţi de literatură română,
punte sufletească către ţara de care ea era despărţită. Şi ca ea, cred că au fost mii
de români răspândiţi în lumea largă, cărora le-a dăruit astfel de bucurii spiri
tuale. Ca om de ştiinţă, a răspândit lumina cunoştinţelor sale şi înţelepciunea sa,
dar şi o imagine a ţării, prin cursuri, conferinţe şi colaborări la Neapole şi la
Veneţia, la Strasbourg şi la Roma ori la Beirut, pentru a nu aminti decât unele din
cetăţile unde a activat. Cultura românească a veacurilor trecute şi realizările
sale în această privinţă au fost remarcabile. Volumele îngrijite de el cu dăruire şi
acrivie dedicate lui Dimitrie Cantemir sau Constantin Cantacuzino Stolnicul ne-au
ajutat să înţelegem dimensiunile acestor cărturari neîntrecuţi. Raţiunea domi
nantă, volum de fină analiză a umanismului românesc, va rămâne pentru totdea
una o lucrare de referinţă a istoriografiei noastre. Creştinii lumii arabe l-au inte
resat cu deosebire, printre altele el dând la lumină şi Letopiseţul Ţării Româneşti
în versiunea arabă a lui Macarie Zaim. A publicat un splendid volum dedicat
icoanelor melchite. A consacrat lucrări, datorate eruditei şi strălucitei sale minţi,
privind istoria diplomaţiei româneşti, ori istoria Transilvaniei. Dar în afara lui
Cantemir şi a operei sale şi-a dedicat cu prioritate străduinţele ultimelor decenii
de viaţă pentru a realiza evidenţa manuscriselor de artă şi cultură românească de
peste hotare, considerată de el drept o îndrituire patriotică. Cele două volume de
Mărturii româneşti peste hotare, intitulate cu nedreaptă modestie drept mică enci
clopedie, rămân nişte monumente ale ştinţei noastre umaniste şi îi revine Acade
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miei noastre datoria să sprijine apariţia celui de-al treilea volum, pentru ca opera
colegului nostru dispărut să-şi găsească dreapta încununare. Mai trebuie să men
ţionăm şi recunoştinţa noastră că Virgil Cândea a fost coordonatorul volumului
cinci din tratatul Istoria românilor.
Chemarea sa în Academie a întârziat din pricinile cunoscute ale acelor tim
puri. La 9 martie 1991 am fost aleşi în aceeaşi zi Virgil Cândea, Eugen Simion fostul nostru preşedinte - şi cu mine. Doar mai târziu Virgil Cândea va ajunge mem
bru titular, iar între 1998-2002 a fost vicepreşedinte al înaltului for. Mai înainte de
alegerea sa el fusese, însă, ales membru corespondent al vestitei Siidosteuropa
Gesellschaft din Miinchen, membru corespondent al Asociaţiei Elene de Arheologie
din Atena, membru al Consiliului director al Universităţii euro-arabe din Roma. A
fost şi membm al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris.
Ne despărţim de un om deosebit, înţelept, bun şi modest, care a răspândit în
jurul său binele şi înţelegerea şi a slujit binele şi ţara sa. Ne despărţim de un cărtu
rar pe care nu îl vom putea uita, căci astfel de învăţaţi se nasc rareori. Erudiţia sa
a fost întregită de pasiunea cunoaşterii, studiului şi cercetării, iar judecăţile sale
au rezistat şi vor rezista vremurilor. Nu-l vom uita şi nu-l voi uita nicicând pe bunul
prieten Virgil Cândea. întreaga noastră compasiune îndureratei sale familii. Fie-i
ţărâna uşoară acestui om adevărat! Dumnezeu să-l odihnească!”
Cuvântul D-lui. Acad. Răzvan Theodorescu
"Ne despărţim acum de un om care a fost decenii de-a rândul o mândrie a
culturii naţionale, un cărturar exemplar, un ambasador strălucit al inteligenţei
româneşti în lume. Când rosteai numele lui Virgil Cândea, admirabilul şi mult
admiratul nostru prieten, maestru şi coleg, aveai imaginea omului frumos şi cu
minte frumoasă, a omului care văzuse şi cunoscuse multe suişuri şi coborâşuri ale
timpurilor şi care privea totul ca un credincios înţelept, cu zâmbetul bun al celui
ce se simţea aproape de oameni, dar şi cu scepticismul superior al celui care
cunoscuse oamenii. Când rosteai numele lui Virgil Cândea ştiai că acest intelec
tual de mare rasă însemna aprecierea spiritului critic remarcabil cu o erudiţie
fară egal cum rareori s-au găsit ele îngemănate în vremurile noastre pe meridi
anul românesc. In orice loc s-a aflat, la mult-draga sa Asociaţie Internaţională
de Studii Sud-Est Europene, acolo unde a fost primul director al secretariatului
general şi unde i-a succedat ca secretar general mai vârstnicului său prieten,
Emil Condurachi, aducând marea sa experienţă în slujba unei comunităţi savante
internaţionale care l-a respectat şi care îl omagiază postum. La catedră, la
Biblioteca Academiei, la Asociaţia de drept Internaţional pe care a ctitorit-o, la
Asociaţia nRomânia " sau la Academia Română, pretutindeni nu a făcut decât să
răsfrângă excelenţa minţii sale asupra instituţiilor sau colaboratorilor săi. Ori
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cărui subiect de care s-a apropiat i-a conferit aura vastei sale culturi: de la edi
tarea operei lui Odobescu sau a lui Cantemir, la studiul icoanelor melchite, a ma
nuscriselor umaniştilor ortodocşi români sau orientali şi până la investigarea de
largă respiraţie şi unică până acum în civilizaţia noastră a tot ceea ce este măr
turie românească în bibliotecile de pretutindeni, o lume pe care a străbătut-o
înconjurat de succese notabile, de la Geneva la Beirut, de la Strasbourg la Uni
versitatea Harvard. A fost Virgil Cândea un istoric al culturii române, a fost un
teolog de profundă smerenie, a fost un admirabil istoric al artei şi a fost un tal
entat bibliofil. A fost o personlitate completă şi complexă, iar întâlnirea cu el a
fost o bucurie şi un privilegiu pentru toţi cei care i-am stat aproape. S-a spus, se
spune ca vorbă curentă, că nimeni nu este de neînlocuit. La moartea unui aseme
nea om, gândesc altfel: nimeni, pentru multă vreme nu va putea să însemne în cuitura României ceea ce a fost acest cărturar. înaintea sa îmi plec fruntea cu
respectul pe care i l-am purtat întotdeauna şi cu afecţiunea pe care poate nu am
putut să i-o arăt mereu. Bunul Dumnezeu să îl primească în împărăţia Sa, aşa pre
cum Virgil Cândea merită!”.
y*

Apoi s-a ridicat coliva cântând-se "Veşnica pomenire!” după care, printre
coroanele de flori aşezate de o parte şi de alta a ieşirii din biserică, sicriul a fost
condus la maşina care l-a transportat la cimitirul de la mănăstirea Cemica, pentru
a fi aşezat în mormânt, alături de soţia sa Alexandra.
Prea Sfinţitul Gherasim, însoţit de preoţi şi de un număr mare de prieteni şi
academicieni, l-au condus pe ultimul drum pentru a fi îngropat în pământ, după cum
i-a fost dorinţa. După ultima cântare de veşnica pomenire, s-a pecetluit groapa.
”Fie-i ţărâna şi memoria binecuvântată!”
Pr. Prof. NICO LAE BORDAŞIU

Biserica Sf. Silvestru

II. UN SAVANT SLUJITOR PRIN BUNĂTATE CREŞTINĂ:
PROF. ACAD. VIRGIL CÂNDEA
Plecarea ”acasă” a savantului smerit şi profund credincios, Academicianul
Virgil Cândea, s-a petrecut chiar în ziua când cinstim Sfânta Cruce, dar şi purtarea
suferinţelor îngăduite de Dumnezeu spre mântuire şi a fost condus pe calea veş
niciei, prin prohodire, în zi de înviere, adică Duminica. Este o împlinire a călăto
riei sale lumeşti, cu mult folos pentru cei mulţi şi ea s-ar putea concentra în bucu
ria purtării crucii până la capăt, cu resemnare, dar şi cu speranţă în ajutorul lui
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Dumnezeu, Cel ce ridică povara şi oferă în schimb lumina vieţii veşnice, acolo
unde "nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţa fară de sfârşit".
Pentru orice muritor ne rugăm, înainte de toate, ca să-i fie iertate toate greşe
lile pe care, ca om, le-a făcut, în viaţă. Cu atât mai mult creştinul Virgil Cândea a
avut parte de cadrul bisericesc al Duminicii iertării, la pregătirea începerii Postului învierii Domnului.
Aceste proniatoare legături dintre viaţa omului şi vrerea Domnului, în cazul
fericitului întru adormire, sunt confirmări ale fidelităţii sale faţă de dreapta şi
sfânta credinţă, cât şi credincioşiei curate în mila şi în ajutorul lui Dumnezeu.
Doar aşa a putut depăşi vârsta psalmistului şi a atins 80 de ani, crezând permanent
că împreună cu el Domnul poartă Crucea deloc uşoară a vieţuirii pământeşti.
Cine l-a cunoscut personal, şi mai ales în momente de taină şi de convorbiri
spirituale, şi-a dat seama de forţa extraordinară a crezului său, uneori apropiat de
cel al mucenicilor biruitori asupra tuturor încercărilor. în plus, Virgil Cândea a
fost înzestrat de Dumnezeu cu o neobişnuită forţă de muncă, tocmai datorită capa
cităţii sale de a demonstra forţa din adevărul lucrurilor şi nu forţarea lucrurilor,
care nu au în ele adevăr.
îngemănarea datului credinţei revelate şi însuşite în viaţă de la Sfinţii Părinţi,
trăitorii Revelaţiei, şi cercetarea migăloasă a faptelor şi a numelor culturii şi spi
ritualităţii naţionale şi strălucirii ei în universalitate, au arătat în Virgil Cândea
omul împlinit, în sensul cel mai curat al noţiunii. înainte de toate, el a fost şi ră
mâne în veci un om adevărat, un creştin curat şi sincer şi un savant autentic.
Acum, la plecarea dintre noi, fără a mai deranja eventual pe cineva, este şi firesc
să se bucure pe deplin de toată cinstirea ce o merită cu prisosinţă. Fără a-1 cinsti,
după cuviinţă, ne rupem noi înşine de lumea reală a valorilor.
Virgil Cândea a întrupat lumea valorilor creştine exprimate într-un limbaj
enciclopedic şi, astfel, intră în ceata nemuritorilor chiar aici pe pământ, după cum
ne rugăm Domnului să-i facă parte şi de fericirea cerească, după osteneala sa şi
după pasiunea sa de a arăta frumuseţea paradisiacă, într-o conjunctură deloc fastă,
omeneşte vorbind, mai ales în anii trudei sale zilnice.
Multe s-ar putea aminti, cu folos, despre viaţa, despre opera şi despre harisma unui om de o bunătate cu totul aparte şi de o distincţie aureolată într-o nedi
simulată smerenie creştină. Dar, poate, una din trăsăturile vieţii sale merită o su
bliniere aparte pentru timpul nostru.
Când ne globalizăm, când avem diferite momente de înstrăinare şi de dez
rădăcinare ne apare chipul senin, limpede şi echilibrat al enciclopedistului Virgil
Cândea, contemporanul nostru. El a parcurs toate etapele culturale ale fenome
nului globalizării, toată viaţa şi nu s-a lăsat ispitit o clipă de nenumărate ocazii de
a se înstrăina, mai ales atunci când în ţară comunismul restrângea toate căile de
afirmare universală a culturii noastre. Tocmai atunci Virgil Cândea a ştiut să slu
A
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jească smerit, să convertească multiplele neşanse cauzate de regimul comunist în
punţi culturale şi în deschideri spirituale luminoase, căci teologhisea când prezen
ta sufletul românesc oriunde în lume şi prezenta acasă învelişul cultural, istoric,
filosofic şi moral al creştinismului, fară a lipsi omul de cultură de suflet într-o
lume pe care unii o doreau fară de Dumnezeu. în toate ocaziile a fost şi a rămas
omul lui Dumnezeu şi, de aceea, în multiplele încercări de familie ori profesion
ale, L-a aşezat pe Dumnezeu înainte şi cu El a trecut, ca pe nişte "punţi", dincolo
de dezastre, de suferinţe, boli şi umiliri.
Virgil Cândea a fost, însă, românul de serviciu până la moarte al poporului
său. L-a iubit, l-a slujit şi l-a arătat lumii ca pe un popor civilizat, creator de va
lori care strălucesc pe patru continente, prin daniile sale altor popoare. Poate
nimeni n-a fost mai preocupat de locul şi de rolul spiritual şi cultural al românilor
în lume, aşa cum a fost Virgil Cândea. Compendiile sale, şi mai cu seamă ale sale
"Mărturii româneşti peste hotare", ar putea servi drept manuale negreşelnice pen
tru oricine călătoreşte ca intelectual, astăzi, în lume şi care doreşte să-şi slujească,
indiferent de pe ce poziţii, neamul, capabil de a contribui la înfrumuseţarea lumii,
prin cultură şi prin credinţă.
Având un astfel de privilegiu de a-1 cunoaşte mai ales în această ipostază
apostolească, culturală şi spirituală, în capitala europeană Strasbourg, în anii ’80,
ca profesor la renumita Universitate de acolo, las şi această mărturie între atâtea
altele, de acasă, şi de la atâţia dintre admiratorii săi, cu convingerea că el rămâne
dascăl şi promotor demn al culturii şi al spiritualităţii româneşti, deschise lumii
mari, pentru totdeauna.
Oamenii mari nu se descoperă în gesturi extravagante, în atitudini orgolioase
şi nici în autoritate forţată faţă de cei mai mici. Ei sunt buni. Ei sunt foarte acce
sibili. Ei sunt generoşi. Ei sunt curaţi sufleteşte. Ei sunt modeşti. Ei sunt cum vor
besc şi vorbesc aşa cum sunt. Ei nu vorbesc de obicei despre ei. Ei sunt nişte gene
roşi ai celor ce n-au avut parte în viaţă de generozitate. Ei sunt oameni pentru alţii.
Ei sunt profeţii unei lumi şi a unei vieţi dominate de bunătate, de frumuseţe şi de
lumină, chiar şi atunci când este mult întuneric în faptele contemporanilor. Un ast
fel de profet al luminilor credinţei şi lumii valorilor din sufletul valorilor, din
sufletul românului este şi rămâne Virgil Cândea.
De aceea, Duminică, l-am prohodit şi noi în catedralaă, cu credinţa că a fost
cu noi şi a rămas cu noi prin ceea ce ne-a oferit.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu aleşii Săi!
Veşnica lui pomenire!
t CASIAN
Episcopul Dunării de Jos
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III. UN REPER ŞTIINŢIFIC - UN OM
In memoriam: Acad. Virgil Cândea
Când, în ziua de 16 februarie 2007 -, s-a stins cărturarul Virgil Cândea, lumea
culturală românească şi, cu deosebrie, cea din domeniul umanisticii, a realizat
golul rămas; în contemporaneitatea noastră e greu de găsit cineva care să-i semene
şi poate, încă mult timp de-acum încolo, va mai trece până se va ivi cineva.
Virgil Cândea s-a impus pretimpuriu printr-o inteligenţă scânteietoare; de
adolescent atrăsese atenţia "maturilor" din Rugul aprins (N. Steinhardt ş.a.), pen
tru ca aplecarea sa spre carte să se concretizeze în lucrări care probau o cercetare
de minuţie, în domenii în care era refuzată afirmarea neîntemeiată pe originali
tatea demersului, pe competenţe informaţionale, pe evidenţierea elementelor de
noutate; am cita doar faptul că până la vârsta de 40 de ani şi curând după aceea închega lucrarea sa de doctorat având ca temă Divanul lui Dimitrie Cantemir
(lucrare în care se pronunţa cu autoritate asupra specificului opusului respectiv de scriere filosofică şi etică cu reale calităţi literare), ori inedita abordare din Icones Melkites (Beyruth), numite astfel de însuşi Virgil Cândea, care fusese solici
tat de autorităţile din domeniu ale Libanului, să studieze şi să pună în valoare pro
ducţii ale credincioşilor de rit bizantin din Ţările Orientului apropiat. Sunt contri
buţii care îl recomandă cu o riguroasă structurare a logosului, axat strict pe pro
blema pe care-şi propune s-o expună: concret, concis, pe puncte, fară digresiuni
inutile de verbiaj înflorit.
Avem în vedere - în acest sens - şi intervenţia (de numai 4 pagini) prin care,
"reparând" o eroare publicată într-o revistă de lingvistică ("Limba română"
3/1963), stabilea autenticitatea versurilor (text laic) strecurate după Psalmul 76 în
Biblia lui Şerban Cantacuzino. Era vorba de un text pe care Virgil Cândea (care
se baza pe o minuţioasă confruntare cu izvoarele traducerii Vechiului Testament
efectuată de Milescu) l-a aflat în cele două ediţii ale Bibliei greceşti, folosite de
traducătorii români din sec. al XVII-lea (Frankfurt- 1597 şi Veneţia 1687); o epi
gramă, obişnuita podoabă literară care precede atâtea din operele bizantine, origi
nale sau traduceri.
Când - noi înşine - am publicat ediţia comparată a Psaltirilor coresiene (Ed.
Acad. 1976) - am semnalat întreruperea textului biblic, tot după Ps. 76, de către
Coresi; acesta adăuga două versiuni ce seamănă izbitor cu cele din epigrama
amintită; investigaţia lui Virgil Cândea stabileşte originalul versurilor reproduse de
alcătuitorii ediţiei din Frankfurt (reluare a Aldinei, Veneţia 1518) şi citează impri
marea iniţială a acestora în Psaltirea editată de Aldo Manuzzi, la Veneţia, în 1494!
Descoperirea de mare precizie de mai sus a fost pentru noi o neîndoioasă
referinţă, sugerându-ne posibilitatea existenţei unor mai largi orizonturi de infor
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mare şi cunoaştere ale prodigiosului diacon Coresi - catalogat, patru secole, ca
fiind cantonat numai pe surse slavone!
Savantul Virgil Cândea uimea şi stârnea admiraţie şi preţuire prin vastitatea
şi temeinicia cunoştinţelor; avea vocaţie de cercetător, o memorie de invidiat,
intuiţie în aflarea surselor, perspicacitate în selectarea celor mai demne de încre
dere - calităţi native la care a adăugat - propriu - o disciplinaritate a lucrului cu
cărţile, într-un exerciţiu permanent ce-avea să-l "doteze" şi cu o remarcabilă pu
tere de muncă.
"Paradisul" său (ca la J. L. Borges), era aleasa-i bibliotecă, din care îţi scotea
prompt o carte mai rară care să-ţi folosească în tema la care lucrai. înţelegea ast
fel să-şi valorifice, cu generozitate, "talantul" cu care fusese hărăzit. Bibliotecile
erau în fapt câmpul de desfăşurare a abilităţilor sale cărturăreşti.
Care sau câţi dintre intelectualii noştri au scormonit bibliotecile marilor oraşe
ale lumii, prin care le-a fost dat să meargă, şi să aducă în ţară mărturii scrise ale
noastre sau despre noi?
în plan relaţional personalitatea lui Virgil Cândea se afişa firesc, fară infatu
are; îşi respecta colegii şi colaboratorii, iar în disputele ştiinţifice venea cu argu
mentele cele mai adecvate unei lupte de idei, tratându-şi totdeauna adversarul cu
urbanitate. Un om bun al cărui fond sufletesc se întemeia pe virtuţile moralei
creştine: credinţa (în Dumnezeu), nădejdea (în mântuirea omului de către Dum
nezeu) şi iubirea (pentru Dumnezeu şi pentru aproapele) - fapt care l-a ajutat să
treacă prin nu puţine încercări. A fost "bărbatul înţelept care a clădit casa lui pe
stâncă" (Matei 7, 24); "A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi
au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă" (v. 25).
Stânca lui Virgil Cândea a fost credinţa în Dumnezeu.
L-am văzut dându-şi drepturi de autor unor colaboratori (chiar vremelnici) pentru că-i simţea trecând prin situaţii limită; avea o disponibiltate spre dărnicie,
era mărinimos, gest pe care şi-l manifesta în taină, cu anume discreţie şi pioşenie.
Creştinul ortodox, care se simţea bine în cucernicia mănăstirilor, care purta
lungi schimburi de păreri cu duhovnicii săi - acţiona (mai ales faţă de cei aflaţi în
impas) - în virtutea binecunoscutului canon: "când faci milostenie, nu trâmbiţa
înaintea ta" (Matei 6, 2), ..."Milostenia ta să fie într-ascuns" (Idem 6, 4).
Virgil Cândea vorbea arareori despre sine şi niciodată ca să se pună în va
loare; prea modest pentru cât era de recunoscut ca savant, prea stingherit când i
se mulţumea pentru sprijinul acordat; şi-a impus să păstreze în conduită măsura.
în vechime se spunea că din virtutea moderaţiei decurge amabilitatea şi
politeţea, iar din aceasta din urmă, îşi are începutul gentileţea, ceea ce înseamnă
o mare bogăţie sufletească.
Lui Virgil Cândea nu se poate să nu i se recunoască această nobleţe, un har
neumbrit de încercările pe care i-a fost dat să le trăiască.

400

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

în pragul trecerii dincolo - profundul sentiment religios îl va fi pregătit, pe
cel care ne-a părăsit acum, să treacă, cu seninătate şi încredere, prin vămile văz
duhului până la cer:
"Pentru ce eşti mâhnit,
suflete al meu,
Şi pentru ce mă tulburi?
Nădăjduieşte în Dumnezeu,
că-L voi lăuda pe El,
Mântuirea feţei mele
este Dumnezeul meu" (Ps. 41, 16-17).
A

In ultima prezenţă pământeană, chipul celui dus purta însemnele încercărilor
vieţii şi ale bolii, şi parcă... tăcuta rugă a smeritului creştin:
"Primeşte, Doamne, în mâinile Tale, sufletul robului Tău Virgil Cândea...".
Prof. STELA TOM A

COMEMORAREA PATRIARHULUI JU STIN IA N M ARINA
LA 30 DE ANI DE LA TRECEREA SA LA CELE VEŞNICE
(26 martie 2007)
S-au împlinit, la 26 martie, anul acesta, trei decenii de la trecerea la cele
veşnice a marelui patriarh Justinian Marina, care a cârmuit Biserica Ortodoxă
Română vreme de 29 de ani, între 1948-1977. Pentru modul cum a ştiut să orga
nizeze viaţa şi lucrarea Bisericii noastre Ortodoxe Române în condiţiile regimu
lui comunist, ridicând mult prestigiul Ortodoxiei româneşti în lumea creştină, este
considerat un mare patriarh şi o figură emblematică a întregii Ortodoxii.
S-a născut la 22 februarie 1901, în satul Sueşti, comuna Cermegeşti, judeţul
Vâlcea, şi a primit la botez numele Ioan. După absolvirea Seminarului teologic
“Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1915-1923) a urmat cursurile Facultăţii
de Teologie din Bucureşti (1925-1929), obţinându-şi licenţa în 1929. A funcţionat
ca învăţător în comuna Olteanca - Vâlcea (1923-1929) şi în comuna Băbeni Vâlcea (1924-1930). Paralel cu activitatea de învăţător, a fost preot-paroh în
Băbeni (1924-1932), director al Seminarului teologic şi preot slujitor la catedrala
episcopală din Râmnicu Vâlcea (1932-1933), apoi, preot-paroh la Biserica
“Sfântul Gheorghe” din Râmnicu Vălcea (1933-1945).
Rămas văduv, prin decesul soţiei, a fost ales în 1945 arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu titlul de Vasluianul, apoi, în august 1947, locţiitor al Scaunului
mitropolitan din Iaşi, iar la 19 noiembrie 1947, arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al
Moldovei şi Sucevei, înscăunat la 28 decembrie, acelaşi an. Din februarie 1948, a
fost locţiitor de patriarh. La 24 mai 1948, a fost ales de Sfântul Sinod arhiepiscop al
Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. în
scăunat la 6 iunie 1948, a păstorit până la moarte, în 26 februarie 1977.
Ca patriarh, a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe Române prin cunoscutul său
Apostolat social, care a dat o nouă orientare Bisericii în anii regimului comunist
şi ateu.
în timpul păstoririi patriarhului Justinian, între altele, s-a adoptat un nou Sta
tut de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române şi o serie de regula
mente pentru viaţa bisericească; s-a refăcut unitatea Bisericii strămoşeşti, prin
revenirea greco-catolicilor la Ortodoxie în 1948; s-a făcut prima canonizare de
sfinţi români în 1950, proclamaţi solemn în 1955; s-au restaurat zeci de biserici şi
mânăstiri-monumnente istorice şi de artă bisericească şi s-au zidit biserici noi; s-a
reorganizat învăţământul teologic, cu două Institute teologice universitare, la
Bucureşti şi Sibiu, şi şase seminarii (Bucureşti, Buzău, Mănăstirea Neamţ, Cluj,
Craiova şi Caransebeş); s-a tipărit Biblia sinodală în două ediţii (1968 şi 1975),
Noul Testament (1951) şi toate cărţile de cult, fiecare în mai multe ediţii; s-au edi
tat noi periodice bisericeşti, centrale şi mitropolitane, precum şi toate manualele
%

A

26 - B.O.R. 1-6/2007

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

402

necesare învăţământului teologic; au văzut lumina tiparului o serie de lucrări cu
caracter teologic şi istoric, scrise de ierarhi, profesori de teologie, preoţi. însuşi
Patriarhul Justinian a publicat 12 volume, sub titlul sugestiv Apostolat social, cu
toate pastoralele, cuvântările şi articolele sale din perioada 1948-1976. S-a reor
ganizat Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, prin inte
grarea editurii tipografiei, care a fost extinsă şi modernizată, şi atelierele de
obiecte bisericeşti, înfiinţate în 1950; li s-a asigurat preoţilor de mir salarii şi pen
sii, precum şi posibilităţi de tratament şi îngrijirea sănătăţii în casele sanatoriale
şi de odihnă ale Bisericii; s-au înfiinţat aşezăminte de asistenţă socială pentru
preoţi şi călugări bătrâni (Mănăstirea Dealu) şi pentru călugăriţe şi preotese bă
trâne şi văduve (Mănăstirea Viforâta).
Pe plan extern, s-au întărit legăturile cu toate Bisericile Ortodoxe surori şi s-au
extins relaţiile cu Bisericile creştine, iar din 1961, când Biserica Ortodoxă Română
a intrat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ea participă activ la mişcarea ecu
menică actuală (Consiliul Mondial al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene
şi altele).
Patriarhul Justinian a vizitat, între altele, în fruntea unor delegaţii sinodale,
Bisericile Ortodoxe: Rusă (de mai multe ori), Georgiană (1948), Bulgară (1953,
1966, 1971), Sârbă (1957), Greacă (1963, 1971, 1975) Patriarhiile de Constantinopol (1968), Alexandria (1971), Ierusalim (1975), apoi, Bisericile Vechi Orien
tale: Armeană (1958 şi 1966), Etiopiană (1969 şi 1971), Coptă (1969 şi 1971),
Siriacă din Malabar-India (1969), unele Biserici Romano-Catolice naţionale:
Austria (1969), Germania (1970), Belgia (1972), precum şi Biserica Vechilor Ca
tolici şi Biserica Anglicană. Delegaţi ai tuturor acestor Biserici au vizitat Biserica
Ortodoxă Română.
Patriarhul Justinian îşi are mormântul în biserica Mănăstirii Radu Vodă din
Bucureşti, pe care a restaurat-o şi a reînnoit-o din temelie.
/V

Slujba de pomenire
Manifestările de comemorare a Patriarhului Justinian Marina, la trei decenii
de la trecerea sa la cele veşnice, au debutat luni, 26 martie 2007, în biserica Mănăs
tirii Radu Vodă, cu Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, săvârşită de
PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, încon
jurat de preoţi şi diaconi. Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba de pomenire a
Patriarhului Justinian, oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în pre
zenţa unor ierarhi ai Sfântului Sinod, părinţi consilieri de la Administraţia patri
arhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, protopopi, stareţi de mănăstiri, profesori de
la Seminarul Teologic şi de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, studenţi şi
elevi, numeroşi credincioşi.
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La sfârşitul slujbei de pomenire, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
arătat semnificaţia momentului comemorativ şi a evocat personalitatea marelui
Patriarh Justinian şi rolul său covârşitor în viaţa şi lucrarea Bisericii noastre Orto
doxe Române în anii regimului comunist.
Din cuvântul PF Părinte Patriarh Teoctist
După ce a subliniat că Patriarhul Justinian şi-a început păstorirea în anii cei
mai furtunoşi, de după 23 august 1944, care s-au abătut asupra ţării şi poporului
român, şi care aveau să creeze condiţii şi rânduieli noi şi în viaţa sfintei noastre
Biserici, Prea Fericirea Sa a spus: “Atunci, ca un luceafăr a răsărit pe bolta Bise
ricii noastre strămoşeşti chipul Episcopului Justinian Vasluianul, ca al doilea vicar
al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, la recomandarea bunului şi învăţatului Mitro
polit cărturar Irineu Mihălcescu. Mitropolia Moldovei, în 1945, când a venit
Părintele Justinian Marina la Iaşi, ales de Sfântul Sinod, era cu totul desfigurată.
Frumoasa Catedrală mitropolitană era fără ferestre, reşedinţa mitropolitană şi
celelalte clădiri din jurul catedralei erau grav avariate, iar bătrâna biserică a
Sfântului Gheorghe, catedrala cea veche, era cu altarul descoperit şi gata a fi
demolată. Războiul lăsase răni adânci în Moldova. începând de la Iaşi şi până la
Târgu-Neamţ, unde s-au dat lupte, nu mai rămăseseră nici case, nici biserici în
picioare, decât bombe în stare de funcţionare. Avea nevoie Mitropolia de o minte
luminată, de un curaj fără egal ca să o scoată din acest dezastru. Atunci ne-am
cunoscut, şi de atunci şi până în clipa de faţă nutresc sentimente filiale faţă de
acest bărbat unic din viaţa Bisericii noastre şi al Ortodoxiei, chiar al creştinătăţii,
în general”.
Evocând grija arătată de Patriarhul Justinian Mănăstirii Radu Vodă, unde sin
gur şi-a pregătit mormântul în care se odihneşte acum în aşteptarea învierii celei
de obşte, Prea Fericitul Părinte Patriarh a spus: “S-a legat de această mănăstire
deloc întâmplător, căci în 1948, când Dumnezeu l-a chemat, prin Duhul Sfânt, să
cârmuiască corabia Ortodoxiei româneşti, a găsit aici, pe frontispiciul clădirii de
alături, secera şi ciocanul. Biserica mănăstirii era închisă, iar localul internatului
teologic, unde am avut bucuria să locuiesc şi eu cât am fost student, era ocupat şi
într-o stare deplorabilă. Când l-a găsit aşa, în stare de plâns cu adevărat, şi-a luat
curajul şi, ca un arhanghel al lui Dumnezeu în faţa conducătorilor comunişti şi
atei de atunci, cu bastonul său a dat jos de pe frontispiciu secera şi ciocanul, eli
berând acest frumos aşezământ al Bisericii noastre de cei care îl ocupaseră. A
restaurat biserica şi a împodobind-o aşa de frumos cu pictură, apoi, a întemeiat
Seminarul şi şi-a ales personal aici locul de veci”.
Referindu-se la preocupările pe plan extern bisericesc, pe plan ecumenic,
unde a deschis drum nou, Prea Fericirea Sa a subliniat că “Patriarhul Justinian a
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trecut primul Cortina de fier de atunci, cu o delegaţie de profesori, din care făceau
parte vrednicii de pomenire părintele Dumitru Stăniloae şi Mitropolitul Firmilian
al Olteniei, vizitând Austria, Germania şi Ţările de Jos. L-am însoţit în această
delegaţie şi am rămas impresionat cum cardinali, mari prelaţi ai Bisericii Evan
ghelice, episcopi luterani şi vechi catolici îl respectau şi-l invitau să vorbească
tineretului european, cum rămâneau toţi înmărmuriţi de înţelepciunea cuvintelor
lui, care izvorau din sufletul său. Nu se prezenta cu foi scrise dinainte. îl vedeau
toţi cât de sincer este. Iar eu, stând în rândul presei, îl ascultam cu atenţie şi mă
minunam cum răspundea cu naturaleţe şi convingere la unele întrebări incomode,
încât a rămas cunoscut în mediile europene ca un mare apărător al adevăratei
credinţe. Se spunea despre el că este cu adevărat un patriarh coborât din paginile
Bibliei, şi la înfăţişare, şi la vorbă, şi la gesturi. Câtă roadă a obţinut el atunci pen
tru Biserica noastră, pe care a iubit-o mult. Deci, ecumenismul, pe de o parte, con
solidarea Bisericii noastre, pe de altă parte, a conştiinţei creştine, a tinerilor de
atunci, care erau vrăjiţi de cuvântul său. De atunci a pornit el cu curaj la unitatea
de credinţă a românilor, în Transilvania, mai ales, în forme bisericeşti, frăţeşti, de
apeluri şi de convingere, ca să se termine odată şirul de neînţelegeri şi certuri între
cele două Biserici româneşti, surori şi după trup şi după Sfânta Liturghie, căci aşa
erau atunci şi aşa se doreşte să fie şi astăzi”.
In încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus: “Patriarhul
Justinian a purtat bastonul acesta patriarhal ca un bun păstor şi a făcut din Biserica
noastră, în vremea de atunci, ceea ce încercăm noi să facem în condiţiile de astăzi.
A muncit cu multă râvnă, cu multă credinţă, n-a avut odihnă, şi ne-a lăsat o Bise
rică întreagă. Ar putea fi numit părintele Bisericii Ortodoxe Române, ţinând cont
că a înfruntat vijelia teribilă a acelor decenii de dictatură comunistă şi a ţinut des
chise mânăstirile, bisericile, şcolile de învăţământ teologic. El rămâne veşnic în
istoria noastră şi ne rugăm cu smerenie lui Dumnezeu să ne ajute să dobândim
virtuţile lui, statornicia lui, curajul lui în apărarea credinţei. Iată pentru ce am
socotit să-l comemorăm la aceste trei decenii de la trecerea lui la cele veşnice în
Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite aici, la vatra aceasta pe
care a iubit-o şi pentru care s-a expus atât de mult. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu
să ne sporească şi nouă râvna, să ne sporească dragostea în a sluji Biserica, cum
a slujit-o părintele nostru Patriarhul Justinian”.
A

Alte cuvinte de omagiere
Viaţa şi lucrarea vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian a fost evocată
şi de PS Episcop Calinic al Argeşului, care a spus: “în viitor, personalitatea
Patriarhului Justinian trebuie studiată dinlăuntrul ei, mai ales, pentru că acest
patriarh a fost cu adevărat un ierarh providenţial pentru Biserica noastră. El se
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odihneşte aici şi sufletul său este de faţă, ca şi moaştele sale, în această mănăstire
a Bucureştiului, unde funcţionează şi Seminarul teologic, care poate fi numit tot
al Patriarhului Justinian, cum este şi Facultatea de Teologie, la baza cărora a pus
«pietre de diamant», ca şi în alte lucrări ale Bisericii. Şi la Curtea de Argeş,
Patriarhul Justinian, în 1950-1952, a dus o luptă teribilă ca să elibereze palatul
episcopal, care fusese ocupat de Confederaţia Generală a Muncii, dând jos secera
şi ciocanul de pe frontispiciul clopotniţei, ca şi aici, la Mănăstirea Radu Vodă. îmi
amintesc că în timpul vizitei pe care a făcut-o la Londra, regina Angliei, care
trăieşte şi astăzi, a oferit Patriarhului Justinian o limuzină luxoasă, dar patriarhul
a rugat-o pe regină să transforme limuzina în hârtie specială pentru tipărirea
Bibliei. Aşa a tipărit el atunci peste o sută de mii de exemplare din Biblia noastră”.
PS Episcop Calinic a încheiat spunând: “M-am întâmplat odată aici, la Radu
Vodă, şi l-am văzut pe Patriarhul Justinian cum se interesa de amenajarea mor
mântului său cu o simplitate şi o normalitate de parcă ar fi făcut mormântul pen
tru altcineva. El şi-a ales locul de veci aici, la Radu Vodă, într-o biserică dom
nească, dorind să audă cântarea şi rugăciunile elevilor de la seminar, pe care atât
de mult i-a iubit, şi îi iubeşte şi acum. Peste o vreme, mai scurtă sau mai lungă,
Patriarhul Justinian merită şi el cu prisosinţă numele de sfânt al Bisericii noastre,
pentru că harul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt l-au adumbrit şi l-au ajutat în toate
momentele vieţii sale, fară de care n-ar fi putut duce greutatea Bisericii Ortodoxe
Române în perioada aceea de tranziţie de la o lume la alta”.
Memoria Patriarhului Justinian a fost evocată şi de PS Episcop Varsanufie
Prahoveanul care a arătat că sintagma de “patriarh naţional”, dacă ar exista, i s-ar
potrivi foarte bine acestui mare patriarh al nostru, asemănat cu un patriarh biblic,
spunând: “De multe ori, când mă gândesc la Patriarhul Justinian îmi vine în minte
să-l asociez cu Moise şi David. Cu Moise, pentru că Patriarhul Justinian a adus în
Biserica Ortodoxă Română un cod de legiuiri aproape perfect, valabil şi astăzi. Cu
David, care a organizat atât de bine statul iudaic, pentru că Patriarhul Justinian a
făcut ca Biserica noastră să fie râvnită ca organizare şi de celelalte Biserici
Ortodoxe surori. Dacă David a ştiut să-şi apropie regi de alt neam, care să-l ajute,
aşa şi Patriarhul Justinian, după modelul celor Trei Ierarhi, a făcut să fie preţuită
Biserica noastră Ortodoxă Română de patriarhul ecumenic al Constantinopolului,
cu care era bun prieten, de patriarhul Bulgariei, de alţi întâistătători de Biserici
surori, dar şi de conducători de Biserici din Europa şi de multe personalităţi ale
vieţii laice”.
In încheiere, Prea Sfinţia Sa a subliniat: “Ca elev la acest seminar, am văzut
cum conducătorii şi delegaţii de Biserici din Grecia, din Bulgaria, din Polonia, din
Rusia veneau şi se apropiau de mormântul Patriarhului Justinian din Biserica “Radu
Vodă”, ca de locul unde este aşezat un sfânt, şi nu numai că sărutau mormântul, dar
făceau metanii şi se rugau pentru liniştea sufletului său. Cu multă smerenie vă
A
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spunem că nu este zi în care la mormântul Patriarhului Justinian să nu se facă
pomeniri, iar candela de la căpătâiul său arde neîncetat, aşa cum şi el ne-a lăsat
candela credinţei pentru Biserica noastră să ardă atât de viu şi a făcut ca Biserica
noastră Ortodoxă Română să nu fie ca alte Biserici surori care au trăit şi ele sub
comunism, unde şi astăzi încă este lipsă de preoţi şi sunt biserici închise”.
Vernisarea expoziţiei de fotografii şi documente
Manifestările prilejuite de împlinirea a 30 ani de la trecerea la cele veşnice a
Patriarhului Justinian Marina au continuat marţi, 27 martie, la orele 10.30, cu ver
nisarea expoziţiei de fotografii şi documente intitulată “Biserica Ortodoxă Română
în timpul Patriarhului Justinian ”, organizată în holul Palatului Patriarhiei, în
prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a unor membri ai Sfântului
Sinod, precum şi a numeroşi preoţi, profesori, monahi, studenţi şi elevi semina
rişti, ca şi a unor reprezentanţi ai vieţii publice româneşti.
Expoziţia a fost concepută pe două planuri, potrivit prezentării făcute de pr.
Constantin Stoica, consilier la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Primul plan
a cuprins fotografii, în majoritate inedite, care ilustrează dinamismul activităţii
Bisericii Ortodoxe Române în vremea Patriarhului Justinian, punând în evidenţă,
pentru tânăra generaţie, în special, dimensiunea vieţii cultural-misionare şi sociale
a Bisericii - iar când vorbim de dimensiunea socială, ne gândim la conceptul de
“apostolat social” al Patriarhului Justinian - viaţa monahală, activitatea de catehi
zare a tinerilor şi copiilor, precum şi alte aspecte care vizează relaţiile ecumenice,
ca şi suferinţa Bisericii noastre în perioada regimului comunist. Celălalt plan a
grupat documente care prezintă contextul extrem de ostil în care şi-a desfăşurat
activitatea Patriarhul Justinian şi care subliniază, totodată, îngrijorarea pe care
Biserica Ortodoxă Română, prin întâistătătorul ei, o stârnea autorităţilor comu
niste de atunci.
Această expoziţie a fost caracterizată de mulţi vizitatori drept o veritabilă
lecţie de istorie pentru cei tineri, ajutându-i să înţeleagă mai bine trecutul de jertfă
al Bisericii noastre şi să aprecieze corect provocările viitorului.

1

I I

‘ I

Simpozionul închinat memoriei Patriarhului Justinian
După vernisarea expoziţiei de fotografii şi documente, s-a desfăşurat în Aula
Palatului Patriarhiei, de la orele 11.00, simpozionul intitulat “Un ierarh în vremuri de restrişte: Patriarhul Justinian (1948-1977) ”. In cadrul acestui simpozion
au susţinut comunicări o serie de istorici bisericeşti, dar şi laici, în legătură cu
diferite aspecte ale activităţii Patriarhului Justinian în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române. Testamentul Patriarhului Justinian Marina, apostolatul social şi viaţa
monahală în vremea slujirii sale patriarhale, relaţiile ecumenice ale Bisericii Orto
/V
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doxe Române din vremea Patriarhului Justinian, precum şi alte aspecte inedite din
viaţa şi activitatea celui de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, au
fost subliniate de pr. dr. Daniel Benga şi pr. dr. Mihai Săsăujan, conferenţiari la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, istoricul George Enache, pr. dr. Florin Şerbănescu, consilier patriarhal, şi prof. Gheorghe Vasilescu de la arhiva Sfântului
Sinod, care au prezentat comunicări în cadrul acestui simpozion.
în egală măsură, din comunicările prezentate a reieşit, pe de o parte, rezis
tenţa din interior a Bisericii Ortodoxe Române în faţa încercărilor regimului
comunist de a-i diminua activitatea, iar pe de altă parte, măsurile luate de regimul
de tristă amintire pentru a ţine sub control iniţiativele Bisericii şi ale Patriarhului
Justinian Marina.
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a omagiat viaţa şi acti
vitatea Patriarhului Justinian, al cărui ucenic a fost, rostind un ziditor cuvânt de
învăţătură pentru ierarhi, preoţi, profesori şi credincioşi.
Din cuvântul PF Părinte Patriarh Teoctist
Arătând că ieri şi astăzi, chemaţi de Duhul Sfânt şi de o trebuinţă adâncă a
Bisericii noastre, ne-am întrunit ca să cinstim lucrarea celui ce a păstorit Biserica
Ortodoxă Română aproape 30 de ani, în calitate de patriarh, în vremurile cele mai
crunte, Prea Fericitul Părinte Patriarh a spus: “Am ascultat astăzi aici fapte şi ade
văruri dumnezeieşti, iar ieri, în taina rugăciunilor şi a cântărilor Sfintei Liturghii
a Darurilor mai înainte sfinţite, ne-am plecat genunchii şi inimile cu smerenie la
rămăşiţele pământeşti ale Patriarhului Justinian Marina. Izvorul, însuşirile pe care
ni le arată nouă Patriarhul Justinian, mai ales acum, după ani de suferinţă, îl găsim
în adâncul de evlavie şi de credinţă al poporului nostru, al părinţilor şi mamelor
noastre. Atâtea încercări, atâtea greutăţi a avut de învins într-o viaţă de om, atâta
preocupare şi foc nestins pentru binele Bisericii Mântuitorului Hristos şi pentru
cei care o slujesc şi cei care i se închină, de toate s-a preocupat acest mare patri
arh al nostru, pe toate a căutat să le rânduiască cu înţelepciune la locul lor şi cu
rostul lor, atunci când un loc şi un rost se afla foarte greu în furtuna persecuţiilor
şi a tuturor măsurilor de împiedicare a cuvântului lui Dumnezeu şi de vestire a
sfintelor slujbe, chiar ale învierii”.
Scoţând în evidenţă lucrarea pastorală a Patriarhului Justinian, ca preot de
parohie la sat şi la oraş, Prea Fericirea Sa a spus: “Aş remarca ataşamentul lui pen
tru copii şi pentru tineri, ataşamentul pentru ospitalitate. Casa parohială, modestă,
cum era a unui preot tânăr, cu doi copii, era o casă abrahamică, o casă a ospita
lităţii, a bunătăţii. Nu putea să lase pe cineva ameninţat, să nu-1 ajute, să nu-1 adă
postească. Ataşamentul faţă de tineri, dragostea de a adăposti şi ajuta pe cineva,
l-au călăuzit toată viaţa sa, iar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, l-a
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chemat la arhierie, prima grijă, ca episcop vicar al Mitropoliei Moldovei şi Suce
vei, a fost slujirea orfanilor rămaşi de pe urma războiului şi a secetei cumplite din
anii 1946-1947, fapt pentru care a şi fost numit «Părintele orfanilor». A dat adă
post studenţilor în mănăstirile Moldovei şi a verificat personal condiţiile lor de
viaţă şi de hrană. Era necruţător cu stareţul care nu asigura tinerilor hrana rân
duită. Nu admitea furtişagul, înşelăciunea, sub nicio formă. Pe cât era de deschis
şi gata de ajutor, pe atât nu-l cruţa pe cel care încălca rânduiala, oricine ar fi fost,
trebuia să tragă la jug împreună cu el. Am fost martor - a mai spus Prea Fericirea
Sa - când Patriarhul Justinian a vizitat combinatul siderurgic de la Hunedoara şi
mina de la Petroşani, pentru a vedea cum muncitorii îşi câştigă hrana. Cât de sur
prins a fost Patriarhul Justinian la Hunedoara, când un tânăr inginer de acolo a
venit şi i-a spus că el este unul dintre studenţii Universităţii ieşene pe care i-a aju
tat în anii 1946-1947, găzduindu-1 în vacanţe, de Paşte şi de Crăciun, la Mănăs
tirea Bistriţa, de lângă Piatra-Neamţ”.
In acest cadru, Prea Fericitul Părinte Patriarh a evocat momentele revoluţiei
din decembrie 1989, când asupra Bisericii Ortodoxe “s-a pornit o grindină de
lovituri, fară cruţare, iar Patriarhul Justinian a fost numit «patriarhul roşu», pen
tru că ar fi sprijinit comunismul, de către cei care nici acum n-au încetat atacurile
asupra Bisericii noastre. Dar recompensa vine în istorie, căci o pleiadă de tineri
pe care el i-a ajutat vorbesc acum despre vrednicia sa. Aceşti tineri şi tinere au edi
tat volume de documente, care, ca nişte revelaţii, îl arată pe Patriarhul Justinian
ca pe cel mai mare duşman al comunismului, cum scria în 1958 şi în 1962 temu
tul ministru de Interne, Alexandru Drăghici, persecutorul de Biserică, de preoţi şi
de mănăstiri. Iată cum în viaţă răul nu are ultimul cuvânt, întotdeauna ultimul cu
vânt îl are binele, frumosul, adevărul”.
Referindu-se la învăţămintele pe care trebuie să le tragem cu toţii din pilda
de viaţă şi de lucrare a Partriarhului Justinian, din suferinţa preoţilor care au tre
cut prin închisorile comuniste, Prea Fericirea Sa a spus: “Acum, noi ne-am rugat
împreună cu Patriarhul Justinian, dar de acum înainte trebuie să punem în prac
tică lecturile foarte sugestive pe care le-am ascultat astăzi aici, proclamate de
tinerii pe care i-a iubit şi i-a ajutat în viaţa sa. Vrednici de cinstire sunt şi preoţii
noştri care au înfundat teminţele comuniste, ale căror suferinţe au fost aduse la
cunoştinţa publică tot de aceşti tineri studioşi, şi ierarhii ale căror eparhii au fost
desfiinţate şi ei trimişi la mănăstiri. Este de datoria noastră, deci, să ne sporim
lucrarea duhovnoicească, să ne aplecăm asupra valorilor noastre interioare, căci
fară credinţa jertfelnică pentru Biserică nu aducem roade oriunde ne-am găsi.
Biserica ortodoxă, cum aţi auzit, are astăzi un rol important în lume şi va fi pusă
la încercare. Acum, odată cu integrarea europeană, vom relua întâlnirile noastre
ecumenice, dialogul teologic. Să luăm aminte că printre fraţii noştri se aud încă
A
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glasuri care se pronunţă împotriva dialogului, împotriva ecumenismului, chiar în
Biserica Ortodoxă”.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a încheiat spunând: “Noi suntem creştini din
conştiinţă, nu după modă. Credinţa ortodoxă nu e modă. Să păstrăm învăţătura
Mântuitorului Iisus Hristos, să urmăm chemarea Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor
Părinţi, practica vieţii lor, să iubim Biserica şi s-o slujim cum au slujit-o ei. Aşa
trebuie să fim, când ştim că am trecut prin Marea Roşie a încercărilor noastre
româneşti sub dictatura comunistă. Să dăm valoare acestui har care s-a arătat şi a
sălăşluit în Biserica noastră şi peste noi. De la arhiereu până la ultimul creştin sun
tem destinaţi să fim sfinţi, să fim lumină şi văzători de Dumnezeu. Toţi suntem
responsabili de harul lui Dumnezeu care s-a pogorât peste noi. Să mulţumim lui
Dumnezeu şi să ne rugăm să ne ajute să slujim Biserica noastră cu pace, cu
sănătate şi cu roade îmbelşugate în Duhul Sfânt pentru folosul şi bucuria credin
cioşilor noştri. Veşnică pomenire Patriarhului Justinian! ”.
Concertul omagial
Manifestările prilejuite de împlinirea a 30 de ani de la trecerea la cele veşnice
a Patriarhului Justinian Marina s-au încheiat cu un scurt concert omagial susţinut
de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Nifon Mitropolitul” din Bucu
reşti, concert intitulat “In memoriam... Patriarhul Justinian Marina”.
Concertul a inclus şi fragmente în lectura unor elevi seminarişti din diferite
cuvântări ale Patriarhului Justinian, care au ilustrat concepţia celui de-al treilea
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la slujire, la rolul arhiereului în
Biserica Ortodoxă, la raporturile Bisericii cu societatea, la relaţiile ecumenice ale
Bisericii şi altele.
Prof. G H EO RG H E VASILESCU

PR. PROF. UNIV. DR. ŞTEFAN C. ALEXE A TRECUT
LA CELE VEŞNICE (1928-2007)
Prin voia lui Dumnezeu, în dimineaţa zilei de 27 aprilie 2007, Biserica
Ortodoxă Română, în general, şi teologia patristică, în special, au suferit o grea
pierdere, odată cu trecerea în veşnicie a ilustrului profesor universitar şi patrolog
român Pr. Ştefan C. Alexe.
Născut în data de 4 iulie 1928, în localitatea Smârdan, comuna Brădeanu,
judeţul Buzău, din părinţi credincioşi: Constantin şi Viţa (Paraschiviţa), a fost cel
de-al doilea copil al familiei; primul, Gheorghe, fiind născut în anul 1925. Viaţa
şi exemplul bun din familie, dragostea pentru Biserică, nădejdea în Dumnezeu şi
credinţa puternică au făcut ca cei doi fii, Gheorghe şi Ştefan, să urmeze studiile
teologice la aceleaşi şcoli. Urmând exemplul fratelui mai mare, tânărul Ştefan,
după clasele şcolii primare din Smârdan, a continuat, în anii 1941-1948, studiile
la Seminarul Teologic “Chesarie Episcopul” din Buzău; în anii 1948-1949 a stu
diat şi la Liceul “B. P. Haşdeu” Buzău. Frecventarea cursurilor de seminar, în timp
ce în România era instaurat un regim străin, totalitar şi ateu, a fost un act de mare
curaj şi dovedeşte multă dragoste faţă de Mântuitorul lisus Hristos şi Biserica Sa.
In anii 1949-1953, a studiat teologia ortodoxă la Institutul Teologic Universitar
din Bucureşti, cu distinşi profesori. Râvna pentru studiu, dobândirea multelor şi
temeinicelor cunoştinţe teologice, rigurozitatea ştiinţifică, credinţa autentică,
dragostea puternică şi rugăciunea neîncetată, punctualitatea şi regularitatea par
ticipării la cultul divin public şi dorinţa sinceră de a sluji Biserica l-au făcut
remarcat, apropiat şi îndrăgit de membrii corpului profesoral; îndeosebi de renu
mitul patrolog român Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, la catedra căruia a susţinut şi
teza de licenţă “Indumnezeirea omului la Sfântul Grigore de Nyssa ”. Apreciind
teologia remarcabilă, cultura deosebită şi ţinuta morală înaltă a teologului Ştefan
Alexe, renumitul patrolog sus-menţionat a acceptat să-i coordoneze, între anii
1953-1956, cursurile de doctorat, specialitatea Patrologie, încredinţându-i teza de
doctorat “Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele
IV şi V”, teză susţinută în decembrie 1969 şi considerată de referentul principal
drept; ,primiţii ale ostenelilor sale Bisericii Ortodoxe Române şi cauzei unităţii
Biserici . Din comisia examinatoare mai făceau parte: Prof. Dr. Ioan Rămureanu,
Pr. Prof. Dr. Milan Şesan şi Pr. Prof. Dr. Sofron Vlad. Reţin atenţia aprecierile
deosebite din partea comisiei, între care: "Ne facem plăcuta datorie de a reco
manda Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian tipărirea lucrării de faţă într-una
din revistele Sfintei Patriarhii - şi a pune în circulaţie roadele ostenelilor unuia din
tre cei mai harnici nevoitori ai tinerei generaţii de teologi ai Bisericii”. Pr. Prof.
A
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Dr. Ioan G. Coman l-a dorit drept urmaşul său la catedră, precum odinioară,
Libaniu pe Sf. Ioan Gură de Aur.
în data de 1 octombrie 1956, având o recomandare deosebită, a fost numit
profesor de limba greacă şi limba latină la Seminarul Teologic “Veniamin Costachi” din Mănăstirea Neamţ, unde a desfăşurat o importantă activitate, până în
data de 28 februarie 1965. între anii 1961-1964, a fost numit şi director al semi
narului, organizând, judicios, activitatea acestuia. Aşa cum deseori a mărturisit, a
fost o activitate foarte grea, cu multe restricţii şi lipsuri, dar a beneficiat de spri
jinul membrilor corpului profesoral, între care Prof. Mircea Păcurariu, Prof. Ilie
Georgescu, Pr. Prof. Vasile Ignătescu, şi a chiriarhului locului, pe care i-a respec
tat şi, pe cât i-a stat în putere, i-a ajutat. După modul cum istorisea despre activi
tăţile din seminarul nemţean şi despre colegii profesori, rezulta un puternic ata
şament faţă de acest loc, pe care l-a şi vizitat, uneori, mai târziu.
începând cu 1 martie 1965 a fost numit profesor asistent (1965-1971) la Insti
tutul Teologic Universitar din Bucureşti, catedra de Limbi clasice - greacă şi latină.
Intre anii 1965-1966, a urmat cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la
Bossey - Elveţia şi la Facultatea Liberă Protestantă din Laussane. In anii 19691970 a studiat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Tesalonic - Grecia.
Urmând învăţăturii Sfinţilor Părinţi, care au îndemnat atât la viaţa monahală,
cât şi la viaţa de familie, a ales a întemeia o familie creştină model, prin căsătoria
cu Eugenia Mironovici (n. 1943). Familia a fost binecuvântată de Dumnezeu cu
doi copii: Ştefan (n. 1972) şi Radu-Mihai (n. 1975).
In data de 4 octombrie 1971 a primit taina Sf. Hirotonii. In anul 1971 a fost
numit şi spiritual I - conferenţiar la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti,
calitate deţinută până în anul 1977. în 1976 a primit distincţia administrativă de
iconom stavrofor. între anii 1976-1982 a fost transferat, în calitate de superior, la
Capela Ortodoxă Română “Mihail Sturza” din Baden-Baden, Germania, capelă
aparţinătoare de Mitropolia Moldovei şi Sucevei (azi, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei), deservită în acel timp de profesori de teologie. Din 1 ianuarie 1978 a
fost numit profesor titular la catedra de Patrologie şi Literatură postpatristică,
deţinând această calitate până în anul 1998.
Astfel, l-au avut profesor şi îndrumător numeroase generaţii de preoţi, din
cele două instituţii de învăţânt, respectiv Seminarul Teologic “Veniamin Costachi”,
Mănăstirea Neamţ, şi Institutul Teologic Universitar Bucureşti. Ca profesor de
patrologie, a împărtăşit impresionante cunoştinţe de specialitate, coordonând
activitatea multor studenţi şi doctoranzi, "fiind un model de slujire a Mântuito
rului Hristos şi a Bisericii Sale, o pildă pentru generaţia tânără, prin onestitatea
sa academică, prin tenacitatea sa, prin nobleţea sa sufletească şi prin modul în care
a ştiut, cu jertfa şi multă dragoste, să îndrume şi să formeze generaţii de studenţi,
astăzi slujitori ai Sfintelor Altare sau ai catedrelor de teologie”. Tuturor le-a
A
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demonstrat şi le-a pretins o înaltă ţinută ştiinţifică şi academică - de aici şi unele
consideraţii privind exigenţa sa
dovedind multă înţelepciune, temeinicie şi
rigurozitate în cercetare, respect, punctualitate, dragoste, bunătate şi smerenie, în
relaţiile interumane.
Şi lumea ştiinţifică l-a reţinut ca pe un mare patrolog şi apostol al valorilor
universale ale Ortodoxiei, între ultimele contribuţii importante şi întâlniri, numărându-se şi Simpozionul intemaţional"Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman - 100 de ani
de la naştere”, 10-14 noiembrie 2002, Palatul Patriarhal, Bucureşti.
Caracterizându-1, ca fiind “un mare dascăl al teologiei Sfinţilor Părinţi şi un
vrednic slujitor al Sfântului Altar”, înalt Prea Sfinţitul Daniel, Arhiepiscop al
Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, preciza că: “Părintele Profesor
Ştefan Alexe nu era un teolog închis, oarecum, în apărarea Ortodoxiei româneşti,
ci un teolog conştient de valorile universale ale Ortodoxiei. El ne-a arătat că tre
buie să păstrăm tradiţia noastră ortodoxă românească, dar să o şi prezentăm în
comuniune panortodoxă şi, în acelaşi timp, în dialog internaţional creştin. El a
înţeles că valorile noastre nu trebuie ascunse, adică izolate într-un complex de
autosuficienţă sau de timiditate. Părintele Profesor Ştefan Alexe a depăşit timi
ditatea comunicării internaţionale, cât şi autosuficienţa unei Ortodoxii naţionale
izolate. De altfel, ca profesor de patrologie, nici nu putea să gândească numai
local, ci trebuia să fie şi universal, aşa cum au facut-o toţi Sfinţii Părinţi ai
Bisericii, care, oricât de mult au iubit neamul lor, în acelaşi timp ştiau că Biserica
lui Hristos este universală, panortodoxă, sobornicească. Părintele Profesor
Ştefan Alexe a scos în evidenţă sobornicitatea Ortodoxiei şi valenţele ei univer
sale, inclusiv valorile Ortodoxiei româneşti, în contextul creştinătăţii întregi".
Acesta a fost crezul Părintelui Profesor Ştefan Alexe, împărtăşit participan
ţilor la diferitele întruniri ale Conferinţei Bisericilor Europene, ale Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, sau în calitatea sa de membru în Comisia Mixtă de Dia
log dintre Biserica Ortodoxă cu Biserica Vechi-Catolică, Comisia Mixtă de Dia
log a Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolică, sau în Comisia “Credinţă
şi Constituţie" - Consiliul Ecumenic al Bisericilor. A făcut parte şi din delegaţiile
B.O.R. la unele întruniri ale Conferinţei Creştine pentru Pace, fiind şi membru al
Asociaţiei Internaţionale de Studii Patristice (Paris).
Bun cunoscător al limbilor greacă şi latină, franceză şi germană, a avut posi
bilitatea cunoaşterii aprofundate a vieţilor şi operelor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii,
a culturii franceze şi germane, îmbinând credinţa şi cultura, "pregătirea ştiinţifică
academică cu Liturghia".
Dorinţa permanentă de a fi la curent cu noutăţile în teologie l-a făcut să deţină
o bibliotecă personală de specialitate, cu un număr impresionant de volume. Nu
de puţine ori, am fost surprins de rapiditatea cu care procura noile apariţii edito
riale de specialitate, pentru care, după cercetare, facea pertinente recomandări.
A
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La sfârşitul anului 2006, sănătatea Părintelui Profesor Ştefan Alexe s-a
înrăutăţit, fiind nevoit a accepta o intervenţie chirurgicală la începutul anului
2007, în urma căreia a rămas cu o durere continuă, îndurată cu multă tărie până în
ultima clipă, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate.
Personal, îl voi purta permanent în inimă şi-n umilele rugăciuni către Dum
nezeu, în semn de recunoştinţă pentru cel care mi-a fost un adevarat Părinte, după
modelul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii - faţă de care mi-a inspirat atâta dragoste -,
rugând pe Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii Săi întru împărăţia Sa!
Pr. DUMITRU TINCU

Mesajul I. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, adresat
familiei regretatului Părinte Profesor Dr. Ştefan Alexe
îndurerată familie,
întristată adunare,
"Am aflat cu multă durere în suflet de trecerea la cele veşnice a Părintelui
Profesor Ştefan Alexe, teolog remarcabil, distins om de cultură şi de înaltă ţinută
morală.
Prin viaţa şi opera sa, Părintele Profesor Dr. Ştefan Alexe va rămâne un
model de fidelitate şi slujire a Mântuitorului Hristos şi a Bisericii Sale, un model
luminos şi inspirator pentru generaţia tânără, prin onestitatea sa, prin nobleţea
sa sufletească şi prin modul în care a ştiut, cu jertfa şi multă dragoste, să îndrume
şi să formeze generaţii de studenţi, astăzi slujitori ai sfintelor altare sau ai cate
drelor de teologie.
Părintele Profesor Doctor Ştefan Alexe şi-a dedicat întreaga sa viaţă slujirii
Bisericii Ortodoxe Române prin împărtăşirea cuvântului lui Dumnezeu, ca preot,
prin bogata sa activitate de teolog şi distins profesor la Catedra de Patrologie şi
literatură postpatristică şi ca reprezentant al Bisericii noastre la nenumărate
întruniri internaţionale cu caracter ecumenic.
Verticalitatea sa morală, competenţa sa ştiinţifică şi vocaţia sa de preot
vrednic şi dascăl emerit au făcut din el o coloană de lumină a teologiei româneşti
şi o pildă demnă de admiraţie.
Rugăm pe Hristos-Domnul Cel înviat din morţi să odihnească sufletul ro
bului Său, Părintele Profesor Doctor Ştefan Alexe, în lumina cea neînserată a
împărăţiei Sale unde drepţii ca luminătorii strălucesc, să mângâie familia îndo
liată şi pe toţi cei care sunt întristaţi de această plecare a sa dintre noi.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
Cu sincere condoleanţe şi părinteşti binecuvântări pentru familia îndurerată,
fDANIEL
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
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Cuvântul Pr. Prof. Constantin Drăguşin la slujba înmormântării
Pr. Prof. Dr. Ştefan C. Alexe:
îndurerată familie Alexe,
Prea cucernici preoţi-fraţi împreună slujitori
întristată adunare,
A

“In mod cu totul neaşteptat, ne aflăm astăzi aici, în această celebră biserică
bucureşteană - “S f Silvestru ”, considerată - pe bună dreptate - o adevărată
“oază de linişte, de mângâiere, de alinare pentru mulţi, mai ales în vremurile
grele pe care le-am trăit cu toţii”, - cum numea Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist această biserică - în care în ultimul pătrar al secolului trecut (XX) - a
slujit Preotul profesor, mare duhovnic al capitalei (şi al ţării noastre) Părintele
profesor Galeriu, alături de Părintele profesor Nicolae Bordaşiu, precum şi de
Părintele profesor Ştefan Alexe. După cum ştiţi cu toţii, în urmă cu aproape patru
ani, a trecut la cele veşnice Părintele Galeriu unanim apreciat drept cel mai
cunoscut teolog şi duhovnic contemporan, din Bucureşti.
Aşa cum spuneam, în mod cu totul neaşteptat, ne aflăm astăzi aici, pentru a
conduce pe drumul spre veşnicie pe cel mai tânăr dintre cei trei slujitori ai biseri
cii “Sf. Silvestru ” Părintele profesor Doctor Ştefan Alexe, care - l a 4 iulie 2007 ar fi împlinit vârsta de 79 de ani.
Vestea aceasta a “săvârşirii” sale din viaţa pământească, pe mine m-a nedu
merit, pentru că îl cunoşteam pe Părintele Ştefan, ca pe un om ce avea o consti
tuţie destul de rezistentă la eforturile deosebite pe care le făcea, pentru a desfă
şură o susţinută şi neîntreruptă activitate teologică, la catedră şi la altarul
Bisericii noastre strămoşeşti. Dar, o grea suferinţă a măcinat rezistenţa sa fizică,
iar în ultimele luni de zile a suportat - c u o exemplară bărbăţie - mai multe inter
venţii chirurgicale, despre care, foarte puţini dintre cei mai apropiaţi ai săi, au
aflat. Spun toate acestea în cunoştinţă de cauză, pentru că eu, care îl cunosc pe
Părintele Ştefan de 55 de ani, (adică din anul 1952, de pe vremea studiilor uni
versitare teologice), deşi - în ultimii 20 de ani - ne întâlneam aproape zilnic, nu
l-am auzit niciodată vorbind despre gravitatea suferinţelor sale.
Cum spuneam, l-am cunoscut pe Părintele Ştefan Alexe în anul 1952. Pe
atunci dânsul era student în anul IV la Institutul Teologic din Bucureşti. Dânsul
susţinea o vie activitate muzicală în Institutul Teologic împreună cu alţi studenţi
şi magistranzi, mai ales colegi ai fratelui său mai mare Dl. George Alexe. Amin
tesc dintre aceştia pe Părintele Constantin Pârvu, pe Părintele Sabin Verzan,
Părintele Florin Boitan şi alţii.
Pe lângă aceştia ne-am adăugat şi noi cei care eram pe atunci în anul III de
studii şi anume: Părintele Ion Bria, Părintele Ilie Georgescu şi cel care vă vor
beşte astăzi. Aproape toţi aceştia organizau coruri bisericeşti ce cântau în diferite
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biserici din Bucureşti. Părintele Ştefan Alexe a organizat şi instruit un cor mixt de
aproximativ 20 de membri, care a cântat câţiva ani în biserica de pe strada
Mărgeanului. Din această formaţie corală am făcut şi eu parte, iar mai apoi după
ce dânsul s-a retras din această activitate, o bună parte a membrilorformaţiei s-au
ataşat unui cor bisericesc pe care l-am organizat la biserica Sf. Vasile - Cotroceni, de pe strada Drumul Sării (la Răzoare).
Părintele Ştefan Alexe şi-a continuat studiile de doctorat (magisteriu), la
secţia istorică - specialitatea “Patrologie ”, având ca îndrumător pe Părintele
profesor Ioan G. Coman, căruia i-a devenit mai târziu succesor la catedra de
Patrologie. Am fost împreună beneficiari ai învăţământului teologic universitar,
organizat exemplar imediat după “reforma învăţământului din 1948, de către
marii noştri profesori de teologie: Pr. I. G. Coman, Pr. Dumitru Stăniloae, Pr.
Liviu Stan, prof Teodor M. Popescu, prof. Nicolae Chiţescu, prof Nicolae Lungu
şi alţii, la îndemnul şi susţinerea marelui nostru Patriarh Justinian Marina şi sub
conducerea energică a Rectorului Institutului Teologic din Bucureşti P. F.
Teoctist, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
După terminarea studiilor universitare aici, la Bucureşti, din nou, amândoi
am urmat —la date diferite însă - cursuri de specializare la Institutul Ecumenic
de la Bossey şi la Facultatea de Teologie Protestantă din Lausanne şi Neuchatel
(Elveţia)
In perioada 1956-1965, Părintele Ştefan a fost profesor de limbi clasice
(greacă şi latină) precum şi director la seminarul Teologic de la Mănăstirea
Neamţ. In aceeaşi perioadă, eu am funcţionat ca pedagog, mai întâi la Seminarul
din Bucureşti şi apoi, la Seminarul din Buzău şi ca profesor de muzică la Semi
narul din Bucureşti şi asistent la secţia practică la Institutul Teologic din capi
tală, unde din anul 1965 a continuat activitatea didactică Părintele Ştefan, pre
dând limbile clasice, în calitate de asistent, apoi de lector şi conferenţiar. în anul
1969 a obţinut titlul de doctor în teologie, publicând teza de doctorat intitu
lată: ”Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele IV şi
V”, sub îndrumarea Părintelui profesor Ioan G. Coman, mentorul său spiritual.
In anul 1978 a devenit titular la catedra de Patrologie, fiind primul urmaş la catedră - al marelui patrolog român Ioan G. Coman.
Intre anii 1976-1982 a fost detaşat, ca superior al Capelei ortodoxe Române
“Mihail Sturdza” din Baden-Baden (Germania).
A fost hirotonit preot în anul 1971 şi a primit crucea Patriarhală în anul 1976.
începând din anii 70 părintele profesor Ştefan Alexe a fost numit membru în
nenumărate delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române, la întruniri ale Conferinţei
Bisericilor Europene şi ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. A fost numit dele
gat oficial al Bisericii noastre în Comisia mixtă pentru dialogul teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche Catolică, precum şi în Comisia mixtă pentru
A
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dialogul teologic cu Biserica Romano-Catolică şi de asemenea în comisia “Credinţă şi Constituţie”, din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. In toate
aceste “Comisii”, Părintele Ştefan Alexe a desfăşurat o valoroasă activitate teo
logică, împreună cu marile personalităţi ale teologiei ortodoxe româneşti con
temporane: Pr. Constantin Galeriu, Pr. Ion Bria, Pr. Dumitru Popescu, Pr. Dumitru
Radu şi alţii.
în acelaşi timp, Părintele profesor Ştefan Alexe a desfăşurat şi o bogată
activitate publicistică. In afara studiilor şi articolelor de la cursurile de doctorat
(magisteriu) şi de teza de doctorat, Părintele Ştefan Alexe a publicat foarte multe
studii şi articole pe care le-a elaborat cu o deosebită exigenţă ştiinţifică, în
aproape toate revisele noastre bisericeşti, începând din anul 1955.
întreaga viaţă a Părintelui profesor Ştefan Alexe a fost o slujire cu devota
ment, a teologiei ortodoxe româneşti. Slujind la catedră sau la altar, a format
generaţii întregi de teologi, care au primit o îndrumare competentă în speciali
zarea lor, la discipline ale secţiei istorice, alcătuind sute de referate ştiinţifice la
lucrările candidaţilor la titlul de doctor în teologie, precum şi la orientarea aces
tora către slujirea pastorală şi misionară în contemporaneitate.
Viaţa sa, ca a tuturor creştinilor care îşi conformează ţinuta morală după
învăţătura Mântuitorului nostru lisus Hristos, a fost o viaţă trăită cu Dumnezeu,
cu conştiinţa că noi toţi “venim de la Dumnezeu, prin sufletul nostru nemuritor,
călătorim în această lume, cu ajutorul lui Dumnezeu şi ne întoarcem tot la El, ca
să primim cununa ostenelilor vieţii noastre ”.
Pentru că - aşa cum am mai spus - viaţa şi preocupările mele s-au intersec
tat de nenumărate ori, în ultimii 55 de ani - cu acelea ale Părintelui Ştefan Alexe,
acela pe care l-am simţit întotdeauna ca pe un adevărat frate, despărţirea aceas
ta crudă care se produce acum, prin plecarea sa dintre noi, este foartre greu de
suportat.
In acest moment, în faţa altarului unde dânsul a slujit aproape trei decenii, îi
cer iertare pentru tot ceea ce am greşit faţă de Prea Cucernicia Sa şi rog pe Bunul
Dumnezeu să-l ierte pentru tot ceea ce dânsul a greşit, în viaţa sa, iar pentru toate
faptele şi strădaniile sale bune, pentru întreaga sa viaţă închinată propovăduirii
învăţăturilor Mântuitorului nostru lisus Hristos, să-l odihnească “în latura celor vii
şi să-i deschidă uşile raiului, facându-l moştenitor al împărăţiei Sale celei veşnice ”.
Iar noi ne rugăm Domnului nostru lisus Hristos - Soarele dreptăţii - să lu
mineze mintea noastră şi simţurile toate să ni le păzească, pentru ca, umblând în
lumina zilei - cu bunăcuvinţă, pe calea poruncilor Sale, să ajungem şi noi toţi la
viaţa de veci, împreună cu toţi drepţii Săi.
Adresez, cu deosebit respect, cuvântul de mângâiere şi îmbărbătare Doamnei
Eugenia Alexe şi celor doi fii ai săi: Răducu şi Ştefaniţă spre a păstra neştirbită
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moştenirea spirituală a Părintelui Ştefan Alexe, care va rămâne un nume de mare
preţuire pentru teologia românească.
Veşnică să-i fie pomenirea!
Pr. Prof. CONSTANTIN DRĂGUŞIN

Părintele Prof. Univ. Dr. Ştefan C. Alexe a lăsat Bisericii preţioase studii,
articole, recenzii, note, predici despre viaţa, opera şi doctrina Sfinţilor Părinţi,
dintre care menţionăm:
Viaţa creştină după Bărbaţii Apostolici”, în “S.T.”,VII (1955), nr 3-4, pp.
223-235; “Eclesiologia Părinţilor Apostolici”, în “S.T.”, VII (1955), nr.5-6, pp.
368-381; “Concepţia Fericitului Augustin despre păcat şi har”, în “S.T.” VIII
(1956), nr. 5-6, pp. 330-348; “Foloasele cântării bisericeşti în comun, după
Sfântul Niceta de Remesiana”, în “B. O. R.”, LXXV (1957), nr. 1-2, pp. 165-182;
“Fericitul Augustin în româneşte”, în “M.O.”, IX (1957), nr. 11-12, pp. 766-778;
“Acte de autoritate ale episcopilor Romei în primele trei secole”, în “M.M.S.”,
XXXV (1959), nr. 9-12, pp. 566-579; “Critica marii plăgi a cametei la Sfinţii
Părinţi capadocieni”, în “M. M. S ”, XXXV (1959), nr. 9-12, pp. 566-579; “Sfân
tul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele IV şi V”, teză de
doctorat, în “S.T.”, XXI (1969), nr. 7-8, pp. 453-587; “ 1600 de ani de la moartea
Sfântului Sava Gotul”, în “B.O.R.”, XC (1972), nr. 5-6, pp. 556-568; “Sfântul
Atanasie cel Mare - împlinirea a 1600 de ani de la moartea sa”, în “M.M.S.”, XLI
(1973), nr 11-12, pp. 782-792); “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu celelalte culte
religioase din ţara noastră”, în “O”, XXV (1973), nr. 2, pp. 193-209; “Biserica una
şi Bisericile cele multe”, în “O”, XXV (1973), nr. 2, pp. 230-325; “însuşirile şi
limitele Bisericii”, în “S.T.”, XXVIII (1976), nr. 7-10, pp. 705-713; “Curente şi
tendinţe noi în teologia contemporană”, în “0 ”XXIX (1977), nr. 1, pp. 86-124;
‘Theologie und Leben der Orthodoxen Kirche Rumăniens heute”, în “Amanah
1980”, Baden-Baden, 1980; “Saint Basile le Grand et le christianisme roumain au
IV-e siecle”, în “Studia Patristica”, Oxford, 1981; “învăţătura Sfinţilor Părinţi şi
scriitori bisericeşti despre pace”, în “O”, XXXV (1983), nr. 4, pp. 551-580;
“Actualitatea gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie”, în “S.T.”, XXXVI
(1984), nr. 1-2 , pp. 93-102; “Contribuţia Sfântului Ioan Damaschin la sistematizarea
învăţăturii ortodoxe”, în “O”, XXXVI (1984), nr. 1, pp. 120-134; “Sensul icoanei la
Sf. Ioan Damaschin şi Sinodul VII ecumenic”, în “O”, XXXIX (1987), nr. 4, pp. 2230; “Origen şi Biserica văzută”, în “O”, XLI (1989), nr. 3, pp. 13-20; “Elemente ale
Tradiţiei în învăţătura celor 12 Apostoli”, în “O”, XLI (1989), nr. 2, pp. 28-39.
La cele de mai sus, se adaugă şi traducerile din Sfântul Niceta de Remesiana:
în “M.O.”, XXV, nr 7-8, pp. 577-588; în “M.O.”, XXV (1973), nr. 9-10, pp. 78327 - B.O.R. 1-6/2007
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787; în “M.O.”, XXV (1973), nr. 11-12, pp. 970-980; în “M.O.”, XXVI (1974),
nr. 1-2, pp. 63-69; în “M.O.”, (1974), nr. 3-4, pp. 294-299; în “M.O.”, nr. 7-8, pp.
622-628.
A întocmit şi unele reportaje, predici, făcând recenzii unor cărţi de speciali
tate, rezumate, note patristice etc.
După pensionare, şi-a împărţit efortul între familie, activitatea de coordonare
din Biroul de Doctorat din cadrul Universităţii Bucureşti şi activitatea pastoralmisionară de la Biserica “Sf. Silvestru” din Bucureşti, de la amvonul căreia a con
tinuat să le împărtăşească credincioşilor dragostea sa şi multe din învăţăturile
patristice. Nu lipsesc nici unele prefeţe sau introduceri la lucrările de specialitate
(Prefaţă şi studiu introductiv la lucrarea: Patriarhul Iustin, Opera integrală 2,
Evagrie din Pont, Ed. Episcopiei Argeşului şi Muscelului/Anastasia, Bucureşti,
2004, pp. 7-57; Introducere la Patriarhul Iustin, Opera integrală 3, Sfânta Scrip
tură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Ed. Episcopiei Arge
şului şi Muscelului/Anastasia, Bucureşti, 2003, pp.7-30).
Redacţia B.O.R.
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Pr. Prof. Univ. Dr. Dr.H.C. Nicolae V. Dură la 60 de ani. Prezentarea volu
mului omagial "Profesorul Universitar Dr. Dr.H.C. Nicolae V. Dură la 60 de ani",
Facultatea de Drept a Facultăţii "Ovidius" din Constanţa, 2005 (Drd. Kshutashvili
Jambul)
Profesorul Universitar Pr. Dr. Dr.h.c. Nicolae V. Dură este una dintre puţinele per
sonalităţi academice româneşti a cărei valoare este greu de estimat prin cuvinte. El este
autorul câtorva mii de pagini de studii ştiinţifice publicate în România şi peste hotare,
„părintele” mai multor generaţii de studenţi români şi străini. Toate acestea au făcut ca
numele părintelui profesor Nicolae V. Dură să devină cunoscut şi apreciat nu numai în
România, ci şi în întreaga Europă.
Cu ocazia împlinirii vârstei onorabile de 60 de ani, la iniţiativa Facultăţii de Drept a
Universităţii „Ovidius” din Constanţa, al cărei profesor titular este părintele profesor
Dură, pe data de 14 decembrie 2005 s-a lansat volumul omagial Profesorul Universitar

Dr. Dr. DHC. Nicolae V. Dură la 60 de ani.
Acest volum se deschide cu un Cuvânt înainte al Decanului Facultăţii de Teologie a
y*

____

Universităţii „Ovidius”, arhiepiscopul de Tomis Teodosie, în care înalt Prea Sfinţia Sa
aduce un omagiu Părintelui Profesor N.V. Dură pentru întreaga activitate academică.
Arhiepiscopul Teodosie subliniază faptul că diversitatea studiilor şi articolelor publicate
în volum reprezintă o dovadă incontestabilă a pregătirii inter şi pluridisciplinare a Părin
telui Profesor Dură, precum şi a muncii uriaşe de cercetător întreprinse de către acesta în
cele mai diferite domenii ştiinţifice cu caracter umanist.
înalt Prea Sfinţia Sa, Teodosie se exprimă astfel: Agilitatea spiritului, mintea pătrun
A

_____

zătoare exersată în dialectica demonstraţiilor argumentate, formaţia enciclopedică,
îngemănate cu o muncă uriaşă, îl recomandă şi îl impun ca pe o autoritate de necontes
tat în aria ştiinţelor cu caracter umanist, fapt adeverit şi de conţinutul variat al acestui
volum1.
In următoarele pagini ale volumului, Protosinghelul drd. Maxim (Marian) Vlad şi
drd. Cătălina Mititelu descriu evoluţia academică a Părintelui Profesor Nicolae V. Dură
de la primii paşi făcuţi de către acesta pe tărâmul ştiinţei până la cele mai înalte vârfuri
*

ale ştiinţelor umaniste, când Părintele Profesor este recunoscut ca o personalitate univer
sitară de talie europeană şi decorat cu cele mai înalte distincţii internaţionale pentru
1. Profesorul Universitar Dr. Dr. DHC. Nicolae V. Dură la 60 de ani, p. 5.
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munca sa de profesor şi cercetător. Astfel, aflăm că Institutul Biografic Internaţional de la
New York i-a acordat Părintelui Profesor N.V. Dură distincţia Omul Anului; Preşedintele
Franţei, Dl. Jacque Chirac, i-a acordat Ordinul Naţional al Meritului (Legiunea de onoare,
varianta culturală); Patriarhia M oscovei şi a întregii Rusii i-a acordat Medalia Sfântul
Vladimir; Patriarhia Bulgariei i-a înmânat Ordinul Sfântul Sofronie Vracianski etc.
în prezentarea făcută de cei doi doctoranzi impresionează Lista (parţială) de lucrări
publicate de către Părintele Profesor Nicolae V. Dură. în această listă găsim titlurile a 10
cărţi, 156 de studii şi articole de drept canonic, istorie, drept, litere şi filosofie, 45 de note
bibliografice, comentarii şi recenzii, 18 predici şi meditaţii religioase precum şi 3 traduceri.
în paginile care urmează, sunt tipărite o parte din scrisorile de omagiere şi felicitare
trimise părintelui profesor Nicolae V. Dură de către câteva zeci de personalităţi academice
din diverse centre universitare din România şi din întreaga Europă.
Foarte interesant pentru cititor se prezintă capitolul întitulat Amintiri, întâmplări şi
mărturisiri din viaţa fraţilor gemeni Dură scris cu multă afecţiune de către însuşi gea
mănul Părintelui Nicolae V. Dură, profesorul univ. dr. Ioan V. Dură. Din aceste amintiri,
cititorul descoperă pe părintele profesor Nicolae V. Dură şi din latura umană a acestuia, îl
descoperă ca pe un om de suflet, de onoare, de curaj, de evlavie şi smerenie creştinească
şi nu în ultimul rând patriot al ţării sale.
Deosebit de interesantă este a doua parte a volumului Profesorul Universitar Dr. Dr.
DHC. Nicolae V. Dură la 60 de ani, parte care cuprinde 250 de articole şi studii ştiinţifice
ale celor mai cunoscute personalităţi din mediul academic din România, Austria, Belgia,
Bulgaria, Canada, Georgia, Germania, Grecia, Franţa, India, Italia, Republica Moldova,
Spania, SUA, Turcia, Ungaria, Vatican, Sfântul Munte Athos.
Printre academicieni şi profesori universitari, care spre omagierea Părintelui Profesor
Nicolae V. Dură au trimis articole şi studii ştiinţifice, se înscriu nume sonore cum ar fi:
Prof. Univ. Arhiepiscop de Tomis dr. Teodosie Petrescu, Mitropolitul de Franţa Philarete,
Academician Gheorghe Vlăduţescu, Academician Dan Berindei, Academician Ştefan
Ştefanescu, Academician Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Academician Paul Cemovodeanu,
Academician Constantin Bălăceanu-Stolnici, Academician Vasile Tonoiu, Prof. Univ. dr.
Dumitru Popescu, Prof. Univ. dr. Dumitru Radu, Prof. Univ. dr. Gheorghe Mettalinos
(Grecia), Prof. Univ. dr. Panaiotis Bumis (Grecia) şi mulţi alţii.
Tematica studiilor intrate în volum cuprinde cel mai larg spectru de domenii ştiin
ţifice: teologie, drept, politologie, filosofie, psihologie, sociologie, istorie etc., ceea ce
permite ca cititorul să cunoască diferite fenomene ale vieţii prin prizma mai multor laturi
ale ştiinţelor umaniste.
De exemplu:
Arhipiscop prof. univ. dr. Teodosie Petrescu în articolul întitulat Materia mediu de
manifestare a harului, tratează problematica crizei ecologice ce a cuprins întreaga planetă.
înalt Prea Sfinţia Sa atrage atenţia asupra faptului că Biserica Creştină un timp îndelungat
a fost neglijată în a fi consultată şi invitată să participe la rezolvarea crizei ecologice.
Biserica, prin promovarea conceptului teocentric, poate să schimbe perceptul oamenilor
asupra naturii înconjurătoare şi întregului cosmos. Fără perceperea lumii ca fiind creaţia
lui Dumnezeu, progresul în rezolvarea crizei ecologice nu poate fi decât foarte limitat. Din
A
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punct de vedere creştin, natura nu este depozit de resurse menite să servească unui con
sum egoist şi iresponsabil, ci o casă în care omul nu este stăpân, ci doar administrator, şi
un templu în care el este preot care slujeşte nu naturii, ci Creatorului unic2. însă, natura
nu este doar o lume materială ce s-a dat în grija omului, ci este şi locul prezenţei şi lucrării
permanente a lui Dumnezeu. Materia este mediul de manifestare a harului, prin care omul
are acces la energiile necreate ale lui Dumnezeu. Relaţia dintre Dumnezeu, creaţie şi om
este intrinsecă, de aceea, natura înconjurătoare este afectată nu numai de acţiunile fizice
întreprinse de către om, ci şi de starea spirituală a acestuia. Degradarea spirituală a persoanei duce la degradarea naturiiJ. Acesta este motivul de ce înalt Prea Sfinţitul Teodosie
la sfârşitul articolului, concluzionează: putem afirma faptul că actuala criză ecologică
9

A

mondială pe care o traversăm nu este altceva decât expresia cea mai evidentă a crizei
spirituale pe care omenirea o parcurge în căutarea identităţii pierdute4.
Un alt studiu de o deosebită actualitate este semnat de către episcopul prof. univ. dr.
Irineu Slătineanu şi asist. univ. dr. Picu Ocoleanu şi este intitulat: Vânzătorii de apocalipse rătăcite sau slujitorii inconştienţi ai lui Antihrist 666. Deja, de câţiva ani, minţile
multor creştini sunt tulburate cu interpretarea greşită a sistemului de marcaj al produselor
de piaţă prin care codul de bare este asociat cu numărul fiarei 666 din Apocalipsa 13, 18.
Din nefericire, unii dintre pioşii călugări şi clerici, neavând la bază cunoştinţele necesare
în domeniul informaticii şi mai cu seamă în cel al teologiei, nu numai că acceptă o aseme
nea interpretare a codului de bare, ci o şi dezvoltă prin argumente pseudoştiinţifice, scriu
cărţi şi broşuri pe tematica respectivă şi astfel seamănă haos şi sminteală printre credin
cioşii de rând.
Prea Sfinţitul Irineu Slătineanu şi domnul Picu Ocoleanu, în prima parte a studiului
prezintă argumentele celor care susţin că numărul fiarei 666 din Apocalipsa 13,18 este
legat de codul de bare. După aceea, cei doi cercetători, în mod sistematic şi cu bună argu
mentare, demonstrează erorile ştiinţifice pe care adversarii codului de barele construiesc
discursul lor.
In ultima parte a studiului, autorii articolului, făcând o cercetare amănunţită a tex
tului Apocalipsei, prezintă adevărata semnificaţie a numărului 666, care nu are nici-o
legătură cu banalele marcaje electronice de preţ puse pe diferite produse de piaţă.
Concluzia la care ajung cei doi cercetători este că, toată gălăgia făcută pe lângă codul
de bare este lucrarea diavolului5 care are ca scop devierea atenţiei credincioşilor de la
viaţa duhovnicească şi lupta cu păcatul, spre o bătălie cu mori de vânt răspândind smin
teala şi isteria apocaliptică.
Părintele conf. univ. dr. Ştefan Buchiu de la Universitatea Bucureşti în articolul inti
tulat Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieţii: avortul, clonarea,
ingineria genetică şi eutanasia, şi părintele prof. univ. dr. Sorin Cosma de la Universitatea
de Vest - Timişoara în articolul intitulat Procrearea medical-asistată în viziunea moralei
A
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creştine tratează câteva teme care fac parte dintr-un domeniu al ştiinţei apărut recent,
anume bioetica.
Secularizarea lumii contemporane şi răspândirea modului de viaţă consumist,
apărute în secolul XX, au avut ca efect răsturnarea valorilor morale şi schimbarea con
ceptelor asupra existenţei omului în general. De aceea, Biserica Ortodoxă, în bună cunoş
tinţă de cauză, nu trebuie să accepte în mod automat concluziile morale pe care le propun
oamenii de ştiinţă referitor la ingineria genetică, contracepţie, inseminarea artificială etc.,
ci trebuie să creioneze elementele unei bioetici creştine fundamentate pe datele revelaţiei
divine, pe tradiţia şi practica Bisericii.
Cei doi profesori universitari, părintele Buchiu şi părintele Cosma, cu un spirit critic
şi scrupulozitate, reuşesc să pună sub lumina învăţăturii creştine problemele etice şi
morale ale unor practici din medicina modernă şi ingineria genetică şi să reamintească
lumii contemporane că: viaţa este darul sacru al lui Dumnezeu6 şi că omul este chemat să

conducă lumea şi pe sine însuşi spre transfigurarea ei şi a sa prin comuniunea cu
Dumnezeu şi prin făptuire morală şi nu către abuz şi jertfire, la care se ajunge prin acţiuni
lipsite de orice responsabilitate7.
O temă de dezbatere extrem de actuală găsim în articolul intitulat "Pentru o dimen
siune spirituală a globalizării" semnat de preot prof. univ. dr. Mircea Basarab. Fiind o
temă foarte controversată, de problema globalizării este preocupată o mare parte a socie
tăţii contemporane, încât însuşi autorul articolului observă că procesul globalizării lumii

postmoderne a atins toate structurile societăţii, fiind însoţit de o înţelegere foarte diferită,
motiv pentru care şi atitudinile faţă de acest fenomen au fost atât de diferite8.
Studiul părintelui Mircea Basarab, realizat cu multă obiectivitate, demonstrează
efectele negative ale globalizării. Institutele financiare internaţionale, precum sunt Banca
Mondială sau Fondul Monetar Internaţional, nu sunt organizaţii cu scopuri caritative cum
ar crede unii, ci scopul acestora este exclusiv profitul, care, de cele mai multe ori se rea
lizează în detrimentul semenilor, fie persoane, fie instituţii. Banca Mondială trebuie pri

vită ca o instituţie de ordin politic, care cu ajutorul pârghiei financiare exercită adeseori
presiuni asupra guvernelor din ţările debitoare. Consilieri apropiaţi Băncii Mondiale pre
scriu, adeseori, o mare parte din politica unei ţări...9 . Mai mult decât atât, obiectul acţiu
nilor sale directe sau indirecte poate viza până şi Bisericile naţionale din state unde insti
tutele financiare amintite fac investiţii.
Valoarea articolului făcut de către părintele profesor Mircea Basarab constă în faptul
că, autorul nu se referă doar la critica vehementă a procesului globalizării, ci caută să şi
propună soluţii pentru apărarea drepturilor şi siguranţei sociale a cetăţenilor. Părintele pro
fesor face cunoscut un document al grupei de lucru Nord-Sud din cadrul Conferinţei
Bisericilor Europene, care încearcă să sprijine un model numit „Economia socială de piaţă
europeană” ca o alternativă a globalizării. Acest proiect are ca scop aşezarea la baza eco
nomiei sociale de piaţă a unor valori ca: demnitatea omului, dreptatea, libertatea, pacea,
6. Ibidem,
7. Ibidem,
8. Ibidem,
9. Ibidem,

p.
p.
p.
p.

527.
464.
432.
433.
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tenacitatea, responsabilitatea etc. însă, pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de
crearea unui cadru politic adecvat pentru economie.
La sfârşitul articolului, părintele profesor M. Basarab subliniază că propunerile cu
care vine Conferinţa Bisericilor Europene, nu înseamnă un amestec în sistemele econo
mice propuse de economia neoliberală sau în interesele economice sau politice ale statu
lui sau organizaţiilor societăţii modeme, ci ele constituie o datorie de a interveni în favoa

rea celor săraci, dezavantajaţi sau lipsiţi de apărare, o obligaţie, cu o bază biblică incon
testabilă şi o responsabilitate misionară ce nu poate f i trecută cu vederea. Neangajarea
în această misiune atrage după sine pierderea credibilităţii10.
Lector univ. dr. Veaceslav Goreanu, în articolul întitulat Unificarea europeană (ide
aluri şi obiective), de asemenea, abordează tema relaţiilor dintre Biserică şi Stat în con
textul Europei unite. Domnul V. Goreanu subliniază faptul că unificarea Europei nu pre
supune doar un cadru politic sau economic, ci şi pe cel social, cultural, filosofic şi, nu în
ultimul rând, cel religios. De aceea, ca să răspundă adecvat procesului de unire şi recon
ciliere, ca să promoveze ideile de toleranţă religioasă şi unitate, Bisericile naţionale din
spaţiul european au format câteva organisme internaţionale şi interconfesionale cum ar fi:
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene sau Conferinţa Creş
tină pentru Pace.
Autorul articolului observă că la ora actuală în cadrul Uniunii Europene nu există un
model unic care să reglementeze relaţia dintre Bisericile naţionale şi statele membre UE.
De aceea, întrebarea: care trebuie să fie locul Bisericilor într-o Europă unită şi din ce în
ce mai secularizată? - este una dintre cele mai de actualitate. Bisericile naţionale, în co
mun şi în parte, încearcă să găsească acele forme de existenţă care ar proteja libertăţi fun
damentale ale omului la religie, credinţă şi conştiinţă.

O
Europă care susţine că apreciază valorile pe care le poate aduce în comuniune
fiecare Stat şi naţiune nu numai că are datoria, dar este şi obligată să respecte şi să pro
tejeze poziţia pe care o ocupă instituţiile cu caracter religios în acele ţări. Bisericile intră
în contact cu Uniunea Europeană în foarte multe şi diferite domenii, Europa fiind obli
gată să ţină cont de Biserici, iar Bisericile nu pot să ignore, la rândul lor, orientarea
socio-politică ce se construieşte în această perioadă11.
Aşadar, studiul oferit de către domnul V. Goreanu reprezintă încă o atenţionare asu
pra unei probleme de mare urgenţă, anume: pentru ca naţiunile ce locuiesc de secole pe
bătrânul continent să-şi păstreze identitatea lor culturală şi spirituală, Uniunea Europeană
trebuie să le asigure un cadru juridic şi social adecvat.
Una dintre principalele condiţii pentru asigurarea drepturilor omului la viaţă şi liber
tate, din totdeauna, a reprezentat-o pacea. De aceea, prof. univ. dr. Gheorghe Marin în arti
colul întitulat Vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări potenţiale la Marea Neagră din per
spectivă geostrategică tratează o problematică de o mare actualitate, anume, securitatea
regională a Mării Negre.
Spaţiul Mării Negre întotdeauna a reprezentat o zonă unde se întâlneau civilizaţii,
se intersectau interese politice, drumuri comerciale şi schimburi culturale. De aceea,
această zonă, şi în prezent, se află în centrul intereselor nu numai al statelor care în mod
10. Ibidem, p. 435.
11. Ibidem, p. 1496.
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direct au ieşire la Marea Neagră (Turcia, Ukraina, Rusia, Georgia, Bulgaria, România) sau
al statelor care au acces la mare prin intermediul unor căi fluviale (Austria, Ungaria,
Republica Moldova, Belarus, etc.) ci şi al marilor puteri ale lumii: SUA, NATO, UE.
Cu toate acestea, în prezent, zona Mării Negre, de departe, nu poate fi socotită a fi o
zonă lipsită de pericole. Dintre factorii care ameninţă securitatea regională, domnul pro
fesor Gheorghe Marin punctează câţiva:
- Conflictele mocnite din Osetia de Sud şiAbkhazia (regiuni separatiste din Georgia);

- Conflictul din Transnistria;
- Conflictul dintre Armenia şi Azerbaijan în enclava Nagorno-Karabah etc12.
Deja a trecut mai mult de un deceniu de când forţele separatiste au pus stăpânire pe
regiunile amintite şi promovează o politică de destabilizare. Din cauza conflictelor exis
tente şi a politicii desfăşurate de către conducerile de facto ale regiunilor menţionate, sute
de mii de civili au fost nevoiţi să ia drumul refugiului. în zonele menţionate, zilnic se
înregistrează cazuri grave de încălcare a drepturilor omului, se desfăşoară o politică de
curăţare etnică şi sunt nenumărate cazuri de răpiri de oameni. Pe scară largă se practică
contrabanda, spălarea banilor, trafic de droguri, trafic de armament şi came vie.
Datorită situaţiei existente, cele patru regiuni separatiste Abhazia, Osetia de Sud,
Transnistria şi Nagorno-Karabah rămân în permanenţă factori distructivi nu numai pe plan
local, ci şi pe cel regional, pentru că asemenea zone necontrolabile sunt folosite atât de
mafia internaţională, cât şi de diferite organizaţii teroriste.
Situaţia existentă impune implicarea cea mai activă în rezolvarea pe cale paşnică a
conflictelor menţionate, nu numai a guvernelor statelor în cauză, ci şi a tuturor statelor din
bazinul Mării Negre, precum şi a organizaţiilor internaţionale precum sunt: ONU, OSCE,
UE şi altele. Cooperarea regională între ţările riverane pe plan politic şi economic, inte
grarea în structurile europene şi euroatlantice a statelor din spaţiul Mării Negre sunt
condiţii care pot ajuta la rezolvarea conflictelor menţionate mai sus şi stabilirea securităţii
regionale.

Transformările şi progresele înregistrate în domeniul economico-social, politicomilitar şi altele, la nivelul fiecărei ţări riverane, ar putea oferi şansa depăşirii unor diver
genţe şi relaţii de neîncredere, care persistă de multă vreme în bazinul Mării Negre.
Printr-o cooperare eficientă pot f i prevenite şi combătute riscurile maritime şi toto
dată climatul de securitate asigurat în zona Mării Negre va facilita dezvoltarea pros
peră13 - concluzionează autorul articolului comentat, domnul profesor Gheorghe Marin.
Aşadar, volumul omagial Profesorul Universitar Dr. Dr. DHC. Nicolae V. Dură la 60
de ani reprezintă o carte de o valoare şi utilitate deosebită, cu o mulţime de teme tratate
şi pe care o recomandăm în mod deosebit specialiştilor din domeniul teologiei, dreptului,
politologiei, sociologiei, istoriei precum şi publicului larg de cititori.
Folosim această ocazie de a felicita pe Părintele Profesor Nicolae V. Dură, cu
împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani şi să-i urăm mulţi ani cu multe împliniri şi roade
în câmpul slujirii înaltelor ştiinţe academice.
12. Ibidem, p. 1362.
13. Ibidem, p. 1362.
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Edificiile medievale româneşti - dar al luminii
Din darul luminii se înalţă fiecare ctitorie sfântă, în al cărei spaţiu, mai vast decât
lumea, putem să ne eliberăm de propriile noastre limite. Ele, construcţiile religioase
voievodale, fac parte din acele lucrări ale omului, care trebuie să treacă pragurile de sin
gurătate ale veacurilor. Fară să spunem “şi mâine e o zi ”, ele ne permit viitorul Ne dau
acel paşaport pentru o altă Europă, în care ne mai rămân trei minute pentru a salva un
patrimoniu inestimabil, trei minute tot atât de importante, poate, ca acelea în care s-a
creat Universul E drept, vorbim numai de universul nostru sacru, pe care nu trebuie să-l
risipim. EI face parte din valorile omenirii. Ne mai rămân trei minute pentru a le salva?
Revenind la construcţiile voievodale, considerăm meritorie hotărârea responsa
bililor de la Ministerul Culturii şi Cultelor, când în 2004, au proiectat conservarea şi
restaurarea acestor edificii, iar în 2005 acest demers a fost concretizat de autorităţile
Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice. Am reţinut doar trei dintre aceste nestemate
arhitectonice, una dintre ele fiind Mănăstirea Strehaia din judeţul Mehedinţi. Cu o dublă
semnificaţie, prin ocrotirea ei de către doi domnitori: Matei Basarab şi Constantin
Brâncoveanu. Ajungând stăpân al moşiei Strehaia, Matei Basarab, (domnul care a restau
rat sau înălţat un mare număr de ctitorii, porunceşte în 1645, rezidirea din temelie a
vechii ctitorii a boierilor Craioveşti. Hotărăşte şi împrejmuirea bisericii cu o nouă forti
ficaţie, cu cinci turnuri rotunde. Astăzi mai există doar cel de la intrare. In 1690, Con
stantin Brâncoveanu îi adăuga pridvorul De-abia în 1826, când s-au reparat chiliile şi s-a
înălţat zidul de incintă, a fo st zugrăvită biserica. Atunci, palatul domnesc, care facea corp
comun cu biserica, i-a determinat o aşezare anume, din cauza căreia s-a creat o legendă
în jurul plasării altarului: orientat spre sud. Dar, această incintă, cu înfăţişare de cetate
întărită, mai rămâne în istorie prin importanţa sa strategică şi prin prezenţa lui Tudor
Vladimirescu aici, la 1821. Astăzi, palatul domnesc e o mină. Prin lucrările de consolidare-restaurare se salvează turnul-clopotniţă, tencuielile de epocă, interioare şi exterioare.
“Voroneţul Ţării Româneşti”, cum e denumită biserica “Sfinţii Trei Ierarhi”, de la
Filipeştii de Pădure, Prahova, a fost ridicat în 1688 de Bălaşa Cantacuzino. Pictura
murală interioară, valoroasă, a fost realizată, în perioada de maturitate artistică de
zugravul Pârvu Mutu în 1692, fiind păstrată prin grija localnicilor. Se spune că 55 de per
soane, femei, bărbaţi, copii au fost pictaţi, alături de ei aflându-se autoportretul său,
înfăţişând un tânăr, cu privirea dârză, ţinând în mână o icoană-praznicar, el fiind con
siderat cel mai productiv artist al epocii brâncoveneşti. Este de remarcat aici, tabloul
votiv, reprezentând familia marelui agă, Matei Cantacuzino. Zece ani a durat restaurarea
picturilor murale (începute în 1994), datorită gradului avansat de degradare, cata
peteasma având nevoie de documentaţie tehnică şi ştiinţifică separată.
“O bijuterie în teaca ei ” - aşa a denumit cercetătorul Gheorghe Cruţescu biserica
mănăstirii Stavropoleos din Bucureşti, ridicată în 1724. Era în timpul celei de-a doua
domnii a lui Nicolae Mavrocordat. A fost construită de către arhimandritul Ioanichie
Stavropoleanul. Mavrocordat dăruieşte mănăstirii vinariciul domnesc. Aici se găseşte şi
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tronul lui Mavrocordat. Iată destule argumente pentru a se păstra această bijuterie arhi
tectonică, de o valoare inestimabilă, din centrul istoric al capitalei ţării. Lucrările din
2005 au consolidat-restaurat corpul stăreţiei si muzeul mănăstirii.
Putem considera aceste demersuri, o întoarcere la felul nostru de a crede, de a con
strui, de a gândi în conexiunea istoriei, a timpului care ne determină să nu folosim
jumătăţi de măsură, să acţionăm “la rele maxime cu remedii maxime Reevaluarea mo
numentelor, mi-a adus aminte de felul în care vechii greci îşi ocroteau templele şi oraco
lele, precum hinduşii “mandala ”, simbol protector si premonitoriu pe care ”nimeni nu-l
călca în picioare ”, constituind spaţiu de sacralizare a lumii. Iar dacă noi, într-o zi, am
cules măcar un fuior din darul luminii acesteia am putea spune asemeni împaratului Titus
”nu ne-am pierdut ziua ” atunci când, am face un bine aproapelui şi neamului omenesc
sau când vom reconstitui trecutul, redându-l viitorului.
ELIS ABETA IOSIF

Reasumarea identităţii istorice româneşti
Istoria naţională este dimensiunea primordială a identităţii româneşti. Ea este,
deopotrivă, mândrie şi dăruire spirituală, credinţă, cronică a faptelor legendare şi eroice,
patrimoniu comun inalienabil. Bisericile şi mânăstirile credinţei noastre strămoşeşti în
Dumnezeu mărturisesc mai mult decât toate “cele pământeşti” despre devenirea fiinţei
româneşti, a omului credincios prin vremuri. Aceste ctitorii aparţin, însă, nu mai puţin
generaţiilor viitoare. De aceea, ele trebuie păstrate şi restaurate cu grijă, consolidate şi
protejate când sub vitregia timpului s-au degradat şi s-au năruit.
Refacerea acestor mănăstiri este o muncă migăloasă, solicitând un efort de cerce
tare, un mare volum de informaţii, presupune o cooperare deosebită între specialişti (arhi
tecţi, constructori, proiectanţi şi istorici), timp îndelungat - ne-a mărturisit d-na Monica
Ghiţea, şeful Serviciului Promovare, Reprezentare, Imagine din cadrul Oficiului Naţional
al Monumentelor Istorice. Doar schiţarea şi proiectarea unui asemenea plan este deja o
întreprindere temerară.
Acţiunea de restaurare este în curs şi ritmul este destul de nerealist, cum am putut
constata după informaţiile primite de la Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. Am
ales câteva dintre multiplele exemple de biserici restaurate şi consolidate în ultimul an.
Ştim că sunt destule ce trebuie readuse la viaţă, prin refacerea lor fiind posibilă revenirea
la destinaţiile pe care le-au avut ca sfinte lăcaşuri de rugăciune.
S-a făcut un prim popas în Judeţul Suceava. Biserica Adormirea Maicii Domnului
din Baia, este ctitoria lui Petru Rareş, construită din piatră şi cărămidă, în plan rectangu
lar, fară turlă. Este pictată atât în interior cât şi în exterior.
Portretul votiv îl reprezintă pe ctitor, Petru Rareş, împreună cu doamna Elena şi un
fiu, probabil Iliaş.

RE CENZII-NO TE- COMENTA R I
1

427

Picturile murale, arhitectura bisericii Adormirea Maicii Domnului din vechea capi
tală a Moldovei, oraşul Baia, erau contemporane cu cele de la mănăstirea Humor. Starea
de conservare atât de precară, încât de-abia pot fi identificate unele compoziţii cum sunt
“Asediul Constantinopolului” sau imaginile ce ilustrează “Imnul Acatist”.
Mănăstirea Zamca-Suceava (1600) este cea mai veche întemeiere monahală arme
nească din Moldova. Ea a fost ridicată între anii 1600-1606, ansamblul cuprinzând bise
rica, paraclisul, tumul-clopotniţă, chiliile şi zidul de incintă.
Numele mănăstirii vine de la cuvântul polonez "zamek", însemnând citadelă, castel,
fortăreaţă.
în prima jumătate a secolului al XV-lea, Suceava - spun istoricii - capătă o impor
tanţă deosebită mai ales în relaţiile bisericeşti dintre armenii din Polonia şi Moldova.
Mănăstirea a avut soarta tuturor bisericilor din Bucovina acelor timpuri. După anul
1672, numeroşi armeni din Suceava au părăsit Zamca stabilindu-se în Transilvania,
ansamblul monumental pierzându-şi strălucirea. Totuşi mănăstirea rămâne, cu anumite
modificări, un exemplu al arhitecturii ecleziastice a vremii, având hramul Sfanţul Auxenţiu şi impresionând prin sobrietatea interioară şi exterioară.
Trecând prin Judeţul Covasna, vom avea prilejul să admirăm biserica cu hramul

“Sfinţii Arhangheli ” din comuna PoianAnu departe de Târgu Secuiesc, renovată complet.
Autorul proiectului de restaurare, firma S.C. Proser SRL din Bucureşti, menţionează exis
tenţa unui clopot vechi al lăcaşului de rugăciune, pe care este înscris anul 1648. Docu
mentele cu privire la românii transilvăneni îi atestă la Poian, mărturie a prezenţei lor aici
fiind şi biserica din lemn, un lăcaş construit din bârne de brad, tencuit în interior şi exte
rior, o construcţie în formă dreptunghiulară, cu cele patru colţuri teşite, în planuri înclinate.
Şi biserica ortodoxă din Staţiunea Covasna a renăscut sub mâinile restauratorilor,
căpătând acum strălucire şi vigoare, iar noua înfăţişare albă îi subliniază personalitatea.
Este vorba de biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, construită, probabil, în
1754, iniţial din lemn. Pisania din altar, scrisă cu caractere chirilice, arată data punerii
pietrei de temelie a bisericii actuale, la 27 iunie 1783.
în secolul trecut, biserica a fost supusă unor reparaţii în 1937, 1947, 1978. Con
strucţia este de mici dimensiuni, pe un plan dreptunghiular, cu un turn cu bază pătrată pe
latura de vest, un naos cu laturi bine proporţionate şi altarul cu absida poligonală, la est.
Clădirea a fost zidită din piatră cu bolţi semicilindrice din cărămidă şi şarpantă din lemn.
Lucrările de consolidare/restaurare au fost executate între anii 1999-2005 din fonduri
alocate de Ministerul Culturii şi Cultelor, ca şi în cazul celorlalte biserici.
Alte remarcabile lucrări de restaurare în privinţa amenajărilor exterioare, terasamente
şi arhitectură sunt cele ale bisericilor cu hramul “Cuvioasa Paraschiva "din satul Mesenţea şi din Geoagiu de Sus cu hramul “Intrarea în Biserică ” - lăcaşul datând din secolul
al XVI-lea, din Judeţul Alba.
Biserica din Geoagiu a constituit centrul unei mănăstiri vechi, dărâmată în 1762 de
armata generalului Bucov (mănăstirea având aceeaşi soartă cu a altor zeci şi zeci de lăca
şuri ortodoxe din Transilvania).
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Exteriorul reprezintă o puternică influenţă a arhitecturii din Ţara Românească mani
festată prin decoraţiuni cubice şi cornişe cu zimţi. Pictura interioară conţine două straturi
de frescă, cea mai recentă fiind datată la 1724. Şi aici finanţarea (peste 3,2 miliarde lei
vechi) a fost făcută de Ministerul Culturii şi Cultelor, iar recepţia finală a avut loc în
decembrie 2005, aşa cum ne-a informat Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice.
Conform tradiţiei şi a mărturiilor scrise, Biserica din satul Mesenţea (Alba} a fost
construită în anul 1778, iar pictarea ei s-a terminat în 1782.
Satul este component al Comunei Galda de Jos, la poalele munţilor într-un peisaj
feeric. Forma bisericii, perioada de execuţie, istoricul localităţii sugerează existenţa, pe
acest promontoriu din apropierea munţilor (între Alba-Iulia şi Râmeţ), a unei construcţii mai
vechi. Ea a fost preluată şi înglobată în actualul monument finalizat de firmele ARHPRO şi
CORINT şi finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu o sumă de peste patru miliarde
de lei vechi. Şi în acest caz, ruinele au fost reconsiderate, iar biserica a fost refăcută inclu
siv cu sprijinul Patriarhiei Române.
Prin aceste însemnări am dorit să remarcăm deosebita acţiune de salvare a bisericilor
din judeţele Suceava, Covasna şi Alba şi - cum am mai spus - folosirea lor cu destinaţiile
pe care le-au avut, dar şi ca puncte de interes turistic, biserici-muzeu amintind evenimente
şterse din memoria altora, monumentele având o deosebită valoare istorică.
LAZĂR IOSIF
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Facultăţilor de teologie, ai Seminariilor teologice; Preacucernicii Consilieri patriarhali şi eparhiali, protopopi, preoţi,
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PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
fTEOCTIST
INTAISTĂTĂTORUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE (1986-2007)
A TRECUT ÎN VEŞNICIE

PĂRINTELE PATRIARH T E O C T IST
VREDNIC ARHIPĂSTOR DĂRUIT LUI HRISTOS
ŞI BISERICII SALE*
Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirile Voastre,
înalt Prea Sfinţiile Voastre, Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Preşedinte al României,
Domnule Prim-Ministru al României,
Domnule Preşedinte al Senatului,
Domnilor parlamentari,
Domnilor miniştri,.
Alteţele Voastre Regale,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre, reprezentaţi ai altor Biserici şi
Culte,
Distins Corp Diplomatic,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Prea Cuvioase Maici,
îndurerată familie,
îndoliată adunare,
A

A

,yLuni, 30 iulie 2007, Hristos-Domnul, Arhiereul Cel Veşnic, a chemat
pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în Casa Părintelui Său Ceresc.
Vestea neaşteptată a morţii Părintelui nostru Patriarh Teoctist a
produs multă durere şi întristare în sufletele tuturor românilor şi străi
nilor care l-au cunoscut şi preţuit. In aceste momente de pământească
şi vremelnică despărţire, întru aşteptarea învierii celei de obşte, rugăm
* Cuvântul înalt Preasfinţitului Părinte DANIEL, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, rostit în Catedrala Patriarhală din Bucureşti
în ziua de vineri, 3 august 2007 la slujba de înmormântare a Prea Fericitului Patriarh TEOCTIST.

%

6

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

pe Hristos-Domnul Cel Răstignit şi înviat să odihnească sufletul Pă
rintelui Patriarh în corturile drepţilor şi în rândurile sfinţilor, pentru
că lumina multă pe care a adunat-o în suflet prin rugăciune şi fapte
bune a răspândit-o în jurul său prin cuvinte înţelepte şi lucrări sfinte.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist va rămâne pururea în
mintea şi în inima tuturor celor ce l-au cunoscut şi au admirat chipul
său luminos şi bunătatea sa sufletească.
In cele ce urmează, vom menţiona pe scurt principalele trăsături
spirituale ale personalităţii sale, ca daruri ale Duhului Sfânt pe care
Arhipăstorul nostru le-a cultivat şi le-a pus în slujba Bisericii şi a
ţării noastre.
1. Un om total dăruit lui Hristos şi Bisericii Sale

Născut în Moldova, la 7 februarie 1915, în satul Tocileni, din
apropierea municipiului Botoşani, ca fiind al 10-lea din cei 11 copii
ai familiei Dumitru şi Marghioala Arăpaşu, a purtat din botez nu
mele de Toader. A petrecut copilăria în satul natal, muncind împreună
cu părinţii săi agricultori, credincioşi şi harnici, de care îşi amintea
mereu, mai ales la aniversarea zilei de naştere a Prea Fericirii Sale.
Chiar şi atunci când vârsta sa depăşea pe cea a părinţilor săi, trecuţi
de multă vreme la Domnul, Patriarhul îi pomenea adesea cu emoţie
profundă şi lacrimi în ochi, cu multă iubire şi recunoştinţă de fiu, toc
mai pentru că prin ei a primit el darul sfânt al vieţii ca binecuvântare
de la Dumnezeu.
Multă lumină şi frumuseţe sufletească se vedeau în această pre
ţuire a părinţilor de către fiul lor, care devenise Părintele duhovni
cesc al tuturor românilor ortodocşi. Dragostea şi preţuirea sa filială
faţă de părinţii după trup se va amplifica prin preţuirea pe care o va
arăta toată viaţa şi faţă de părinţii duhovniceşti din mănăstirile Vorona, Neamţ, Cernica şi Bistriţa, unde a ucenicit, faţă de vrednicii săi
profesori de teologie de la Bucureşti şi faţă de mulţi părinţi episcopi
de la care a învăţat multă înţelepciune. Foarte adesea pomenea pe
mentorul şi Părintele său duhovnicesc, vrednicul de pomenire Patri
arhul Justinian Marina, un ierarh luptător care a păstorit cu înţelep
ciune Biserica Ortodoxă Română în cei mai grei ani ai dictaturii co
muniste şi care a imprimat, apoi, Bisericii noastre o largă deschidere
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spre dialog şi cooperare interconfesională şi interreligioasă pe plan
naţional şi internaţional.
încă din copilărie a început să îndrăgească viaţa monahală, de
venind frate de mănăstire, în Mănăstirea Vorona din judeţul Boto
şani, la vârsta de 14 ani (mai 1928), ca apoi, la vârsta de 20 de ani,
în anul 1935, la 6 august, de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Dom
nului, să fie tuns în monahism la Mănăstirea Bistriţa, judeţul Neamţ.
Doi ani mai târziu, devine slujitor al altarului, în 4 mai 1937, când a
fost hirotonit ierodiacon. După 8 ani, în 25 martie 1945, a fost hiro
tonit ieromonah. Peste cinci ani, în 5 martie 1950, a fost hirotonit
arhiereu (ca episcop-vicar patriarhal).
In 1962, 28 iulie, a fost ales episcop al Aradului; în 1973, la 28
ianuarie, afost ales Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei;
în 1977, la 25 septembrie, a fost ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitro
polit al Moldovei şi Sucevei, iar în 1986, la 6 noiembrie, ales Arhi
episcop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Române, slujind astfel ca arhiereu timp
de 57 de ani. Din totalul vârstei sale de 92 de ani, Părintele Patriarh
Teoctist a fost slujitor al altarului timp de 70 de ani (1937-2007).
Iată o viaţă de om total dăruită lui Hristos şi Bisericii Sale! O mare
binecuvântare, dar şi o lucrare misionară deosebit de grea.
2. Un martor şi un mărturisitor al Crucii şi învierii în viaţa
Bisericii şi a poporului român
Din cei 57 de ani de arhierie sau de episcopat, 40 de ani au fost
trăiţi în timpul dictaturii comuniste atee, când au fost arestaţi şi
întemniţaţi, prigoniţi şi obstrucţionaţi în lucrarea lor mulţi ierarhi,
preoţi, monahi şi credincioşi, în special credincioşi intelectuali.
Atunci au fost închise multe mănăstiri şi schituri, desfiinţate unele
eparhii, închise mai multe şcoli teologice, iar mai târziu au fost demo
late mai multe biserici, în special în Bucureşti.
Totuşi, prin harul lui Dumnezeu, suferinţele îndurate de mulţi
clerici şi credincioşi, cu răbdare şi rugăciune, cu smerenie şi spe
ranţă, au devenit seminţe ale învierii şi ale înnoirii spirituale, ale
unor transformări rapide şi ale unei lucrări misionare intense, care
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s-au văzut mai ales după evenimentele din decembrie 1989 până as
tăzi. Mulţi tineri, deşi fuseseră educaţi în şcolile comuniste atee, au
devenit în mod neaşteptat oforţă misionară creştină. Cum? Ca urmare
a rugăciunilor smerite şi tainice ale multor bunici şi părinţi, preoţi din
parohii, monahi din mănăstiri, ierarhi din oraşe, care au fost umiliţi,
dar nu învinşi.
Toate acestea explică în mare parte zelul misionar tineresc al
Patriarhului Teoctist şi avântul său pastoral din anul 1990 până
astăzi.
3. Un păstor harnic şi un luptător înţelept

Chiar şi în anii de dictatură comunistă, cu răbdare şi înţelep
ciune, Ierarhul Teoctist a restaurat multe biserici şi mănăstiri şi chiar
a zidit unele noi în Episcopia Aradului, în Mitropolia Olteniei şi în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei. Pildă în această privinţă stă şi bise
rica din satul Victoria, de lângă Botoşani, unde locuiesc cele mai
multe dintre rudele sale şi unde au fost strămutate chiar mormintele
părinţilor săi Dumitru şi Marghioala. Deşi nu era deloc uşor, chiar
în vremurile acelea s-au tipărit mii de cărţi de rugăciuni, de calen
dare, de cărţi liturgice şi iconiţe, precum şi unele reviste şi manuale
teologice pentru a menţineflacăra credinţei şi a vieţii creştine. Desigur,
toate acestea nu erau suficiente, dar în comparaţie cu alte ţări aflate
sub dictatura comunistă ele constituiau, totuşi, o lucrare misionară
curajoasă.
In zilele noastre, libertatea religioasă a fost folosită mai ales pen
tru reintroducerea religiei în şcolile publice, reintroducerea învăţă
mântului teologic în reţeaua de stat, reactivarea asistenţei religioase
a preoţilor de caritate în unităţi militare, în spitale şi în penitenciare.
La acestea se mai adaugă multe centre social-caritabile pentru
copii, bătrâni şi săraci, precum şi cabinete şi centre social-medicale.
Desigur, un loc aparte îl ocupă şi numărul mare de eparhii noi, înfi
inţate în ţară şi peste hotare, de biserici în construcţie şi restaurare,
de mănăstiri şi schituri noi, de şcoli de teologie noi, de instituţii cul
turale şi misionare (presă, radio etc). In toate aceste lucrări, venera
bilul Patriarh Teoctist a arătat o surprinzătoare tinereţe şi o impresio
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nantă capacitate de adaptare, o dinamică viguroasă în receptarea şi
promovarea noilor activităţi pastorale şi misionare ale Bisericii în
societatea românească actuală. Totodată, Patriarhul nostru era con
ştient că mai sunt multe de făcut în comparaţie cu nevoile concrete ale
Bisericii, atât la oraşe cât şi la sate. El regreta mult că în Bucureşti nu
poate începe construirea unei noi Catedrale Patriarhale, pe care Prea
Fericirea Sa o numea Catederala Mântuirii sau Izbăvirii Neamului.
4. Un slujitor al unităţii creştine şi al apropierii dintre oameni

Ca orice român bun la suflet şi înţelept, Patriarhul nostru avea o
deschidere firească şi frumoasă spre dialog şi cooperare cu Bisericile surori şi cu alte Biserici. In acest sens, Arhipăstorul românilor
ortodocşi continua tradiţia ecumenică a Ortodoxiei româneşti care
evită atât izolarea, cât şi dizolvarea identităţii noastre. Ca atare,
Părintele nostru Patriarh Teoctist a promovat permanent dialogul interconfesional şi interreligios pe plan naţional şi internaţional. Ex
presia cea mai elocventă a acestui spirit de respect reciproc şi dialog
ecumenic a fost vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, în zilele
de 7-9 mai 1999, iar apoi, în octombrie 2002, vizita Părintelui Pa
triarh Teoctist la Roma.
Toate aceste relaţii amicale sunt benefice şi pentru modul în care
sunt astăzi primiţi sutele de mii de români ortodocşi în Italia şi Spa
nia, ţări preponderent romano-catolice. Acelaşi adevăr este valabil şi
în ţări europene de tradiţie anglicană sau protestantă.
*

5. O lumină pentru lucrarea misionară a Bisericii

Prin tot ceea ce ne lasă acum ca moştenire spirituală a persona
lităţii şi activităţii sale bisericeşti şi sociale, Părintele nostru Pa
triarh Teoctist rămâne pentru noi o călăuză binecuvântată, un chip
luminos şi un suflet mare, răbdător în încercări şi iubitor de fapte
bune. Mulţimea imensă a celor ce au venit la Bucureşti din ţară şi din
străinătate ca să-i omagieze memoria este o dovadă în acest sens.
In numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române mulţu
mim din inimă tuturor celor ce astăzi sunt prezenţi aici pentru a aduce

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

10

un ultim omagiu Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, precum şi
celor ce au adresat condoleanţe Bisericii Ortodoxe Române îndoliate.
Deşi ne despărţim de trupul său, care va fi înhumat acum şi aici,
în Catedrala Patriarhală, rămânem uniţi sufleteşte cu Părintele nos
tru Patriarh prin rugăciune şi pomenire, rugând pe Hristos-Domnul
să-l ierte de orice a greşit în această viaţă şi să-i dăruiască pacea şi
fericirea vieţii cereşti din împărăţia Preasfintei Treimi. In acelaşi
timp, cu smerenie, pocăinţă şi recunoştinţă, să-i cerem Părintelui
nostru Patriarh Teoctist să ne ierte, pe fiecare în parte şi pe toţi îm
preună, dacă i-am greşit cu voie sau fară de voie, şi să ne ocrotească
cu rugăciunile sale din ceruri.
Mai ales în această perioadă de doliu de 40 de zile pentru Părin
tele nostru Patriarh Teoctist, să rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul
Veşnic, să ne dăruiască tuturor, cler şi popor, harul păcii şi al înţe
lepciunii, al unităţii şi al faptelor bune, ca viaţa duhovnicească a
Bisericii şi a societăţii noastre să sporească în iubire faţă de Dum
nezeu şi faţă de aproapele.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!”
f DANIEL,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

* v n t T A * & i $ t v t i c t > i $ c A *

I. PREA FERICITUL PĂRINTE T E O C T I S T ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
A TRECUT ÎN VEŞNICIE (30 IULIE, 2007)
30 iulie,2007. întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh T E O C T I S T, s-a mutat la Domnul
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trecut pe neaşteptate la cele veş
nice în ziua de luni, 30 iulie 2007, orele 17,00, la Institutul Clinic Fundeni din
Bucureşti, unde se internase duminică, după-amiază, pentru operaţie de adenom
la prostată. Decesul a survenit ca urmare a unui stop cardiac, suferit în urma com
plicaţiilor apărute după intervenţia chirurgicală la care a fost supus în dimineaţa
aceleiaşi zile, potrivit comunicatului de presă al spitalului unde a fost operat.
Prea Fericitul Părinte Teoctist avea 92 de ani şi în ultimii 20 de ani a păstorit
Biserica Ortodoxă Română, ca Patriarh, fiind înscăunat la 16 noiembrie 1986.
Vestea trecerii în veşnicie a Prea Fericitului Patriarh Teoctist a surprins şi a
întristat, deopotrivă, clerul şi milioanele de români ortodocşi din ţară şi de peste
hotare, Ortodoxia şi creştinătatea din lumea întreagă.
La aflarea tristei veşti, intens mediatizată de mass-media internă şi interna
ţională, s-a pornit de pretutindeni glas de durere, iar clopotele Catedralei Patriar
hale au răsunat prelung, chemând credincioşii la priveghere şi rugăciune pentru
cel ce le-a fost învăţător, arhiereu şi părinte duhovnicesc, Prea Fericitul Teoctist,
al V-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Un sobor de preoţi şi diaconi au săvârşit o slujba de pomenire în Catedrala
Patriarhală, începând cu ora 18.00, în prezenţa câtorva sute de bucureşteni, care,
luând cunoştinţă de la posturile de radio şi televiziune despre trecerea la cele
veşnice a Prea Fericirii Sale, au venit în pelerinaj pe Dealul Patriarhiei.
în holul Reşedinţei Patriarhale a fost aşezat un tablou cu chipul Prea Ferici
tului Părinte Teoctist, peste care a fost aşezată o panglică neagră de doliu. Un
steag complet negru şi unul cu simbolul patriarhal au fost arborate la intrarea în
Reşedinţa Patriarhală şi în Palatul Patriarhiei, iar pridvorul Catedralei Patriarhale
a fost drapat cu o pânză neagră, în semn de doliu.
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îndată ce mass-media a comunicat trista ştire a trecerii la cele veşnice a Prea
Fericitului Patriarh Teoctist, Preşedintele României, Traian Băsescu, şi Premierul
Călin Popescu Tăriceanu au transmis mesaje de condoleanţe Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române
în telegrama Preşedintelui României se menţionează următoarele:
„Am primit cu adâncă tristeţe vestea trecerii la cele veşnice a Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, care a călăuzit Biserica Ortodoxă Română vreme
de peste 20 de ani.
Cu echilibru şi înţelepciune părintească, Prea Fericirea Sa a străbătut gre
lele încercări ale istoriei recente a Bisericii, luând mereu asupra sa grijile, dure
rea şi fragilitatea umană pe care un regim opresiv le-a provocat.
întâlnirea sa cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, de care l-a legat o pro
fundă afecţiune spirituală, va rămâne un moment plin de speranţă în istoria univer
sală a creştinismului. Prima vizită a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă,, pre
cum şi eforturile Bisericii Ortodoxe Române de a răspunde provocărilor unui nou
ciclu istoric deschis după Revoluţia din 1989, vor fi legate mereu de numele său.
In aceste momente, suntem alături de creştinii ortodocşi din România care au
avut mereu în Prea Fericirea Sa un părinte a cărui simplitate şi căldură umană
l-au însoţit pe cea mai înaltă treaptă a demnităţii ierarhice la care a fost chemat.
Dumnezeu să-l odihnească!”
în telegrama Primului-ministru al Guvernului se spun următoarele:
„Este un moment de adâncă tristeţe pentru noi toţi. Astăzi, România a pier
dut una dintre personalităţile sale luminoase, un om de mare înţelepciune care a
pus întotdeauna ţara şi Biserica mai presus de orice interes personal.
Dincolo de personalitatea sa specială, ca Intâistătător al Bisericii noastre
naţionale, sunt profund marcat de cuvintele sale blajine şi atât de înţelepte, de
spiritul său care a inspirat ani de-a rândul pe români.
Am avut privilegiul de a-l întâlni şi de a discuta cu Părintele Patriarh Teoctist.
înţelept, sfătos, cu un simţ de observaţie extraordinar, am găsit de fiecare dată în
privirea sa afecţiunea şi dorinţa de a face bine semenilor săi.
Am învăţat din îndemnurile sale cât de importantă este apropierea sufletească
de oameni, mai ales de cei nevoiaşi. Fiecare întâlnire cu Părintele Patriarh a
însemnat un îndemn de a ne respecta şi de a ne ajuta aproapele nostru, de a res
pecta şi sprijini cu toată dăruirea pe toţi românii. Vom păstra acest îndemn ca o
taină spirituală de mare preţ.
împărtăşesc tristeţea imensă a poporului român din aceste zile şi vom păstra
vie amintirea vieţii exemplare a Părintelui Patriarh.
In numele Guvernului României doresc să exprim profundul nostru regret
pentru imensa pierdere a Bisericii Ortodoxe Române, a milioanelor de credincioşi
creştini-ortodocşi. Vomfi cu toţii alături în aceste clipe de tristeţe. Pentru ziua fu 
y*
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neraliilor ce va f i decisă de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române ne vom reculege
cu toţii cu pioşenie ca zi de doliu naţional.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! ”
Agenţiile de presă internaţionale au relatat pe larg vestea morţii Patriarhului
Teoctist, comentând planurile sale de construire a Catedralei Mântuirii Neamului,
dar şi momentul istoric când Prea Fericirea Sa l-a primit la Bucureşti pe Papa Ioan
Paul al II-lea.
în seara zilei de luni, 30 iulie, Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu trei preoţi călugări: Protosin
ghel Antim David, Eclesiarhul Catedralei Patriarhale, Protosinghel Teofil Anăstăsoaie, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, şi Protosinghel Nectarie Şofiea, Stareţul Mănăstirii Radu Vodă, au îndeplinit la Spitalul Fundeni
toate cele de trebuinţă pentru aşezarea în sicriu a trupului neînsufleţit al Prea Feri
citului Patriarh Teoctist, citind rugăciunile premergătoare ceremoniei de înmor
mântare. Tot ei, după pravila călugărească, i-au şters trupul cu un burete îmbibat
cu arome, l-au îmbrăcat cu veşmintele arhiereşti şi, cu maşina mortuară, la ora
22.00, l-au adus la Catedrala Patriarhală.
Sicriul cu trupul neînsufleţit al Prea Fericirii Sale a fost întâmpinat la Catedrala Patriarhală de un sobor de ierarhi şi preoţi, alcătuit din: înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Serafim, al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa
Centrală şi de Nord, aflat de câteva zile în ţară, Prea Sfinţitul Gherasim, Episco
pul Râmnicului şi Prea Sfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, care, aflând
trista veste, fiind mai aproape de Bucureşti, au venit în grabă la Patriarhie, Prea
Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul şi Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcopi
Vicari Patriarhali, şi Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhie
piscopiei Bucureştilor. Au fost prezenţi consilieri de la Administraţia Patriarhală
şi Arhiepiscopia Bucureştilor, profesori de la Facultatea de Teologie şi Seminarul
Teologic din Bucureşti, protopopi şi preoţi din Capitală, dar şi numeroşi credin
cioşi cu lumânări aprinse, care au urcat în cursul nopţii Dealul Patriarhiei.
Purtat pe umeri de preoţi şi călugări, în sunet de clopot şi bătăi de toacă, sicriul
cu trupul neînsufleţit al Prea Fericitului Părinte Teoctist a fost aşezat în mijlocul
bisericii, pe un catafalc îmbrăcat în zăbranic negru. De jur-împrejur s-au pus sfeş
nice cu lumânări şi buchete de flori, iar la căpătâiul celui adormit o candelă aprinsă.
Preoţii s-au rânduit de îndată să facă de strajă lângă sicriu şi să citească stâlpii şi
catismele rânduite de pravilă în asemenea împrejurări.
îndureraţi, dar cu nădejdea învierii, ierarhii Bisericii au anunţat că slujbele de
pomenire, cu rugăciuni şi cântări din Psaltire, vor ţine zi şi noapte, până ce trupul
Patriarhului Teoctist va fi redat pământului, Catedrala fiind permanent deschisă
pentru credincioşi.
Luni noaptea, între personalităţile publice care au ţinut să aducă un pios oma
giu Patriarhului Teoctist a fost şi Preşedintele Traian Băsescu. Preşedintele Ro
A
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mâniei a aprins o lumânare şi s-a rugat câteva minute cu ochii înlăcrimaţi la căpă
tâiul Prea Fericirii Sale, exprimându-şi regretul că Ortodoxia româneacă a pierdut
un conducător blând, înţelep şi echilibrat, care a luat asupra sa grijile şi proble
mele actuale ale Bisericii.

Şedinţa extraordinară a Sinodului Permanent şi programul
funeraliilor Patriarhului TEOCTIST
Luând act de trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, în ziua de luni, 30 iulie 2007, pe temeiul prevederilor art. 16, 17 şi 18 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în după
amiaza zilei de marţi, 31 iulie, Sinodul Permanent s-a reunit de urgenţă, în şedinţă
de lucru, la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Sinodul Permanent a proclamat vacant scaunul de Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
cu data mutării la cele veşnice a Patriarhului Teoctist - 30 iulie 2007. Totodată, în
temeiul prevederilor art. 133, alin. 2 şi art. 11, alin. 2 din Statutul pentru organiza
rea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sinodul Permanent a recunoscut
de drept înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, calita
tea de Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu toate drepturile sta
tutare şi regulamentare, până la alegerea noului titular.
De asemenea, Sinodul Permanent a aprobat măsurile stabilite de Comisia
Sinodală pentru organizarea funeraliilor Patriarhului Teoctist şi a hotărât ca pro
gramul slujbei înmormântării din ziua de vineri, 3 august, să fie dat publicităţii
printr-un comunicat de presă.
Ţinând seamă de situaţia excepţională creată prin trecerea la cele veşnice, în
ziua de luni, 30 iulie 2007, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în ziua de
marţi, 31 iulie, dimineaţa, a avut loc la Reşedinţa Patriarhală consfătuirea de lucru
a unor membri ai Sinodului Permanent, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a desemnat o Comisie Sinodală
pentru organizarea funeraliilor Patriarhului Teoctist.
Comisia Sinodală a decis următoarele măsuri, stabilind şi responsabilităţi:
1. Rânduirea slujbelor zilnice premergătoare slujbei de înmormântare: După
fiecare Sfântă Liturghie arhierească oficiată dimineaţa, se oficiază la catafalc Ectenia întreită şi rugăciunea „Dumnezeul Duhurilor”, cu formula de pomenire
„Adormitul întru fericire Părintele nostru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
R o m â n e călugării şi călugăriţele citesc în continuare Psaltirea şi celelalte rugă
ciuni rânduite.
2. Având în vedere că nu există dispoziţii testamentare în legătură cu locul de
veci, înmormântarea va fî în Catedrala Patriarhală.
A
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3. Ceremonia înmormântării va avea loc în ziua de vineri, 3 august 2007, după
un program aprobat de Sinodul Permanent.
4. înştiinţarea oficială a autorităţilor de stat centrale şi locale asupra datei şi
programului slujbei de înmormântare.
5. Invitarea oaspeţilor de peste hotare la slujba de înmormântare.
6. Asigurarea pazei, ordinii şi liniştii publice pe toată durata până la înmor
mântare, cu sprijinul autorităţilor abilitate.
7. In ziua de sâmbătă, 4 august sau duminică, 5 august 2007, după Sfânta
Liturghie, în toate Centrele eparhiale, bisericile parohiale şi mănăstirile se va să
vârşi parastasul cu formula de pomenire: „ Adormitul întru fericire Părintele nos
tru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ”, la sfârşitul căruia ierarhul
locului, preoţii parohi, stareţii şi stareţele vor evoca slujirea şi vrednicia Patriar
hului Teoctist.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române a comunicat că slujba de înmormântare
a Patriarhului Teoctist, stabilită pentru vineri, 3 august, se va desfăşura după ur
mătorul program aprobat de Sinodul Permanent:
7.00 - 8,30: Slujba Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala Patriarhală de Prea
Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
9.00 - 10,30: Şedinţa comemorativă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în Aula Palatului Patriarhiei, la care vor participa delegaţiile Bisericilor
Ortodoxe şi creştine de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor statului român,
conducătorii Cultelor din România, membrii clerici şi mireni ai Consiliului Naţio
nal Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi
alţi invitaţi
11:00: Slujba înmormântării, oficiată de membrii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, cu participarea delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe Surori, în
prezenţa autorităţilor de Stat.
A

_

Prezentarea de condoleanţe, depuneri de coroane şi sosirea
delegaţiilor de peste hotare
La trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a primit mesaje de compasiune din partea
reprezentanţilor instituţiilor statului, societăţii civile, lumii academice, unor per
sonalităţi politice şi religioase, iar în semn de pios omagiu la catafalcul Prea Feri
cirii Sale şi lângă portretul său îndoliat au fost depuse numeroase coroane de flori.
Totodată, cei care au păstrat un moment de reculegere la căpătâiul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române au semnat în Cartea de condoleanţe deschisă
în holul Reşedinţei Patriarhale.
Au depus coroane de flori: Preşedenţia şi Guvernul României, Senatul şi Ca
mera Deputaţilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Externe, Minis
terul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
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Tineretului, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justi
ţiei, Garda Română de Mediu, Consiliul Superior al Magistraturii, Poliţia Ro
mână, Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul Român de
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Comandamentul Garnizoanei Bucu
reşti, Detaşamentul de Pompieri din Dealul Spirii, Prefectura şi Primăria munici
piului Bucureşti, Primăriile municipiilor Craiova, Giurgiu, Ploieşti.
Coroane de flori au mai depus: Academia Română, Societatea Română de
Radiodifuziune, Banca Naţională a României, Muzeul Naţional de Artă al României,
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), Universitatea din
Bucureşti, Universitatea din Iaşi, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universităţile
Dimitrie Cantemir, Spiru Haret şi Româno-Americană din Bucureşti, Facultăţile de
Teologie din Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Seminariile Teologice
liceale din Bucureşti, Giurgiu, Tulcea, Buzău, Curtea de Argeş, Galaţi, Slobozia,
Mănăstirile Cemica, Căldăruşani, Radu Vodă, Plumbuita, Darvari, Ţigăneşti, Pasă
rea, Văratec, Pissiota, Ghighiu, Suzana, Zamfira, Techirghiol, Protoieriile I, II şi III
Capitală, Ploieşti, Câmpina, Giurgiu, Parohiile bucureştene Sf. Gheorghe-Nou, Sf.
Spiridon-Vechi, Sf. Ilie Rahova, Buna Vestire-Curtea Veche şi altele.
La catafalcul Patriarhului Teoctist au depus coroane de flori şi Biserica Ar
meană din Bucureşti, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Mişcarea
Focolarelor din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.
Coroane de flori au depus şi Regele Mihai şi regina Ana, membri ai Corpului
diplomatic, şi unii lideri politici, precum: foştii pereşedinţi Ion Iliescu şi Emil
Constantinescu, foştii premieri Adrian Năstase şi Theodor Stolojan, senatorii Corneliu Vădim Tudor, Ion Talpeş, deputaţii Ion Stan, Gheorghe Flutur şi alţii.
Pelerinajul credincioşilor la catafalcul Prea Fericitului Patriarh Teoctist a
început marţi, dimineaţa, în pofida ploii neîntrerupte din această zi, şi a continuat
în zilele de miercuri şi joi. In seara zilei de marţi, sicriul cu trupul neînsufleţit al
Prea Fericirii Sale a fost strămutat în holul Palatul Patriarhiei, purtat pe umeri de
un sobor de preoţi, după ce au înconjurat biserica, pentru ca meşterii să poată
lucra la cripta în care va fi înmormântat, şi a fost readus în Catedrală miercuri,
după-amiază.
Atât în Catedrală, cât şi în Palatul Patriarhal, la sicriul cu trupul neînsufleţit
al Patriarhului Teoctist, slujbele de priveghere s-au desfăşurat necontenit. Ierarhii,
preoţii şi diaconii au citit Psalmi şi pericope din cele 12 Evanghelii ale învierii,
precum şi rugăciuni specifice la priveghiul monahilor.
Marţi, 1 august, Sfânta Liturghie şi slujba privegherii au fost oficiate de înalt
Prea Sfinţitul Serafim, Mitropolitul românilor ortodocşi din Germania, Europa
Centrală şi de Nord, miercuri, 2 august, de Prea Sfinţitul Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, iar joi, 3 august, de înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomi
sului, care au evocat cu emoţie, în cuvinte calde, personalitatea şi vredniciile Părin
telui Patriarh Teoctist.
Printre miile de pelerini de toate vârstele şi stările care au urcat smeriţi în
aceste zile Dealul Patriarhiei ca să aducă un ultim omagiu Prea Fericitului Părinte
__

A

A

VIAŢA BISERICEASCĂ

17

Teoctist şi să aprindă o lumânare la căpătâiul celui care a fost întâistătătorul Bise
ricii Ortodoxe Române mai bine de două decenii, s-au numărat: preşedintele Ro
mâniei, Traian Băsescu, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, vicepreşedin
tele Camerei Deputaţilor, Vaier Domeanu, ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu,
ministrul de Interne, Constantin David, ministrul de Externe, Adrian Cioroianu,
ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, primarul general al Capitalei,
Adriean Videanu, foştii preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, foştii pre
mieri Adrian Năstase, Theodor Stolojan şi Victor Ciorbea, senatori, deputaţi, li
deri de partide, personalităţi ale vieţii publice, academicieni, profesori universi
tari, bătrâni ofiţeri-Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul, veterani de război. Pioşi
şi plini de recunoştinţă, ei au depus o floare şi s-au recules la catafalcul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, aducându-şi aminte de clipele binecuvântate
petrecute alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Spre interiorul Catedralei s-a înaintat foarte greu din cauza numeroaselor
vizite oficiale, iar miile de pelerini veniţi din toată ţara, care s-au luptat dimineaţă
cu soarele şi căldura, au devenit nerăbdători către amiază şi au căutat să ajungă
cât mai repede lângă sicriul Patriarhului Teoctist pentru a-i săruta mâna pentru
ultima oară.
După unele calcule, în cele trei zile până la înmormântare (marţi-joi), peste
10.000 de pelerini din toate colţurile ţării s-au perindat la căpătâiul Părintelui
Patriarh Teoctist, ca să aprindă o lumânare, să-i sărute mâna şi să-şi i-a rămas bun
de la Prea Fericirea Sa. Sute de jandarmi, poliţişti şi trupe SPP au asigurat ordinea
pe Dealul Patriarhiei în toate cele trei zile ale pelerinajului, până la înmormântare.
Preşedintele Traian Băsescu l-a decorat marţi, 31 iulie, post-mortem, pe Prea
Fericitul Patriarh Teoctist cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de
Colan, „ în semn de adâncă preţuire pentru felul în care Patriarhul Teoctist şi-a
dedicat întreaga viaţă slujirii devotate a Bisericii Ortodoxe Române, unităţii
naţionale şi idealului de apropiere prin dialog dintre toate Bisericile creştine
Joi, 2 august, la ora 12,00, Preşedintele Traian Băsescu a venit la Catedrala
Patriarhală ca să aducă Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan, pe
care i l-a conferit, marţi, post-mortem, Patriarhului Teoctist. Cu acest prilej, la
căpătâiul Patriarhului Teoctist a avut loc o scurtă ceremonie de conferire a acestei
înalte distincţii a Statului Român. După citirea Decretul Prezidenţial, de către un
consilier de stat din Administraţia Prezidenţială, în prezenţa membrilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, decoraţia a fost aranjată de şeful statului pe
o pemuţă roşie şi depusă pe catafalcul Patriarhului, în timp ce s-au tras cloptele
Catedralei Patriarhale. Preşedintele Băsescu s-a recules apoi câteva minute la că
pătâiul Patriarhului Teoctist, timp în care preoţii au oficiat o slujbă de pomenire.
Vremea frumoasă le-a permis miilor de credincioşi adunaţi pe Dealul Patriarhiei
să urmărească pe ecranele montate în afara Catedralei momentul solemn de decorare
post-mortem a Patriarhului Teoctist cu “Steaua României ” în grad de Colan.
Decoraţia acordată post-mortem Patriarhului Teoctist a fost inscripţionată cu
mesajul: „In fide salus\ adică „In credinţă este salvarea”. Deşi protocolul de acor2 - B.O.R. 7-8/2007
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dare a Ordinului presupune intonarea imnului de stat al României, în Catedrala Pa
triarhală s-a auzit numai slujba de pomenire oficiată de soborul de preoţi.
Această distincţie, potrivit regulamentului, nu poate fi acordata la mai mult
de zece persoane de cetăţenie română. Patriarhul Teoctist este primul român că
ruia i s-a acordat Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan. Medalia
va rămâne în posesia Sfântului Sinod, urmând să fie expusă la Muzeul Patriar
hiei, după înmormântare.
Printre cei decoraţi cu această distincţie se numără Jacques Chirac (1998), Alberto Fujimori (1998), Aleksander Kwasniewski (1999), Suleyman Demirel
(1999), Regele Harald al V-lea al Norvegiei (1999), Regina Elisabeta a Il-a a Marii
Britanii (2000), Kofi Annan (2001), George W. Bush (2002), Regele Juan Carlos I
al Spaniei (2003), apoi, Regina Betrice a Olandei, Preşedinţii Italiei şi Libanului,
în total 52 de şefi de stat.
Distinctia Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan acordată
Patriarhului Teoctist este cea de-a treia conferită de Preşedintele Traian Băsescu,
de la începutul mandatului său, după cele acordate Regelui Abdullah II al
Iordaniei (2005) şi preşedintelui Republicii Finlanda, Tarja Halonen (2006).
Vineri, 3 august, ziua înmormântării Prea Fericitului Patriarh Teoctist, a fost
decretată zi de doliu naţional Decizia a fost luată, miercuri, 1 august, de membrii
Executivului, printr-o hotărâre de Guvern, şedinţa săptămânală de la Palatul Vic
toria a început cu un moment de reculegere în memoria Patriarhului Teoctist, la
propunerea Premierului Călin Popescu Tăriceanu.
Conform hotărârii, în această zi de doliu naţional toate instituţiile şi autori
tăţile publice centrale şi locale ale statului au arborat drapelul României în bemă.
şi la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, instituţiilor de învăţă
mânt de orice grad, instituţiilor de cultură şi misiunilor diplomatice ale României,
tricolorul a coborât în semn de doliu. La fel s-a întâmplat şi la punctele pentru
trecerea frontierei şi în aeroporturi, porturi, gări, autogări şi ambarcaţiuni sub
pavilion românesc.
Totodată, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a recomandat pos
turilor de televiziune şi radio să nu difuzeze emisiuni de divertisment sau umoris
tice în această zi de doliu naţional, respectând „suferinţa poporului roman pentru
greaua pierdere a încetării din viaţă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist”.
Ca urmare, vineri, 3 august, posturile naţionale de radio şi televiziune, precum şi
instituţiile de cultură şi-au adaptat programul în mod corespunzător.
Ultima zi de doliu naţional pe teritoriul României a fost declarată în 8 aprilie
2005, tot într-o vineri, când au avut loc funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea.
Una dintre cele mai importante delegaţii de peste hotare la funeraliile Prea
Fericitului Părinte Teoctist a fost cea a Patriarhiei Ecumenice, în frunte cu Sancti
tatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, care a ajuns în după-amiaza
ziliei de joi, orele 18,00, la Bucureşti, pentru a oficia slujba înmormântării de a
doua zi.
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Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a fost întâmpinat pe Aeroportul Internaţional
„Henri Coandă” - cu Garda de Onoare şi covor roşu - de o delegaţie de ierarhi ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, IPS Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei si Maramureşului, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Ciprian
Câmpineanul, Episcp Vicar Patriarhal, PS Gurie Goijeanul, Episcop Vicar al Arhi
episcopiei Craiovei, şi PS Petroniu Sălăjeanul, Arhiereu Vicar al Arhiepiscopiei Oradei, Bihorului şi Sălajului.
Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I a venit la Bucureşti de la Istanbul, cu
un avion de linie al Turkish Airlines.
La sosirea pe Aeroport, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I a făcut o
declaraţie de presă, în care a evocat personalitatea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi a transmis un mesaj de condoleanţe:
„De fiecare dată când poposeam în acest salon observam încă de la distanţă
zâmbetul Prea Fericitului Patriarh Teoctist, şi acel zâmbet al Patriarhului arăta
toată dragostea care îl caracteriza pe dânsul şi poporul român. De această dată,
însă, ne lipseşte acest zâmbet şi această dragoste. N-am venit ca să ne bucurăm
şi să ne veselim împreună cu Prea Fericirea Sa, ci să-l conducem şi să ne rugăm
pentru dânsul, care se îndreaptă spre veşnicie. Am venit ca să-i mulţumim pentru
tot ceea ce a oferit în timpul vieţii sale îndelungate Bisericii sale, pe care a păs
torit-o, şi Bisericii lui Hristos, în general.
A fost fericit de Dumnezeu ca să trăiască împreună cu poporul său clipe de
fericire, o dată cu eliberarea din perioada de tristă amintire. Libertatea pe care
a câştigat-o poporul român, pe care a trăit-o şi Prea Fericirea Sa, a folosit-o toc
mai pentru progresul Bisericii sale. Lasă în urma sa foarte multe lucrări, foarte
multe lucruri bune, pe care le-a realizat spre slava Bisericii lui Hristos şi, de
asemenea, lasă o amintire frumoasă în conştiinţele oamenilor.
în numele Sfintei Mari Biserici a Constantinopolului, a Patriarhiei Ecume
nice, în numele ierarhilor şi credincioşilor ortodocşi de pretutindeni vreau să ex
prim sincerele noastre condoleanţe poporului român şi tuturor credincioşilor. Ne
rugăm pentru odihna sufletului Prea Fericitului Teoctist şi ca Dumnezeu să-l rân
duiască cu drepţii şi cu îngerii. Nădăjduim ca rugăciunea sa de acolo, din ceruri,
să ne vegheze pe toţi. Veşnica pomenire! ”
Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost condus de la Aeroport direct la Catedrala
Patriarhală, unde a rostit o rugăciune la catafalcul Prea Fericitului Teoctist.
Joi seara, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului a fost
primit de Preşedintele Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, cu care a discutat de
spre personalitatea fericitului întru adormire Patriarh Teoctist şi contributia sa la
dialogul ecumenic, echilibrul şi deschiderea Prea Fericirii Sale în abordarea pro
blemelor interconfesionale şi despre viitoarea cooperare intercreştina. Sanctitatea
Sa Bartolomeu I şi-a exprimat profunda tristeţe în legătură cu trecerea la cele
veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
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Preşedintele Traian Băsescu i-a mulţumit Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I
pentru prezenţa sa la Bucureşti, în aceste momente grele pentru creştinii ortodocşi
din ţara noastră, şi a subliniat importanţa cooperării şi comunicării dintre Biserici,
pentru definirea unei căi spirituale comune în Europa unită. Totodată, Preşedintele
Traian Băsescu şi-a exprimat încrederea că Adunarea Ecumenică Europeană, care
va avea loc la Sibiu, în perioada 4-9 septembrie a.c., pentru prima dată într-o ţară
majoritar ortodoxă, va reprezenta un moment important pentru viitorul cooperării
intercreştine şi un prilej de reflecţie comună asupra rolului pe care Bisericile sunt
chemate să şi-l asume în Europa unită.
în cursul zilei de joi, 2 august, au sosit la Bucureşti, răspunzând invitaţiei IPS
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, pentru a par
ticipa la funeraliile fericitului întru adormire Patriarhului Teoctist, următoarele
delegaţii ale Bisericilor ortodoxe şi creştine de peste hotare şi ale unor organizaţii
religioase intercreştine:

Reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori
Patriarhia Ecumenică: Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă, Patriarh Ecumenic; IPS Iacobos, Mitropolit de
Prinkiponisa; IPS Ierotheos Mitropolit de Zihnon si Nevrocopion; Diacon Visa
rion Komozia;
Patriarhia Alexandriei şi a toată Africa: IPS Petros, Mitropolit de Axomis;
Patriarhia Antiohiei şi a întregului Orient: PS Niphonos, Episcop de Philipopolis;
Patriarhia Ierusalimului: IPS Theophanis, Arhiepiscop de Gerasa şi Exarh
al Sf. Mormânt.
Patriarhia Moscovei şi a toata Rusia: IPS Juvenalie, Mitropolit de Krutetk
şi Kolomna; IPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului; Pr. Nicolae Balasov, Con
silier la Departamentul pentru Relaţii Externe; Diacon Serghie Kuksov; Pr. Vădim
Gheibaş, secretar;
Patriarhia Sârbă: PS Vasile, Episcop de Srem; PS Luchian, Episcop de
Buda si administrator al Eparhiei Sârbe de Timişoara; Pr. Prot. Vladimir Marcovici; Pr. Dositei;
Patriarhia Bulgară: IPS Neofit, Mitropolit de Ruse; IPS Ilarion, Mitropolit
de Durostorum; PS Naum, Episcop de Agatonitsa; Prot. Ivanov; Pr. Petar Totev;
Biserica Ortodoxă a Ciprului - Noua Justiniana: IPS Isaia, Mitropolit de
Tamassos şi Oreina; Diacon Eraclidios Kleanthous.
Biserica Ortodoxă a Greciei: IPS Hrisostom, Mitropolit de Peristerion; PS
Ioannis, Episcop de Termopile; Dimitrios Furlemadis.
Biserica Ortodoxă a Albaniei: PF Anastasios, Arhiepiscop de Tirana,
Durres si a toată Albania, PS Nicolae, Episcop de Kruje;
Biserica Ortodoxă a Poloniei: IPS Abel, Arhiepiscop de Lublin şi Chelm;
Pr. Petru Kasimski.
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Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi din Slovacia: PF Kristof, Arhi
episcop de Praga şi Mitropolit al tinuturilor Cehiei şi al Slovaciei; PS Tichon,
Episcop Vicar; Pr. Cristian Popescu.
Biserica Ortodoxa a Finlandei: PS Arsenie de Joensu, Episcop Vicar.
Biserica Ordodoxă din America (OCA): PS Irineu Duvlea, Episcop de
Dearbom Heights şi Vicar de Detroit; PC Diac. Sebastian Dumitraşcu.
Reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Orientale
Biserica Ortodoxă din Armenia (Ecimiadzin): IPS Arhiepiscop Dirayr
Mardikian -Biserica Armeană din România; IPS Arhiepiscop Grigoris Buniatyan
- Biserica Armeană din Ucraina; Pr. Zareh Aznavourian - Bucureşti;
Catolicosatul Armean al Ciliciei (Liban): IPS Arhiepiscop Gomidas Ohanian; PS Episcop Khoren Doghramadjian;
Biserica Ortodoxă Coptă: PS Episcop Damian al Germaniei; PS Episcop
Anghelos din Marea Britanie;
Biserica Ortodoxă Etiopiană: Sanctitatea Sa Abuna Paulos - Patriarhul
Bisericii Ortodoxe din Etiopia; IPS Gerima - Arhiepiscop de Ierusalim; Diac.
Mulugeta Bekele.
Biserica Ortodoxă Asiriană a Răsăritului: PS Mar Odisho Oraham - Epis
cop de Europa; Rev. Stephen Turkhan.
Reprezentanţi ai unor Biserici creştine
Biserica Romano-Catolică (Vatican): Eminenta Sa Cardinalul Walter
Kasper - Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor (CPUC);
Excelenţa Sa Monseniorul Brian Farrel - Secretarul CPUC; Excelenţa Sa Monse
niorul Jean-Claude Perisset - Nunţiu Apostolic la Bucureşti;
Biserica Anglicană: Rt Rev'd Christhopher Chessun - Episcop de Woolich;
Rev'd Martin Jaques - apocrisiarh, capelan al bisericii anglicane din Bucureşti;
Dr. John Barker, Biserica anglicană din Bucureşti;
Reprezentanţi ai Organizaţiilor internaţionale intercreştine
Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB): Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca.
Conferinţa Bisericilor Europene (KEK): Venerabilul dr. Collin Williams Secretar General KEK; Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă;
Alţi invitaţi de peste hotare
Monsenior Antonio Matiazzo, Arhiepiscop de Padova
Monsenior Albert Rauch, de la Regensburg - Germania
Domnul Mathias Henn.
Pr. romano-catolic Richard Escudier din Paris.
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PREA FERICITUL PĂRINTE
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
9 NOIEMBRIE 1986 -30 IULIE 2007

VIAŢA BISERICEASCĂ

23

Trecerea la cele veşnice a
Prea Fericitului Patriarh Teoctist
a chemat pe dealul Patriarhiei
mulţime de clerici şi credincioşi
veniţi pentru a aduce un ultim
omagiu întâistătătorului Bisericii
noastre.
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înalte oficialităţi române, membri ai delegaţiilor străine prezenţi la funeralii şi
mulţime de credincioşi aduc un ultim omagiu Patriarhului Teoctist
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Mulţime de credincioşi şi reprezentanţi ai vieţii culturale româneşti aduc un
pios gând de recunoştinţă şi rugăciune fericitului întru adormire Patriarh
Teoctist
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Aspecte de la Şedinţa comemorativă a SfantuluiSinod unde au fost prezentate
mesajele Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, ale altor Biserici creştine şi
Organizaţii bisericeşti internaţionale
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Aspecte din Catedrala Patriarhală în timpul săvârşirii slujbei de înmormântare a
Patriarhului Teoctist
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Aspecte de la procesiunea de înconjurare a Catedralei Patriarhale. Sicriul cu
trupul Patriarhului Teoctist purtat pe umeri de înalţi ierarhi ai Sfântului Sinod şi
omagiat de mulţimea credincioşilor
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Şedinţa comemorativă a Sfântului Sinod şi prezentarea mesajelor
Delegaţiilor străine şi ale înaltelor autorităţi de stat şi civile din
România (3 august, 2007)
în ziua de vineri, 3 august, ora 9,30, în Aula Palatului Patriarhiei s-a desfă
şurat, sub preşedinţia înalt Preasfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bu
covinei, Locţiitor de Patriarh, Şedinţa Comemorativă a Sfântului Sinod, de oma
giere a personalităţii şi vredniciilor fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist,
la care au luat parte: membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
reprezentanţii autorităţilor de stat centrale şi locale, delegaţii Bisericilor Ortodoxe
surori, ai Bisericilor creştine şi ai organizaţiilor internaţionale intercreştine,
reprezentanţii Cultelor din România, reprezentanţi ai Academiei, învăţământului
şi altor instituţii de cultură, membrii Consiliului Naţional Bisericesc, membrii
Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, membrii Permanenţei Con
siliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ teologic din Mitro
polia Munteniei şi Dobrogei (facultăţi şi seminarii), protopopii din Arhiepiscopia
Bucureştilor, reprezentanţii mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia Bucureş
tilor, membri ai Corpului diplomatic acreditat în România, rudele Patriarhului
Teoctist, alţi invitaţi.
După rugăciunea împărate ceresc, rostită de Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldo
vei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh, a deschis şedinţa, spunând:
____

^

_____

A

Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirile Voastre,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Preşedinte al Senatului,
Domnilor senatori şi deputaţi,
Domnilor miniştri,
Domnilor şi Excelenţele Voastre, reprezentanţi ai altor Biserici şi Culte,
Distins corp diplomatic,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Stimaţi auditori,
„Comemorarea şi omagierea personalităţii Prea Fericitului Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a trecerii sale la viaţa veşnică în
ziua de 30 iulie 2007, ne-a adunat astăzi în această Aulă a Palatului Patriarhiei.
Vă mulţumim tuturor pentru că sunteţi alături de Biserica Ortodoxă Română în
aceste zile de doliu şi ne transmiteţi mesaje de condoleanţe din partea instituţiilor
pe care le reprezentaţi. Condoleanţele primite deja până acum din partea multor
Culte, instituţii de stat şi persoane particulare din România şi din străinătate ne
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arată ce sentimente a cultivat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii
Ortodoxe Române în relaţia sa cu persoane şi cu popoare diferite.
Acum avem la dispoziţie 1 oră şi 30 de minute pentru a asculta sau primi me
sajele principalilor demnitari ai Statului român, ale Bisericilor surori, ale altor
Biserici, precum şi ale unor organisme internaţionale creştine. In acest sens, înalt
Prea Sfinţitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, din Sinodul Bisericii Ortodoxe
Române, va explica modul şi ordinea citirii mesajelor delegaţiilor oficiale”.
Luând cuvântul, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei a arătat:
*

/\

A

„ Vom asculta, mai întâi, mesajele demnitarilor Statului român, după care, în
ordinea dipticelor panortodoxe, vom asculta mesajele de condoleanţe din partea
tuturor Bisericilor Ortodoxe participante la această şedinţă comemorativă a
Sfântului Sinod, apoi, din partea celorlalte Biserici cu care Biserica Ortodoxă
Română, personal Prea Fericitul Patriarh Teoctist, a avut relaţii menite să pro
moveze unitatea şi buna înţelegere între toţi oamenii, şi desigur, din partea orga
nizaţiilor ecumenice internaţionale ”.
Mesajul Preşedintelui României, Domnul Traian Băsescu, prezentat de
către Domnul consilier prezidenţial Teodor Baconschi:
A

„In numele Statului român doresc să aduc un pios omagiu Prea Fericitului
Teoctist, celui care a fost peste douăzeci de ani patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, personalitate venerabilă a lumii creştine şi părinte spiritual al românilor
ortodocşi.
Cu experienţa anilor de arhierie în mari centre episcopale şi mitropolitane ale
ţării, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a luat asupra sa greutăţile unui timp potrivnic
Bisericii şi credinţei. In faţa opresiunii şi a terorii a rezistat şi a lucrat cu înţelep
ciune pentru binele celor păstoriţi, slujirea sa fiind o continuă încercare a discer
nământului duhovnicesc. Profund cunoscător al culturii vechi româneşti, Pa
triarhul Teoctist a crezut cu toată sinceritatea în solidaritatea de destin a Bisericii
Ortodoxe Române cu ţara, în capacitatea Bisericii de a oferi românilor de pre
tutindeni unitatea spirituală şi comuniunea reală spre care aspiră.
Dumnezeu a rânduit ca vocaţia şi înalta sa misiune de întâistătător să se îm
plinească, mai ales, în timp libertate, când Biserica pe care o călăuzea a trebuit să
răspundă provocărilor unui nou ciclu istoric.
Ne vom aminti mereu de momentele sărbătoare pentru milioane de creştini
ale întâlnirii sale cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea, împreună cu care a
scris o pagină plină de speranţă în istoria căutării unităţii. Prea Fericitul Teoctist
a simbolizat deschiderea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române, dorinţa pro
fundă de conlucrare a acesteia cu alte Biserici creştine. Mesajul său de fraternitate
este testamentul spiritual pe care ni l-a lăsat în pragul celei de a III- a Adunări
Ecumenice Europene.
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Am hotărât decorarea post-mortem a Prea Fericitului Părinte Teoctist cu cel
mai înalt ordin al României pentru a manifesta deplina preţuire pe care poporul
nostru o arată faţă de întreaga Biserică Ortodoxă Română.
Cred că trecerea pământească a Patriarhului Teoctist a stat sub semnul cuvin
telor Apostolului Pavel: credinţă, iubire, răbdare.
Dumnezeu să-l odihnească!”
Mesajul Primului-ministru, Domnul Călin Popescu Tăriceanu, prezentat
de domnul Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii şi Cultelor:
„împărtăşim în aceste momente de regret profund o puternică solidaritate
naţională, odată cu trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii ortodoxe Române.
în numele Guvernului României doresc să exprim profundul nostru regret
pentru imensa pierdere a Bisericii Ortodoxe Române, a milioanelor de credincioşi
ortodocşi. România a pierdut una dintre personalităţile cele mai luminoase, un om
de mare înţelepciune, care a iubit întotdeauna ţara şi Biserica mai presus decât
orice interes personal.
Viaţa Părintelui Patriarh Teoctist este o mărturie de ceea ce înseamnă slujirea
Bisericii şi a neamului. A marcat cu personalitatea sa istoria contemporană a
Bisericii Ortodoxe Române şi, în general, contextul vieţii religioase a societăţii
româneşti.
A fost un promotor consecvent al relaţiei strânse între credinţa apostolică
primită de la înaintaşii săi şi istoria neamului românesc. A reuşit cu înţelepciune
şi viziune să îmbine mărturisirea valorilor tradiţiei ortodoxe cu realitatea evoluţiei
României în procesul integrării în structurile europene pe parcursul devenirii ei ca
membră a Uniunii Europene.
A reuşit prin stăruinţă şi iniţiativă să întărească responsabilitatea noastră a
tuturor, de a ridica patrimoniul cultural şi spiritual românesc în cadrul familiei
europene.
Patriarhul Teoctist a dovedit cu prisosinţă darul de a fi un patriarh adevărat şi
un factor de echilibru în păstrarea unităţii bisericeşti. A fost un fiu al poporului şi
a rămas mereu apropiat de frământările şi nevoile acestuia, având puterea de a as
culta şi de a trăi bucuriile şi suferinţele credincioşilor, asumând cu inimă de pă
rinte neputinţele tuturor.
De-a lungul slujirii sale, Părintele Patriarh Teoctist a dezvoltat o impresionantă activitate pastoral-misionară. In anii de după decembrie 1989, această
activitate a cunoscut o dinamică deosebită. S-au înfiinţat mai multe eparhii în ţară
şi în străinătate, s-au construit numeroase biserici, s-au făcut multiple lucrări de
restaurare a monumentelor istorice bisericeşti, s-a creat cadrul pentru asigurarea
asistenţei religioase în spitale, unităţi militare, şcoli, penitenciare, s-a dezvoltat
A
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într-un mod semnificativ activitatea de asistenţă socială a Bisericii Ortodoxe
Române.
Guvernul a sprijinit multe din aceste lucrări inspirate şi îndrumate de Patriar
hul Teoctist, iar roadele acestor lucrări se regăsesc în folosul comunităţilor locale
şi au o importantă valoare socială şi educativă.
In mod esenţial, Părintele Patriarh Teoctist a contribuit la intensificarea dia
logului ecumenic. Prin structură şi prin felul său de a fi a dovedit o reală deschi
dere spre dialogul ecumenic şi, în acelaşi timp, mărturisind cu convingere valo
rile profunde ale Ortodoxiei româneşti şi universale.
Ca mărturie sugestivă în activitatea ecumenică rămâne întâlnirea istorică din
tre Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, fiind prima primire a unui Papă
într-o ţară majoritar ortodoxă.
Prin felul exemplar de slujire, Părintele Patriarh Teoctist a întruchipat voinţa
şi vocaţia tradiţiei româneşti în istoria actuală a Bisericii Ortodoxe.
Ca prim-ministru am avut prilejul de a-l întâlni şi de a discuta cu Părintele
Patriarh, înţelept, sfătos, cu un simţ de observaţie extraordinară, am găsit de fie
care dată în privirea sa afecţunea şi dorinţa de a face bine semenilor săi.
Am învăţat din îndemnurile sale cât de importantă este apropierea sufletească
de oameni, mai ales, de cei nevoiaşi. Fiecare întâlnire cu Părintele Patriarh a în
semnat un îndemn de a ne respecta şi de a ne ajuta aproapele, de a respecta şi spri
jini cu toată dăruirea pe toţi românii.
Vom păstra acest îndemn ca o taină spirituală de mare preţ.
Fie ca Bunul Dumnezeu să-l odihnească, să-l primească în împărăţia Sa veş
nică şi noi să-i purtăm vrednică pomenire!”
/V

Mesajul Majestăţii Sale Regelui Mihai, prezentat de Alteţa Sa Principele
Radu:
„A plecat la cele veşnice al V-lea Patriarh al Bisericii noastre. Cu adâncă pă
rere de rău pentru pierderea pe care o încearcă întreaga Biserică Ortodoxă Ro
mână şi milioanele de creştini români, aduc omagiul memoriei Patriarhului, ru
gând Domnul să-i aşeze sufletul în pace alături de predecesorii lui, Miron, Nicodim, Justinian şi Iustin.
Am fost contemporanul tuturor acestor lideri creştini ai neamului nostru. Fie
care dintre ei au avut de ţinut piept unor vremuri unele mai grele decât celelalte.
Ca şi Biserica Ortodoxă, Casa Regală a avut în ultima jumătate a secolului trecut
durerea de a nu putea opri sfărâmarea mândriei şi identităţii naţionale.
Familia noastră şi cu mine suntem alături de toţi cei care varsă astăzi o la
crimă pentru Părintele Patriarh Teoctist şi cerem luarea aminte la importanţa pe
care credinţa strămoşească o are în România de astăzi. Odihnească-se în pace!”
<
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Mesajul Domnului Acad. Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei
Române:
„Academia Română deplânge plecarea dintre noi a unui distins membru de
onoare al său, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, şi aduce un pios omagiu persona
lităţii sale.
Prezenţa în Academie a Prea Fericitului Patriarh Teoctist aducea un suflet de
înţelepciune şi pace, facea puntea între ştiinţă şi credinţă, între minte şi suflet, slujindu-le pe amândouă. Cuvântul său, rostit cu un inegalabil farmec, era ascultat cu
mult respect. Era nu numai cuvântul unui om al Bisericii, ci şi al unui om de largă
cultură, cu bogate cunoştinţe, preţuit mult între membri Academiei.
Prin plecarea dintre noi a Prea Fericitului Patriarh Teoctist, în Academia
Română rămâne un gol care cu greu va putea fi ocupat. Academia Română pierde
nu numai un membru de onoare, ci şi un sfătuitor, un înţelept a cărui lipsă va fi
mult resimţită. Numele său nu va fi uitat.
Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aşeze în lumea drepţilor!”
Mesajul Domnului Acad. Mihai Cimpoi, Preşedintele Academiei de
ştiinţe de la Chişinău (Republica Moldova):
„Aduc mesajul de condoleanţe din partea oamenilor de cultură din Basarabia,
din partea tuturor românilor de acolo care l-au iubit şi l-au preţuit.
Prea Fericitul Părinte Teoctist a rostit permanent rugi pentru ocrotirea româ
nilor din Basarabia şi a susţinut actul reactivării Mitropoliei Autonome a Basa
rabiei, care acum funcţionează la Chişinău. A fost un model de slujire a credinţei,
culturii, Bisericii şi limbii române. Prea Fericitul Părinte Teoctist a susţinut cele
mai importante manifestări culturale şi religioase care s-au organizat la Chişinău
şi în alte localităţi.
îi rămânem datori pentru această iubire. Românii basarabeni l-au considerat
părinte spiritual şi rămâne în continuare un părinte spiritual al românilor de acolo.
Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepţii!”
Mesaje ale Bisericilor Ortodoxe surori
Mesajul Prea Fericitului Teodoros al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexan
driei şi al întregii Africi, prezentat de IPS Mitropolit Petros de Axomis:
„Iată cu adevărat un israelit întru care nu este vicleşug. De aceea este dure
rea Preasfintei Biserici Române, care a pierdut pe fericitul întru adormire Patriarh
Teoctist, părintele duhovnicesc şi călăuzitorul ei, întâstătătorul îndelungat în zile
cu inima largă, deschisă tuturor şi lucrătorul în via Domnului, dedicat până la ulti
ma suflare împlinirii apostoliei sale sacre. Cel care peste 20 de ani a păstorit bineplăcut lui Dumnezeu, fară să precupeţească nici un efort, turma cuvântătoare a
Bisericii României, încărcat de zile s-a mutat la Domnul. Noi, adunaţi de la margi
nile lumii la cinstitul lui trup, înălţăm rugăciuni şi cu umilinţă cădem la Preabunul
Dumnezeu, cerându-i să-i aşeze fericitul suflet acolo unde drepţii se odihnesc.
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Fericitul întru adormire Patriarhul Teoctist a fost o personalitate de excepţie în
Biserică. Avea simplitatea măreţiei şi măreţia simplităţii. Era deschis, sincer, îngă
duitor, răbdător şi foarte prietenos. A fost ales ca urmaş al fericitului întru pomenire
patriarh Iustin, în vremuri de restrişte, vremuri de mucenicie pentru Ortodoxia din
România. El a păstorit Biserica cu abnegaţie în timpuri grele, a cucerit inimile şi a
dobândit dragostea, respectul şi ataşamentul turmei care de Dumnezei i-a fost încre
dinţată spre patriarhală arhipăstorire. Mulţumită dragostei arătate, numele său s-a
aflat pe buzele tuturor, nu numai între ortodocşi, dar şi între credincioşi de alte con
fesiuni şi de alte religii. La toate întâlnirile interreligioase internaţionale şi interortodoxe, Patriarhul Teoctist a luat parte întotdeauna cu mare atenţie, cu toată dragostea,
cu mult interes şi devotament real pentru împlinirea vrerii lui Dumnezeu, pentru
mântuirea şi iubirea între toţi oamenii, pentru realizarea dreptăţii, păcii şi bunei înţe
legeri propovăduite de Domnul nostru lisus Hristos.
Preasfânta Biserică a Alexandriei şi Prea Fericirea Ta Teodoros al II-lea, Papă
şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, se fac părtaşi durerii şi doliului Bisericii Ortodoxe Române care-şi plânge pierderea Intâistătătorului. Cuvântul lui de
suflet ziditor, lupta lui cea bună, etosul şi viaţa lui să-i păstreze nemuritoare amin
tirea în sufletele noastre.
Veşnica lui pomenire!”
A

Mesajul Prea Fericitului Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei şi al în
tregului Orient, prezentat de PS Episcop Niphonos de Philipopolis:
„în numele Prea Fericitului Patriarh al Antiohiei şi al întregului Răsărit, Igna
tie al IV-lea, am vrea să transmitem Dumneavoastră şi întregii Biserici Ortodoxe
Române durerea şi suferinţa pe care o simţim. Când a auzit de vestea cea tristă,
Prea Fericitul Ignatie al IV-lea a spus: «Am pierdut un uriaş al Bisericii Ortodoxe,
dar am câştigat un sfânt în rai pentru Biserica noastră». In numele lumii arabe
vrem să vă transmitem că noi toţi simţim acelaşi lucru, aceeaşi durere şi vrem să
vă transmitem Dumneavoastră tuturor sentimentele noastre.”
A

Mesajul Prea Fericitului Teofilos al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, pre
zentat de IPS Arhiepiscop Theophanis de Gerasa şi Exarh al Sfântului Mormânt:
„Mutarea la Domnul a Patriarhului Românei, Teoctist, cel îndelungat în zile,
constituie un fapt care s-a făcut cunoscut în întreaga Biserică şi în toată lumea. De
aceea, toarte Bisericile Ortodoxe locale participă, într-un cuget şi o simţire, la mă
reaţa sa slujbă de înmormântare, dând mărturie că pururea pomenitul patriarh s-a
mutat din moarte la viaţă împlinit cu mari realizări în chivemisirea Bisericii sale.
Moartea şi învierea Domnului nostru lisus Hristos în Iersalim arată calea spre
adevăr şi viaţă până la marginile pământului şi până la sfârşitul veacurilor. Cu
această încredinţare, Preasfânta Biserică a Ierusalimului participă, prin delegaţia
sa, la doliul şi durerea Preasfintei Biserici Române, acum, când ne despărţim de
A
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pururea pomenitul Patriarh Teoctist, bunul, vrednicul şi marele ei păstor. Totodată,
la Preasfântul şi de viaţă primitor Mormânt al Mântuitorului nostru, la Ierusalim,
ea se roagă fierbinte pentru odihna fericitului său suflet în latura celor vii, împreună
cu cei drepţi. Preasfânta Biserică a Ierusalimului cere Domnului să arate urmaş
vrednic de fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, care să slujească poporul român
binecuvântat şi să aducă roade bogate în domeniul împreună-lucrării nu numai cu
Bisericile Ortodoxe, dar şi cu cei de aproape şi cu cei de departe în duhul cel bun,
drept, sfinţi tor al dreptei credinţe. Amin!”
Mesajul Sanctităţii Sale Alexei II, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia,
prezentat de IPS Mitropolit Juvenalie de Krutiţki şi Kolomna:
"Delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse prezintă în aceasă zi condoleanţele sale
Bisericii Ortodoxe Române şi poporului frate român din partea Bisericii Ortodoxe
Ruse şi a poporului rus. Sanctitatea Sa Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei şi a
toată Rusia a transmis epistola sa personală IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
IPS Voastră,
Dragi fraţi Arhierei,
"Tristeţea şi sentimentele unei mari pierderi au lovit Patriarhia Română, iar
împreună cu acesta toată lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Rusă, de asemenea,
deplânge această pierdere. Ne luăm rămas bun de la un drag confrate şi prieten.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, vrednic lucrător în câmpul lui Hris
tos, a proclamat cu vrednicie cuvântul adevărului dumnezeiesc în Biserica Orto
doxă Română şi a păstorit cu fermitate, spre mântuire, mulţimea de credincioşi
români timp de 21 de ani.
Slujirea Prea Fericirii Sale a început în timpurile grele ale puterii de stat opre
sive, care conducea în conformitate cu ideologia ateistă. în această vreme de ispită
şi asuprire, viitorul patriarh s-a dovedit credincios lui Dumnezeu, fidel Bisericii şi
autentic martor al lui Iisus Hristos. După trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului
Patrairh Iustin, Prea Fericitul Teoctist a fost cel chemat de Domnul să poarte greutatea slujirii de Intâistătător şi fară a se clătina a luat pe umerii săi soarta Orto
doxiei din ţara sa natală.
Atunci era greu să presupui că în curând România va avea parte de schimbări
politice şi sociale radicale, iar Prea Fericitul de altfel de încercări, la fel de grele.
Atunci când stihiile tulburărilor politice ajungeau să se atingă de viaţa biseri
cească, Prea Fericitul Părinte Patriarh a preferat cu hotărâre să piardă personal,
doar pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să nu fie oprită, şi asemenea Proorocului
Iona a fost gata să se jertfească pe sine pentru ca marea învolburată a patimilor
politice să-şi "potolească urgia ei”(Iona 1, 15) şi să nu ameninţe corabia Bisericii
cu scufundarea. Numai că poporul român, cel iubitor de Dumnezeu şi întreaga
/V
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lume ortodoxă au văzut în persoana Prea Fericitului Teoctist cel mai bun exemplu
al păstorului bun după Evanghelie, cu inimă bună, care "îşipune viaţa pentm oi"
(Ioan 10, 11) şi care este în orice timp fidel lucrării divine. Biserica Ortodoxă
Română a văzut în viaţa Prea Fericitului o mărturie clară a faptului că el trebuie
să stea la cârma ei şi de atunci încolo. Viitoarea slujire a Prea Fericitului a demon
strat că această gândire a fost dreaptă.
Patriarhul Teoctist a fost cu adevărat un patriarh popular. Păstoriţii, rămaşi
acum orfani de păstorul lor, întotdeauna i-au răspuns cu dragoste şi adânc respect.
In multe privinţe, datorită acestui fapt, Prea Fericitul a reuşit să realizeze, în anii
de slujire ca întâistătător, atât de multe pentru renaşterea spirituală a ţării.
O dată cu acestea, Prea Fericitul întru adormire Patriarh a avut grijă nu numai
de România natală, ci şi de soarta Ortodoxiei din întreaga lume, de coabitarea fră
ţească a popoarelor lumii. Procesul globalizării, care este însoţit adeseori de apa
riţia urii şi a duşmăniei, demonstrează mult mai clar că la acordul comun se poate
ajunge doar pe calea dialogului, a dorinţei sincere de a te înţelege cu celălalt.
Patriarhul Teoctist ştia acest lucru foarte bine şi a depus multe eforturi pentru con
struirea unei lumi interconfesionale şi interreligioase, pentru dezvoltarea dialogului între civilizaţii şi culturi. In acest context a obţinut mult, reprezentând Biserica
sa la un nivel înalt internaţional, apărând în acelaşi timp valorile credinţei orto
doxe. Prea Fericitul Teoctist a fost pentru totdeauna o personalitate marcantă şi
distinsă la şedinţele Conferinţei Bisericilor Europene, dar şi în cadul altor întâliri
interbisericeşti şi interreligioase, unde ne-am întâlnit de mai multe ori. Ultima
noastră întâlnire frăţească a avut loc acum un an, la Moscova, când Prea Fericitul
a participat activ la întrunirea Mondială a liderilor religioşi.
Soarta Bisericilor Ruse şi Română din seclul XX a fost asemănătoare: ambele
au trecut prin timpuri de grele încercări, ca pe Golgota, şi au ajuns la înviere.
Adormitul Patriarh vorbea despre aceasta la Moscova, în anul 2000, atunci când
am slujit împreună cu întâi stătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe, şi am
sfinţit în mod solemn catedrala renăscută Hristos Mântuitorul. Am fost solidari şi
în necazuri şi în bucurii, trăgându-ne seva din unitatea noastră. Dacă forţele exte
rioare, nebisericeşti, au avut tendinţa de a întuneca înţelegerea noastră bise
ricească noi am ştiut întotdeauna că în inima fratelui şi prietenului nostru drag nu
se regăsesc astfel de gânduri.
Luându-ne rămas bun astăzi de la Prea Fericitul Teoctist, care se duce pe ca
lea veşniciei, nu ne vom îndoi că un astfel de slujitor fidel şi râvnitor al Domnului
va primi daruri bogate în împărăţia lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să-i odihnească
sufletul în locaşurile drepţilor, iar noi să-i dăm confratelui şi slujitorului nostru
drag ultima sărutare”.
A

Mesajul Sanctităţii Sale Pavle, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, pre
zentat de PS Episcop Vasile de Srem:
"Sanctitatea Sa Patriarhul Pavle şi întreaga Biserică Ortodoxă Sârbă, cu adâncă
tristeţe în suflet, împărtăşesc durerea Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului
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român, monahilor şi preoţilor, prin greaua pierdere a trecerii la cele veşnice a
întâistătătorului său, ierarh, patriarh Teoctist. Biserica Ortodoxă Sârbă soră do
reşte ca Biserica Ortodoxă Română să înalţe din sânul său un vrednic urmaş al
adormitului întru fericire Patriarh Teoctist, care va conduce corabia Bisericii Or
todoxe Române cu multă înţelepciune şi pricepere, spre bucuria şi mândria în
tregii Ortodoxii.
Biserica Ortodoxă Sârbă înalţă rugăciuni fierbinţi Dătătărului de viaţă ca pe
adormitul întru fericire Părintele Patriarh Teoctist să-l aşeze în corturile Sale lumi
nate. Odihnească-se în pace şi veşnică să-i fie pomenirea adormitului întru feri
cire Patriarh Teoctist”.
Mesajul Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare,
prezentat de IPS Mitropolit Neofit de Ruse:
"în numele Bisericii Ortodoxe Bulgare şi în numele meu personal, vă rugăm să
primiţi sincere condoleanţe la acest moment neaşteptat al plecării dintre noi a Intâistătătorului vostru, Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
pentru care în duh de rugăciune împărtăşim durerea întregului cler şi credincioşi, fii
duhovniceşti ai Bisericii Ortodoxe Române surori şi a întregii Ortodoxii.
Smerenia noastră împreună cu înalţii Prea Sfinţiţi Arhierei ai Sfântului Sinod
nu vom uita niciodată pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pentru modestia
şi bunăcuviinţa sa, pentru dăruirea şi lupta sa permanentă în slujba unităţii cano
nice şi bisericeşti şi în necontenita desăvârşire întru Hristos a Sfintei Bisericii
Ortodoxe Române şi a binecredinciosului şi prietenului nostru popor român.
înălţăm sfinte rugăciuni Atotputernicului Dumnezeu ca să odihnească sufle
tul lui în pace, în ceata drepţilor".
A

A

Mesajul Prea Fericitului Hrisostom al II-lea, Arhiepiscopul Ciprului,
prezentat de IPS Mitropolit Isaia de Tamassos şi Oreina:
_

/N

"La ceasul trecerii la Domnul a Patriarhului Teoctist, Intâistătător al Bisericii
Ortodoxe Autocefale Române, Biserica Apostolică Autocefală din Cipru adre
sează sincere condoleanţe şi aduce călduroase omagii Sfântului Sinod, clerului şi
poporului binecredincios din România.
Adormitul întru fericire Patriarh Teoctist a păstorit 21 de ani bineplăcut lui
Dumnezeu şi cu fierbinte dragoste de Dumnezeu, Biserica lui Hristos din Româ
nia. El a fost o personalitate şi un conducător bisericesc care s-a bucurat de pres
tigiu internaţional, întrucât s-a făcut cunoscut, respectat şi profund apeciat atât de
cei de aproape, cât şi de cei de departe. Patriarhul Teoctist s-a dăruit cu toate for
ţele sale progresului şi bunăstării duhovniceşti a turmei sale, mai ales în situaţiile
grele din punct de vedere politic prin care a trecut Biserica Română. Totodată, el
a acordat atenţie deosebită împreună-lucrării cu celelalte Biserici şi confesiuni,
strângerii relaţiilor interortodoxe şi promovării dialogului teologic.
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Expresie concretă a aspiraţilor sale în acest domeniu a constituit-o şi vizita
făcută Bisericii Ortodoxe a Ciprului, în anul 1996. Motivul principal al acestei
vizite a fost consolidarea relaţiilor frăţeşti între Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Ciprului, iar unul dintre bogatele roade ale acesteia a fost trimiterea unor
preoţi din România care să slujească şi să păstorească pe românii aflaţi în Cipru.
In virtutea celor stabilite cu prilejul acelei vizite, aceşti preoţi s-au bucurat şi se
bucură de tot sprijinul din partea Bisericii Ortodoxe a Ciprului.
In ceea ce priveşte problema naţională a Ciprului, Fericitul întru adormire Pa
triarh Teoctist a fost unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai drepturilor poporului
cipriot, pe care l-a susţinut şi pentru care a mijlocit atât în ţară, cât şi în străinătate.
Desigur, plecarea dintre noi a celui "încărcat de zile" ne aduce în suflete mâh
nire şi durere.
Cu toate acestea, Domnul, Care ştie mai bine decât oricine şi chiverniseşte
ceea ce este de folos fiecăruia, aşa a hotărât!
De aceea şi noi zicem: "După cum Domnul a sorocit, aşa s-a şi împlinit! Fie
numele Domnului binecuvântat!" Dar, totodată, simţim şi adâncă mângâiere când
ne gândim că, întrucât a săvârşit faptele cele bune şi bineplăcute lui Dumnezeu,
Patriarhul Teoctist s-a mutat la locaşurile veşnice fericit întru Domnul, pentru că
a împlinit poruncile Lui!" Veşnica pomenire!"
/\

A

_
_
_
_

Mesajul Prea Fericitului Hristodulos, Arhiepiscopul Atenei şi întregii
Grecii, prezentat de IPS Hrisostom de Peristerion:
"Pururea pomenitul Patriarh Teoctist al României, personalitatea care s-a
bucurat de respect deosebit în toată lumea ortodoxă, datorită activităţii sale, tot
atât de respectabilă pe cât de venerabilă i-a fost vârsta, s-a mutat de la cele vre
melnice la cele veşnice. De aceea, Biserica Ortodoxă Română, ca un copil orfan,
plânge acum lipsa Părintelui ei duhovnicesc.
Dar şi Biserica Greciei, preţuind în mod deosebit pe Patriarhul întru Domnul
adormit, mare personalitate care, la ceasuri grele de cumpănă, cu stăpânire de
sine, înţelepciune şi iscusinţă, a asigurat unitatea interioară, bunăstarea şi echili
brul Bisericii Ortodoxe Române, se roaeă Domnului să dea odihnă sufletului lui
şi să îl aşeze în ceata sfinţilor. Totodată, Biserica Greciei depune la catafalcul
Patriarhului Teoctist cununa respectului sincer şi a dragostei faţă de el.
Legăturile strânse dintre cele două Biserici îndreptăţesc dorinţa Bisericii Gre
ciei ca Biserica Ortodoxă Română să dobândească urmaş vrednic de Fericitul întru
adormire Patriarh Teoctist, cu orizont larg, cu viziune inspirată din credinţa strămo
şească, în stare să o călăuzească spre viitor cu realism, pricepere şi înţelepciune.
Aş vrea să spun şi o mărturie, în duh de rugăciune, despre relaţia mea cu Feri
citul întru adormire Patriarhul Teoctist. Am avut marea bucurie şi binecuvântarea
de la Dumnezeu ca în cursul vieţii mele să cunosc pe cei trei mari patriarhi ai Ro
mâniei, adică pe Justinian, Iustin şi Teoctist.
/

O
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Primul Patriarh, Justinian, a fost acela care a pus o bază solidă sistemului
administrativ al Bisericii Ortodoxe Române, a fost acela care a acordat o atenţie
deosebită vieţii monahale în această Biserică şi a fost acela care a avut misiunea
să adapteze Biserica la realităţile politice din România de după al doilea război
mondial.
Al doilea, Fericitul întru adormire Patriarh Justin a fost un om de carte, a fost
un intelectual. A reuşit să dea noi impulsuri învăţământului teologic din România,
a reuşit să formeze la un nivel înalt clerul acestei Biserici şi a avut relaţii deosebit
de cordiale cu intelectualitatea ţării.
Al treilea, Preaiubitul meu prieten, pururea pomenitul Patriarh Teoctist, a fost
un adevărat păstor, un păstor de excepţie al Bisericii. El a reuşit, prin felul său de a
fi, prin zâmbetul său, să câştige sufletul tuturor, să dobândească dragostea tuturor.
Mă rog Domnului în acest ceas ca să lumineze Biserica Ortodoxă Română aşa
încât să aleagă un urmaş al Fericitului întru adormire Patriarh Teoctist, un urmaş
care să îmbine cele trei harisme deosebite ale ultimilor trei patriarhi, adică să aibă
harisma administraţiei bisericeşti, harisma intelectualului şi, în acelaşi timp, harisma deschiderii, a dragostei, prin care să câştige simpatia întregului popor român.
Veşnică pomenire Preaiubitului meu frate şi împreună-liturghisitor Teoctist".
Mesajul Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Dirrahion şi
a toată Albania, Primatul Albaniei:
"Impresionantă demnitate, sobrietate autentică, credinţă de neclintit, discreţie
înţeleaptă, linişte filozofală, bunătate naturală, afecţiune părintească faţă de toţi!
Toate acestea au caracterizat viaţa de peste nouăzeci de ani a unui rar conducător
spiritual, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
"Fericit cel pe care l-ai ales şi l-ai chemat, Doamne!”A iubit din tot sufletul
pe Mântuitorul Hristos şi I-a urmat cu jertfelnicie. A trăit şi a slujit Biserica în rit
mul Fericirilor, cu neprefacută smerenie, cu generoasă iubire, blândeţe, curăţie a
inimii, sete pentru dreptate şi pentru pace. Cei care am avut binecuvântarea de la
Dumnezeu să-l cunoaştem şi să trăim, fie şi pentru puţin timp, alături de el, ne
vom aminti cu emoţie statura lui impunătoare şi aristocratică, pătrunsă de pre
zenţa roadelor Sfanţului Duh (Galateni 5, 22).
Interesul său nu se limita la multiubitul popor român, pe care l-a păstorit în
perioade critice, cu o înţelepciune deosebită, ci se extindea, cu o profundă con
ştiinţă a universalităţii Ortodoxiei, asupra Bisericii din întreaga lume. în mod spe
cial, Biserica Ortodoxă Autocefală din Albania îşi va aduce aminte cu recunoş
tinţă de înţelegerea şi de solidaritatea sa duhovnicească. De asemenea, Consiliul
Mondial al Bisericilor, pe care am onoarea să-l reprezint, ca unul din Preşedinţii
săi, împreună cu Pr. prof. Ioan Sauca, aduce mulţumiri călduroase pentru rodnicia
şi îndelungata contribuţie a Părintelui Patriarh Teoctist la mişcarea ecumenică.
Personalităţi de calitatea şi de iradierea Fericitului întru adormire Patriarh al
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României, Teoctist, constituie un nepreţuit tezaur pentru întreaga Ortodoxie şi o
binecuvântare pentru întreaga lume creştină.
"Moartea celor care au vieţuit drept, este mutare spre mai bine, plecare spre
cele neîmpuţinate şi drum spre încununare!" spune Sfântul Ion Gură de Aur. Acest
lucru este valabil şi pentru Fericitul întru adormire, venerabilul şi preaiubitul frate
întru Hristos, Patriarhul Teoctist. Veşnica lui pomenire! împreună cu cuvintele
Sfântului Simeon Noul Teolog: "A murit după legea firii, dar trăieşte în veac!"
Patriarhul Teoctist va rămâne în istorie, nu numai în istoria României, ci a în
tregii Biserici Ortodoxe, ca puternic model de conducător spiritual, care va inspira
şi va arăta drumul celor care vor încerca să trăiască cu credincioşie şi consecvenţă
dinamismul tradiţiei ortodoxe în lumea contemporană, o lume însetată după dra
goste adevărată şi frumuseţe spirituală.”
Mesajul Prea Fericitului Sava, Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polo
nia, prezentat de IPS Arhiepiscop Abel de Lublin şi Chelm:
„Cu tristeţe am primit vestea despre trecerea la cele veşnice a iubitului şi
preţiosului pentru noi Părintele Patriarh Teoctist, întâistătătorul Bisericii Orto
doxe Române.
în numele Bisericii Ortodoxe din Polonia, Sfântului Sinod, preoţilor, credin
cioşilor, şi în numele meu aducem Sfântului Sinod şi credincioşilor Bisericii Ro
mâne sincerele noastre cuvinte de profundă durere pentru trecerea la cele veşnice
a Patriarhului Teoctist. Vom rosti rugăciunile pentru sufletul Părintelui Patriarh
care s-a mutat la Dumnezeu. El rămâne în memoria noastră ca un bărbat deosebit
şi stătător duhovnicesc al poporului român, dar şi capul Bisericii pentru care uni
tatea lumii ortodoxe este foarte importantă.
Astăzi, noi ne aducem aminte de sentimentele profunde ale Părintelui Patriarh
Teoctist faţă de poporul polonez. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Veşnica
pomenire!”
_
_
_
_

A

Mesajul Prea Fericitului Christof, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al
ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei:
„Biserica Ortodoxă în ţările Cehe şi Slovacia plânge împreună cu Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu toată Biserica Ortodoxă Română şi cu
poporul român pe Patriarhul Teoctist, mare personalitate, care a condus Biserica
din anul 1986.
Biserica Ortodoxă din toată lumea a pierdut pe una din cele mai importante
personalităţi contemporane. Patriarhul Teoctist a fost un mare model de înţelep
ciune, smerenie şi echilibru pentru întreaga Biserică, în una din cele mai grele pe
rioade contemporane. Prin aceasta a reuşit să păstreze unitatea, respectul şi dra
gostea pentru Biserica Ortodoxă Română, căreia poporul român, în majoritate
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ortodox, îi acordă cea mai mare încredere dintre toate instituţiile sale. în timp ce
în Europa scade participarea credincioşilor la viaţa bisericească şi cea a Bisericii
în viaţa societăţii, în România acestea sunt la cel mai înalt nivel.
Prea Fericirea Sa este un exemplu pentru noi toţi. îmi amintesc cât de modest
a fost cazat la credincioşii obişnuiţi la sfinţirea bisericii la care am participat în
satul Bistra din Transilvania. Pentru noi este o mare binecuvântare că acum două
săptămâni, Prea Fericitul a sfinţit împreună cu mine piatra de temelie a bisericii
Sf. Valentin în oraşul Most, din Cehia de Nord. Această biserică va fi mausoleul
ostaşilor români eroi căzuţi pentru eliberarea Cehoslovaciei în cele două războaie
mondiale. Oraşul Most este simbolul devastării fostului regim, când, datorită extra
gerii cărbunelui, au fost distruse oraşul vechi, bisericile şi mai ales relaţiile umane.
Astăzi, oraşul este recultivat, se împăduresc haldele de zgură, se acoperă craterele.
De-a dreptul simbolic, Patriarhul Teoctist, în timpul ultimului lui drum în străi
nătate, a pus piatra de temelie nu numai pentru recultivarea ţinutului, dar mai ales
pentru recultivarea sufletului.
Prin înţelepciunea şi smerenia sa, prin deschiderea sa către alte popoare, prin
marea sa lucrare socială şi angajarea ecumenică, Patriarhul Teoctist a devenit un
model şi deschizător de drumuri în această perioadă dificilă prin care trecem. Fie
pomenirea lui veşnică!
/V

Mesajul IPS Leo, Mitropolit de Helsinki şi al întregii Finlande, prezentat
de PS Episcop- Vicar Arsenic de Joensu:
„La trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist exprim
adânca compasiune atât din partea mea, cât şi din partea întregii Biserici Ortodoxe
Finlandeze.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost un conducător spiritual respectat
şi iubit în întreaga lume ortodoxă. îndelungata sa arhipăstorire este un bun exem
plu atât pentru creştinii ortodocşi din România, cât şi pentru cei din întreaga lume.
«In credinţă şi dragoste, în nădejde şi în blândeţe, în curăţenie şi în vredni
cia preoţească, cu bună cinste te-ai înfrumuseţat, pururea pomenite. Pentru
aceasta, Preaveşnicul Dumnezeu, Căruia ai şi slujit, va aşeza sufletul tău în loc
luminos şi vesel, unde drepţii se odihnesc; şi vei dobândi de la Hristos, la jude
cată, iertare şi mare milă» (Troparul înmormântării, glas 2)
Fie veşnică amintirea Prea Fericirii Sale!"
Mesaje ale Bisericilor Ortodoxe Orientale
Mesajul Sanctităţii Sale Abbuna Paulos, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
din Etiopia:
„Sunt aici pentru că l-am cunoscut personal pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist. „Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui” (Ps. 116, 16).
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Suntem profund îndureraţi să aflăm vestea tristă că Prea Fericitul Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a mutat de la noi la lăcaşul său cel ceresc.
Prea Fericirea Sa a slujit Biserica pe care Hristos a câştigat-o cu scump sân
gele Său, încă din copilărie şi până la ultima suflare. Chemarea sa la viaţa veşnică
este, într-adevăr, preţioasă înaintea lui Dumnezeu. Prea Fericirea Sa şi-a îndeplinit
misiunea dumnezeiască şi urmându-şi idealul, a plecat să locuiască împreună cu
Hristos.
în septembrie 1998, cu ocazia Conferinţei Mondiale pentru Pace, desfăşurată
la Bucureşti, l-am întâlnit şi nu voi uita niciodată convorbirea profundă avută de
spre pace şi despre relaţiile dintre Bisericilor noastre. Ne vom aminti întotdeauna
viziunea pozitivă a Prea Fericirii Sale asupra păcii pe planeta noastră, asupra pros
perităţii oamenilor şi a unităţii Bisericilor.
Din acest motiv suntem convinşi că deşi Prea Fericitul nu este acum cu noi
în persoană, el este cu noi astăzi în spirit.
Fie ca Atotputernicul Dumnezeu să dăruiască pace întregii lumi!”
Mesajul Bisericii Ortodoxe Asiriene a Răsăritului, prezentat de PS Mar
Odisho Ora/mm, Episcop de Europa:
„Suntem cuprinşi de întristare la aflarea veştii că Sfânta Biserică Ortodoxă a
României a fost văduvită, prin adormirea iubitului şi binecunoscutului nostru frate
în Hristos, Prea Fericirea Sa, Patriarhul Teoctist.
Sfânta Biserică Apostolică Asiriană a Răsăritului este îndurerată de această
veste şi va înălţa rugăciuni în Qurbana Qaddisha (Sfânta Euharistie)pentru întreaga
Biserică Ortodoxă Română. II rugăm pe Domnul Cel preamărit să-i întărească pe
cei care plâng în amintirea binecuvântată a Părintelui Patriarh.
Prea Fericitul Teoctist a slujit Biserica Ortodoxă Română timp de 21 de ani,
ca patriarh şi conducător al acestei binecuvântate Biserici, şi acum, Domnul nos
tru l-a chemat la slujirea cea veşnică în împărăţia Sa, după cum este scris: „Veniţi,
binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la înte
meierea lumii” (Matei 25, 34).
îl rugăm pe Dumnezeul nostru Cel preamărit să îl ajute şi să-l întărească pe
iubitul mitropolit "locum tenens", pentru a conduce Sfânta Biserică după voia
divină a Domnului. îl rugăm pe Sfântul Duh să-i călăuzească pe membrii Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru a alege un slujitor vrednic al lui
Hristos, care să ocupe scaunul rămas văduv al Patriarhiei Marii Biserici Ortodoxe
Române.
Regretăm foarte mult faptul că nu putem participa la slujba de înmormântare,
datorită unui program prestabilit, dar vom fi reprezentaţi de episcopul nostru din
eparhia europeană, Prea Sfinţitul Mar Odisho Oraham, însoţit de un preot.
In încheiere, transmitem, de asemenea, condoleanţele noastre credincioşilor
Bisericii.
A

A
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Fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi. Veşnică po
menire! Odihnă binecuvântată! Amin!”
Mesaje ale unor Biserici creştine
Mesajul Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea, prezentat de Eminenţa
Sa Cardinalul Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea
Creştinilor:
Am onoarea de a vă prezenta mesajul de condoleanţe al Sanctităţii Sale Papa
Benedict al XVI-lea:
„înalt Prea Sfinţia Voastră Daniel, locum tenens de Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române,
Am primit vestea despre trecerea la Domnul a Prea Fericitului Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi mă grăbesc să transmit înalt Prea Sfinţiei
Voastre, Sfântului Sinod şi tuturor membrilor Bisericii, sincerele mele condo
leanţe şi vă asigur de comuniunea mea spirituală cu toţi cei care plâng dispariţia
deosebit de apreciatului conducător bisericesc.
Vizita iubitului meu predecesor Papa Ioan Paul al II-lea la Prea Fericirea Sa
Teoctist în 1999 şi vizita de răspuns a Patriarhului la Episcopul Romei în anul
2002, vor rămâne în amintirea Bisericilor noastre ca un dar deosebit al harului lui
Dumnezeu care a întărit şi a dat un nou impuls prieteniei tot mai mari şi îmbu
nătăţirii relaţiilor frăţeşti între Bisericile noastre. Ambii lideri bisericeşti au fost
caracterizaţi de determinarea de a scrie o pagină nouă în istoria Bisericilor noas
tre, depăşind trecutul dificil, care încă ne împovărează astăzi, aşteptând cu încre
dere ziua în care diviziunile dintre adepţii lui Hristos vor fi depăşite.
Mă rog ca Biserica Ortodoxă Română să se bucure de moştenirea lăsată ei şi
nouă tuturor prin lunga şi înţeleapta slujire a Patriarhului Teoctist, şi ca încredin
ţând sufletul său nobil îmbrăţişării Tatălui nostru ceresc să fie sprijinit şi mângâiat
de roadele slujirii sale în via Domnului.
Vă rog să primiţi înalt Prea Sfinţia Voastră expresia apropierii mele în rugăciune în acest moment de pierdere şi cele mai sincere urări de bine pentru înalt
Prea Sfinţia Voastră şi pentru fraţii episcopi acum, când conduceţi Biserica în
această perioadă de tranziţie.
Cu afecţiune frăţească în Domnul!”
A

A

Mesajul Graţiei Sale Rowan Douglas Williams, Arhiepiscop de Canterbury şi Primat al Comuniunii Anglicane, prezentat de Rt Rev'd Christhopher
Chessun, Episcop de Woolich:
„Cu adâncă tristeţe am aflat despre regretabila trecere la Domnul a fratelui
meu în Hristos, iubitul vostru Patriarh, Prea Fericitul Teoctist. El a fost păstor şi
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protector al Sfintei Biserici Ortodoxe din România de-a lungul multor ani agitaţi
şi a suportat grele încercări pentru păstrarea mărturiei şi slujirii Bisericii dreptcredincioase. L-a întâmpinat cu multă bunăvoinţă pe predecesorul meu în vizita
sa din anul 1993 şi începând cu acea întâlnire au apărut numeroase ocazii de
apropiere între membrii Bisericilor noastre. De asemenea, îmi amintesc cu pre
ţuire primirea binevoitoare a Prea Fericirii Sale faţă de mine şi ceilalţi membrii ai
Comisiei bilaterale de dialog anglicano-ortodox din anul 1999.
Vă rog să încredinţaţi Sfântul Sinod de rugăciunile mele şi ale fraţilor mei
episcopi ai Comuniunii Anglicane, acum când îl plângeţi pe părintele vostru în
Domnul şi să purtaţi grijă de misiunea viitoare şi de viitoarea direcţie a Patriarhiei.
Legăturile de afecţiune dintre Biserica Ortodoxă Română şi Comuniunea
Anglicană, dar în special Biserica Angliei, sunt istorice şi profunde. M-am bucu
rat de schimburile teologice care au îmbogăţit înţelegerea noastră, precum şi
despre daniile în dragoste şi slujire care sunt împărtăşite de multe parohii şi per
soane. Mulţi membri ai Bisericii Angliei vizitează România şi m-am bucurat de
ospitalitatea constantă cu care sunt întâmpinaţi. Sunt încrezător că relaţiile căl
duroase din trecut vor continua să se aprofundeze şi să sporească, căci împreună
ne rugăm şi lucrăm întru venirea împărăţiei lui Hristos.
împreună cu fraţii şi surorile mele din Comuniunea Anglicană din întreaga
lume mă rog ca Sfântul Duh să dea putere comunităţii şi să călăuzească dezbate
rile voastre.”
A

Mesajul Bisericii Evanghelice din Germania, prezentat de Dr. Johann
Schneider, Consilier Episcopal:
„Cu tristeţe am primit vestea că Prea Fericirea Sa, Părintele Teoctist, Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, a trecut la cele veşnice, la vârstă de nouăzeci şi
doi de ani. Biserica Evanghelică din Germania este alături de întreaga Biserică
Ortodoxă Română cuprinsă de tristeţea pierderii conducătorului ei spiritual.
Mulţumim lui Dumnezeu că, iată, sunt deja trei decenii de când există între
Bisericile noastre un dialog teologic intensiv care s-a dovedit a avea roade bogate.
Prea Fericirea Sa, Părintele Teoctist, a urmărit personal, cu mare interes, acest dia
log ecumenic, pe care l-a promovat foarte mult. Astăzi, Biserica Ortodoxă Ro
mână este reprezentată în Germania la un rang înalt prin înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Serafim. Acesta este un semn al bunelor noastre relaţii frăţeşti pe care noi,
creştinii evanghelici din Germania, le avem cu creştinii ortodocşi din România.
Prea Fericirea Sa, Părintele Patriarh Teoctist, a fost un mare susţinător al rela
ţiilor ecumenice în Europa şi în întreaga lume. Implicarea Sa în promovarea rela
ţiilor ecumenice din Europa în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, în care era
membru al prezidiului, a fost pentru noi, întotdeauna, de foarte mare importanţă.
Foarte mult am fost impresionaţi de faptul că Părintele Patriarh Teoctist, susţinut
de celelalte Biserici creştine din ţară, a invitat pe creştinii din toată Europa să par
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ticipe la cea de-a IlI-a întrunire Ecumenică Europeană, alegând ca loc de desfă
şurare Sibiul, anul acesta capitala culturală a Europei. Tristeţea noastră este cu atât
mai mare prin faptul că el nu va mai putea deschide această întrunire.
In Prea Fericitul Patriarh Teoctist, trecut acum la Domnul, Biserica Ortodoxă
Română pierde păstorul înţelept şi duhovnicesc care a ştiut să-şi conducă turma
într-un timp de mare încercare pentru Biserica sa. Noi pierdem un frate spiritual,
un mare prieten şi un luptător pentru mărturia comună a creştinilor pentru Hristos
în zilelor noastre.
Aşa poate că a vrut Dumnezeu ca pentru ziua de luni, în care părintele Teoctist
a trecut la cele veşnice, Biserica noastră să rânduiască spre folosul sufletesc al eredincioşilor un text al Apostolului Pavel care spune: „însuşi Dumnezeul păcii să vă
sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se pă
zească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.“ Pe acest cu
vânt al Scripturii îl adresăm şi noi fratelui nostru plecat la Domnul.
Fie ca Domnul Dumnezeu să dăruiască Prea Fericitului Părinte Teoctist odihna
veşnică în împărăţia Sa.
Rugăm pe Dumnezeul cel întreit în Persoane să îşi reverse Binecuvântarea Sa
asupra Bisericii Ortodoxe Române şi a credincioşilor săi”.
A

_____

A

A

Mesaje ale unor Organizaţii internaţionale intercreştine
Mesajul Rev. Dr. Sarauel Kobia, Secretar General al Consiliului Ecume
nic al Bisericilor, prezentat de Pr. prof. dr. Ioan Sauca:
„Am aflat cu mare durere de moartea neaşteptată a Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un părinte iubit al poporului său, un con
ducător creştin proeminent al vremurilor noastre şi un prieten devotat al mişcării
ecumenice. Transmitem condoleanţele noastre sincere Bisericii Ortodoxe Române
şi poporului român.
Mulţumind lui Dumnezeu pentru viaţa şi activitatea sa, comemorăm 70 de
ani de slujire a patriarhului Teoctist în Biserică, datorie împlinită cu dăruire şi
multă responsabilitate. La vârsta de 13 ani, el a intrat în viaţa monahală, a slujit
Biserica şi poporul sub trei regimuri politice diferite, ca ierarh vreme de 57 de ani
şi ca patriarh peste 20 de ani. In special în timpul regimului opresiv comunist,
confruntat cu greutăţi şi încercări deosebite, Prea Fericirea Sa s-a dovedit a fi un
conducător providenţial, deoarece a ştiut cum să păstorească cu înţelepciune Bise
rica şi turma sa, astfel încât să o păstreze vie şi viguroasă. După căderea comunis
mului, Prea Fericirea Sa a reuşit să menţină unitatea poporului şi a Bisericii în
procesul de reorientare spre noi orizonturi.
Plecarea sa reprezintă, de asemenea, o mare pierdere pentru familia ecume
nică. Prea Fericirea Sa a fost un promotor sincer şi eficient al relaţiilor ecumenice.
Căutarea unităţii Bisericii a devenit un „credo” al vieţii şi slujirii sale. Dincolo de
participarea şi sprijinul acordat activităţii Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
A

VIA ŢA BISERICEASCĂ

47

Conferinţei Bisericilor Europene şi altor organizaţii ecumenice internaţionale,
Prea Fericirea Sa a intensificat întâlnirile ecumenice la nivel local şi naţional. Stu
denţi teologi şi profesori au fost trimişi în continuare în străinătate, pentru a stu
dia în universităţi catolice sau protestante. Vizitele reciproce, organizate împreună
cu alţi întâi stătători ortodocşi şi creştini au continuat în această perioadă. Ca re
zultat, Biserica Ortodoxă Română, sub conducerea Patriarhului Teoctist, a conti
nuat, într-un mod neabătut, să sprijine şi să contribuie la dezvoltarea mişcării ecu
menice modeme până astăzi.
Amintirea sa este întipărită, în mod deplin, în istoria mişcării ecumenice.
Slujirea sa devotată va continua să inspire şi să îi îndrume pe cei care se strădu
iesc să aibă o activitate semnificativă în folosul bisericii şi poporului, în contexte
şi situaţii dificile.
Aducând omagiu activităţii pilduitoare a acestui slujitor credincios al Domnului, II rugăm pe Dumnezeu să-i dăruiască Prea Fericitului Teoctist odihnă veşnică în împărăţia Sa, împreună cu sfinţii şi mărturisitorii, iar Biserica Ortodoxă
Română şi poporul să fie întăriţi cu putere spirituală şi curaj, pentru a-şi continua
slujirea şi activitatea”.
A

A

Mesajul Venerabilului dr. Collin Williams, Secretar General al Confe
rinţei Bisericilor Europene:
„Conferinţa Bisericilor Europene împărtăşeşte cu întreaga naţiune română
tristeţea trecerii la Domnul a unui mare ierarh creştin al timpurilor noastre.
Am avut prilejul să-l întâlnesc de două ori pe Prea Fericitul Patriarh Teoctist.
Dar chiar şi aceste scurte întâlniri au fost suficiente pentru mine să-mi dau seama
că acesta era un om capabil să exercite funcţia de conducere în Biserica sa, în
primul rând, prin întâlnirea sa zilnică cu Dumnezeu în rugăciune şi slujire religi
oasă şi că acesta era un om peste care Dumnezeu a revărsat pe deplin darurile nece
sare pentru un ierarh creştin. Printre aceste daruri aş dori să menţionez modestia
manifestată în relaţiile cu alţii şi în legătură cu aceasta, deschiderea pe care el o
manifesta faţă de tot felul de oameni, bărbaţi sau femei, cu care venea în contact.
Această deschidere s-a extins, bineînţeles, dincolo de întâlnirile cu persoane
individuale. Noi, din întreaga Europă, care suntem preocupaţi de construirea unor
relaţii ecumenice vii pe continentul nostru, avem un motiv în plus să fim profund
recunoscători pentru felul în care Biserica Ortodoxă Română, întâi de toate, prin
darul de întâistătător al Prea Fericirii Sale, a devenit un partener ecumenic de în
credere. Invitaţia sa adresată Papei Ioan Paul al II-lea de a vizita România a de
monstrat dorinţa Patriarhului Teoctist de a vindeca rănile dezbinării pe care sepa
rarea îndelungată le-a adâncit între Biserici. Pe un front mai larg, în calitate de
reprezentanţi ai Conferinţei Bisericilor Europene rămânem recunoscători pentru
slujirea Prea Fericirii Sale în prezidiul organizaţiei noastre (1979-1986), ca şi pen
tru contribuţia sa valoroasă la dezvoltarea acestei organizaţii. Astăzi avem şi mai
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multe motive să fim recunoscători pentru suportul Prea Fericirii Sale faţă de lucra
rea noastră de a aduce împreună Bisericile din Europa, aşa cum a demonstrat în
aceşti ultimi ani, prin invitaţia către creştinii din întreaga Europa de a se întâlni la
Sibiu, în luna septembrie a acestui an. Este pentru noi un motiv de mare tristeţe
faptul că nu vom putea deschide adunarea noastră printr-un cuvânt de bun venit
din partea Prea Fericirii Sale. Noi am luat însă măsuri ca trecerea sa dintre noi să
fie comemorată în cadrul rugăciunii de deschidere a acestei adunări.
Tema generală a celei de a IlI-a Adunări Ecumenice Europene, care se va
întruni la Sibiu, în septembrie, va fi: „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Spe
ranţă pentru înnoire şi unitate în Europa”. Astăzi mulţumim mai întâi de toate fap
tului că Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Bisericii, a făcut să strălucească pe
deplin Lumina Sa atât de clar şi atât de puternic prin slujitorul Său Teoctist, ast
fel încât, prin slujirea sa de conducere a Bisericii Sale, el a putut aduce speranţă
şi înnoire în Biserica şi în neamul său.
Fie ca el să fie părtaş luminii veşnice, oferită celor care cred în Iisus Hristos.
Fie ca el să odihnească în pace şi să învieze în slavă!”

Slujba de înmormântare a fericitului întru adormire
Patriarh TEOCTIST (3 august 2007)
i

Slujba de înmormântare a fericitului întru adormire Patriarh Teoctist s-a des
făşurat în Catedrala Patriarhală, începând cu ora 11,00, după Adunarea de come
morare din Aula Palatului Patriarhiei, încheiată la ora 10,30, şi a fost precedată de
Sfânta Liturghie, oficiată de Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
Credincioşii rămaşi peste noapte pe Dealul Patriarhiei, care au luat parte la
Sfânta Liturghie, oficiată între orele 7,00-9,00, au părăsit Catedrala, ca acesta să
fie pregătită pentru slujba înmormântării. In Catedrală s-au aşezat peste o sută de
scaune pentru delegaţiile străine şi persoanele oficiale, iar de zidul exterior al
bisericii au fost sprijinite, de jur împrejur, cu un lanţ, coroane de flori.
Mulţimea îndoliată a credincioşilor, circa 8.000, veniţi din toată ţara pentru a
aduce un ultim omagiu celui de-al V-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a
urmărit ceremonia de la distanţă, pe cele patru ecrane mari amplasate de organi
zatori în diferite puncte de pe deal, pe care au fost rulate imagini de la slujba de
înmormântare, accesul în biserică fiind restricţionat pentru public. Au fost pre
zenţi şi în jur de 200 de preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor
La funeralii a participat şi un grup de 50 de persoane din satul Victoria, jude
ţul Botoşani, majoritatea rude ale Patriarhului Teoctist, care au sosit vineri, dimi
neaţa, cu autocarele la Bucureşti, Alături de familia Arăpaşu, care numără circa 30
de persoane, între care şase nepoţi ai Patriarhului, bătrâni de peste 70 de ani, au
venit la Bucureşti primarul, viceprimarul şi consilierii locali din comuna StauA
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ceni, de care ţine satul Tocileni, locul natal al Patriarhului, şi satul Victoria, unde
s-au stabilit rudele sale şi unde Prea Fericitul Teoctist a ctitorit o biserică. Comuna
botoşăneană Stăuceni se află în doliu în aceste zile, fiind arborate steaguri în
bemă la instituţiile publice, iar becurile de pe stâlpii de iluminat au stat aprinse zi
şi noapte, pentru cinstirea memoriei „celui mai de seamă fiu al comunei”, a de
clarat Mihai Chihaia, primarul din Stăuceni.
Primii care au intrat în Catedrală au fost membrii familiei Patriarhului şi
localnici din satul natal al acestuia. Au urmat membrii Sfântului Sinod, delegaţiile
venite din străinătate şi persoanele oficiale care au participat la Adunarea de co
memorare din Palatul Patriarhiei. Intre aceştia s-au numărat preşedintele Româ
niei Traian Băsescu, premierul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele senatului,
Nicolae Văcăroiu, ministrul de Externe, Adrian Cioroianu, ministrul Culturii şi
Cultelor, Adrian Iorgulescu, primarul general al Capitalei, Adriean Videanu, dar
şi foştii şefi de stat Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, lideri de partide, principesa
Margareta şi principele Radu, alte personalităţi.
Slujba de înmormântare a fost oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună înalt Prea Sfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, înconjuraţi de soborul
de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de ierarhii Biseri
cilor Ortodoxe surori prezenţi la funeralii.
Conform tradiţiei, în interiorul sicriului cu trupul neînsufleţit al Patriarhului
Teoctist au fost aşezate orhidee de jur împrejur. Deasupra perniţelor puse lateral
erau rânduite toate distincţiile primite de Prea Fericirea Sa. Pe măşuţa de la căpă
tâiul Patriarhului Teoctist a fost aşezată o tavă mare din argint, cu colivă, patru
colaci şi o sticlă cu vin. şi crucea de lemn, împodobită cu o maramă. Câteva măi
cuţe au împărţit lumânări slujitorilor din sobor.
Slujba de înmormântare, potrivit rânduielilor bisericeşti, a fost una specială,
dedicată monahilor, puţin diferită de cea a mirenilor, întrucât Prea Fericirea Sa a
fost călugăr de la vârsta de 13 ani, iar toţi ierarhii sunt monahi. înmormântarea
călugărilor se deosebeşte de cea a mirenilor doar la canonul înmormântării, care
este înlocuit cu antifoanele celor opt glasuri, dar numai primele antifoane. Fiecare
antifon al glasului este urmat de patru tropare ale învierii, care sunt în legătură cu
înmormântarea sau cu rugăciuni legate de iertarea păcatelor celui căruia i se face
înmormântarea. De aici încolo, rânduiala înmormântării este asemănătoare cu cea
a mirenilor. La final, se cântă câteva tropare de înmormântare în care se vorbeşte
despre pecetluirea mormântului şi de legătura sufletească, duhovnicească, care
trebuie să rămână între cel care este înmormântat, sufletul lui, şi cei care rămân în
această viaţă pământească.
In liniştea cea mai adâncă, soborul de slujitori s-a rugat Milostivului Dum
nezeu ca să numere cu drepţii şi să dea odihnă sufletului adormitului Său slujitor,
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
a
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Cu ecfonisele rostite mai întâi în limba română, apoi, de fiecare ierarh străin
din sobor, în limba Bisericii sale, slujba de prohodire a luat sfârşit.
înainte de a face îndătinata ocolire a bisericii cu trupul celui adormit în proce
siune, înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de
Patriarh, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi Sanctitatea
Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumneic al Constantinopolului, au rostit câte un cu
vânt de omagiere a personalităţii şi vredniciilor fericitului întru adormire Patriarh
Teoctist, un păstor harnic şi un om al păcii.

Cuvântul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului
înalt Prea Sfinţia Voastră,
înalt Prea Sfinţite Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor al Scaunului Patriarhal al Prea Sfintei Biserici Române,
Prea iubiţi fraţi arhierei întru Hristos,
Excelenţele Voastre,
Părinţi, fraţi şi fii în Domnul,
îndurerat popor al lui Dumnezeu,
"Adormirea întru Domnul a Patriarhului Teoctist, cel care pentru noi a fost
Preaiubit frate în Hristos şi împreună - liturghisitor, iar pentru dumneavoastră
arhipăstor şi părinte duhovnicesc, ne-a purtat paşii în România, ţara bună prietenă.
Am venit aici ca să aducem mângâierea şi durerea pe care Sfânta Biserică Mare a
lui Hristos, Biserica Mamă, o încearcă acum împreună cu Biserica Ortodoxă din
România, adică cu mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii, preoţii, diaconii, mona
hii, monahiile şi poporul ei, numit cu numele lui Hristos. şi aceasta, cu atât mai
mult cu cât relaţii trainice au unit Biserica Mamă şi pe noi personal cu ierarhul
întâistătător plecat dintre noi, părintele dumneavoastră mult iubitor, şi cu cât uni
tatea noastră cu Biserica Ortodoxă Română este întărită prin legăturile de nezdrun
cinat datorate faptului că avem aceeaşi credinţă în Hristos, aceeaşi dragoste şi
viaţă în Acelaşi Trup al Domnului.
Atunci, când ne aflăm în faţa morţii ne simţim descumpăniţi, suntem cuprinşi
de nedumerire gândind la taina ei, pe care nu au putut să o înţeleagă şi să o dez
lege nici filosofii, nici poeţii şi nici artiştii, întrucât această taină depăşeşte limi
tele raţiunii umane decăzute. Tot aşa se întâmplă şi cu mari Părinţi ai Bisericii, ca
Sfântul Ioan Damaschin care, atunci când vorbeşte despre Taina Marii Treceri este
copleşit de uimire şi se minunează întrebându-se: „ Cum sufletul este răpit cu pu
tere din trup? Cum legătura preafirească dintre suflet şi trup, prin voia dumneze
iască, se desface, făcând să piară împreună-fiinţarea lor şi buna lor înţelegere din
această viaţă? ” De aceea, el strigă: „ O, minune! Ce taină este aceasta ce s-a făcut
cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea?”
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Omul, fiinţa de Dumnezeu zidită şi făcută de însăşi Mâna lui Dumnezeu, nu a
fost creat spre moarte! El a fost creat să se bucure în Rai împreună cu toate făptu
rile Domnului şi să preaslăvească pe Dumnezeu Cel în Prea Sfânta Treime Lăudat,
însă primejdia păcatului, care pândea de aproape, a adus omului moartea, iar Dum
nezeu a îngăduit aceasta „pentru ca răul să nu rămână fară de moarte ”. Dar Răs
tignirea şi învierea lui Hristos care a readus pe om la frumuseţea cea dintâi şi la
bucuria dintru început, dându-i posibilitatea să lepede haina trupului stricăciunii,
să îşi depăşească condiţia de fiinţă muritoare şi să calce peste moarte prin învierea
lui Hristos, Care a înviat din morţi „ cu moartea pre moarte călcând”.
Astfel, aflându-ne înaintea morţii, ca mădulare ale Bisericii, adică ale Trupu
lui înviat al lui Hristos, suntem încredinţaţi că există trecere dincolo de această
taină, care nu poate fi înţeleasă cu puterea logicii umane decăzute, dar care poate
fi depăşită prin credinţa în lisus Hristos. Moştenirea stricăciunii şi condiţia de
muritor, adică moartea, poate fi depăşită prin viaţa în Hristos trăită în Biserică, în
Trupul lui Hristos Cel înviat. In acest sens, cuvântul Sfântului Pavel, Apostolul
Neamurilor, grăieşte lămurit: „Acum Hristos a înviat din morţi fiind începătură a
celor adormiţi. ” (I Cor. 15,20). De aceea şi taina morţii se trăieşte ca înviere a su
fletului şi trupului nostru întru Hristos lisus şi astfel cei care odinioară se numeau
„morţi”, acum sunt numiţi „ întru Domnul adormiţi”. Cu adevărat, aşa-zisa moarte
este un somn adânc, iar somnul biologic înseamnă a muri câte puţin în fiecare zi.
Şi acum, când săvârşim slujba de înmormântare a Patriarhului României,
Teoctist, fericitul întru adormire frate al nostru şi adevărat părinte duhovnicesc al
dumneavoastră, cu adâncă durere pentru despărţire şi pentru faptul că ne simţim
ca nişte orfani, dar cu bucurie, pentru înălţarea lui la Jertfelnicul cel mai presus de
ceruri, unde „nu este durere, nici întristare, nici suspin”, ne aducem aminte de
cuvântul Sfântului Grigorie de Nyssa, care spune: „Durerile morţii, pentru noi cei
credincioşi, sunt durerile naşterii, durerile moşitului omului la o altă viaţă ”.
In faţa trupului Patriarhului Teoctist ne îndreptăm privirile spre istoria re
centă a Bisericii Române, care a păşit pe drumul crucii şi al învierii, al muceni
ciei şi al bucuriei. Cu adevărat, viaţa fericitului întru adormire Patriarh Teoctist,
fratele nostru, a constituit expresia concretă a vieţii şi înaintării Bisericii Ortodoxe
din România pe calea crucii şi învierii.
Fericitul întru adormire frate Teoctist, care a trăit aproape un veac şi ale cărui
plete au albit slujind lui Hristos, şi-a trăit viaţa întocmai după cuvântul Aposto
lului: „în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în tulbu
rări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungărăbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefaţarnică, în cuvântul adevă
rului, în puterea lui Dumnezeu; prin armele dreptăţii, cele de-a dreapta şi cele dea stânga, prin slavă şi necinste, prin defăimare şi laudă, ca un amăgitor şi totuşi
iubitor de adevăr, ca un necunoscut şi totuşi bine cunoscut, ca un muribund şi
totuşi trăind, ca un pedepsit, şi totuşi nu ucis. ” (cf. II Cor. 6.4-9) Prin toate aces
a
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tea Patriarhul a râvnit la slava lui Dumnezeu şi s-a jertfit să aducă strălucire Bise
ricii Sale. Viaţa lui a cunoscut suişuri şi coborâşuri şi a însemnat multe lupte grele
şi jertfire de sine.
L-am cunoscut pe fericitul întru adormire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe din
România plin de înţelepciune, cu vastă experienţă în chivemisirea treburilor bise
riceşti şi cu simţire şi cuget cu adevărat bisericesc! I-am cunoscut dragostea pen
tru bună-rânduiala şi podoaba Bisericii şi respectul faţă de rânduielile canonice şi
instituţiile bisericeşti aşa cum au fost ele aşezate şi binecuvântate de către Sfinţii
noştri Părinţi de Dumnezeu purtători! I-am cunoscut cinstirea şi respectul pe care-1
acorda Bisericii Mame a Constantinopolului şi iubirea în Hristos faţă de persoana
noastră. De asemenea, l-am cunoscut pe pururea pomenitul frate Patriarh cu sufle
tul plin de bucurie şi nădejde, grăind din prisosul inimii despre învierea Domnului
şi înălţarea Lui la Ceruri. L-am cunoscut şi ca prea bun părinte şi jertfelnic arhipăstor, animat de dragoste sinceră faţă de toţi membri turmei sale fară nici o deose
bire, cu toate că în viaţa sa a trecut prin multe necazuri şi nenumărate dureri. Pe
lângă acestea, l-am cunoscut în zile de bucurie şi veselie duhovnicească exprimând
în cuvânt bogat şi bine alcătuit dragostea care îi covârşea inima.
De aceea, rugăm pe Dumnezeu Cel Sfânt şi Fără de Moarte, Izvorul vieţii
noastre, să odihnească sufletul lui în locaşurile drepţilor alături de pururea pome
niţii Patriarhi ai României, înaintaşii săi, şi „după cum pe pământ l-a aşezat liturghisitor în Biserica Sa, tot aşa să-l arate şi la Jertfelnicul Său Cel mai presus de
ceruri.” Cu acestea, ne rugăm Domnului să binevoiască a trimite Dumnezeiescul
Său Har peste prea iubita Biserică Ortodoxă din România, ca să meargă înainte şi
să se întărească „în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere” (I Cor. 1,10), urmând
tradiţiei bisericeşti şi modului de simţire şi gândire al Bisericii.
în sfârşit, îndreptându-ne spre fericitul întru adormire Teoctist, fratele nostru
preaiubit, îl rugăm, aşa cum odinioară Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântă
torul, înaintaşul nostru, a strigat către Sfântul Vasile cel Mare la înmormântarea sa:
„De acolo, de sus, tu pe toţi ne vezi, o întâistătător dumnezeiesc şi sfânt! Ghim
pele dat nouă în trup de la Dumnezeu pentru călăuzirea şi învăţarea noastră sau
să-l scoţi cu rugăciunile tale, sau să ne ajuţi să-l suferim cu răbdare! Ajută-ne ca
în viaţa noastră să împlinim lucrul cel mai de folos!"
Veşnică să-ţi fie pomenirea mult dorite, prea cinstite şi pururea pomenite
frate în Hristos Teoctiste, Patriarh al preaiubitei Biserici Ortodoxe Române!
După ridicarea colivei şi ultima „ Veşnica pomenire”, la chemarea diaconilor
care au cântat „ Veniţifraţilor să dăm sărutarea cea din u r m ă rudele îndurerate
ale fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist şi întristaţii slujitori au sărutat
icoana de pe pieptul Prea Fericirii Sale şi mâna rece a celui care a fost plin de
căldură părintească, adevărat arhiereu şi om al păcii şi echilibrului.
în jurul orei 13,00, ierarhii şi preoţii din sobor, cu lumânările aprinse în mâini,
s-au îndreptat spre ieşire, ca să formeze cortegiul pentru ocolirea bisericii în pro
cesiune, cum este datina şi rânduiala la pogribania slujitorilor bisericeşti.
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In cântarea: „Sfinte Dumnezeule şi în sunetul prelung al clopotelor, sicriul
cu trupul neînsufleţit al Patriarhului Teoctist, ridicat pe umeri de opt ierarhi ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române - IPS Teofan, Mitropolitul Olte
niei, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Nicodim, Episco
pul Severinului şi Strehaiei, PS. Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Ambrozie, Episcopul Giur
giului, PS. Petroniu Sălăjanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi
Sălajului şi PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului - a fost scos afară din Catedrală.
In fruntea cortegiului s-a încadrat toaca, crucea de lemn şi steagurile, purtate
de ieromonahi de la Mănăstirea Radu Vodă şi Mănăstirea Sfinţilor Români, apoi,
Crucea Patriarhală, dusă de protosinghelul Ghedeon de la Mănăstirea Sihăstria
Voronei, încadrat de doi diaconi cu ripide. A urmat mitra şi omoforul, purtate pe
tipsie de arhimandritul Ieronim Creţu, îmbrăcat în felon şi epitrahil, încadrat de
protosinghelii Nectarie Şoflea şi Protos. Policarp Chiţulescu, de la Mănăstirea
Radu Vodă. Pernele cu decoraţiile Prea Fericitului Patriarh Teoctist, între care şi
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan, conferit post-mortem de
şeful statului, au fost purtate de preoţii Consilieri patriarhali: Florin Şerbănescu,
Vaier Ulican, Gheorghe Zaharia, Emilian Stănescu, şi preoţii Consilieri eparhiali:
Ioan Şurubaru, Nicolae Crângaşu, Nicolae Aurel şi Simion Bondar. Ierarhii Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu înalt Prea Sfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, şi cei ai Bisericilor
Ortodoxe surori, precedaţi de preoţii slujitori - arhimandriţii Macarie Ciolan
(Cemica), Timotei Aioanei (Catedrala din Iaşi), Melchisedec (Putna), Pavel
(Bistriţa), Dimitrie (Nicula), Lavrentie (Căldăruşani), Rafael (Catedrala Patriar
hală) -, au păşit înaintea sicriului, purtat pe umeri de cei opt ierarhi menţionaţi,
încadrat de şase monahii ţinând în mâini căţui cu tămâie aprinsă. Sicriul a fost
urmat de rudele Patriarhului Teoctist, de reprezentanţii instituţiilor statului, de
membrii Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor, consilieri de la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia
Bucureştilor, reprezentanţi ai şcolilor de învăţământ teologic din Mitropolia
Munteniei şi Dobrogei, protoierii din Arhiepiscopia Bucureştilor, stareţii şi stare
ţele mănăstirilor şi schiturile din Arhiepiscopia Bucureştilor, preoţi şi alţi invitaţi.
In cortegiul format din aproape 150 persoane, s-au aflat şi preşedintele Traian
Băsescu, premierul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, Nicolae
Văcăroiu, miniştri, deputaţi, senatori.
Cu puţin timp înainte de începerea procesiunii, fanfara militară a Regimen
tului 30 Gardă şi Protocol „Mihai Viteazul” a format un cordon în jurul bisericii.
A

A
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Procesiunea de ocolire a bisericii, cu trei stări şi ectenii la cele trei abside,
desfăşurată pe un culoar presărat cu flori, a fost urmărită de miile de credincioşi
prezenţi pe Dealul Patriarhiei, în jurul Catedralei, Clopotniţei, în faţa Reşedinţei
şi a Palatului Patriarhiei.
Cortegiul s-a oprit în faţa intrării în Catedrală, timp în care Garda de Onoare
a prezentat onorul, iar fanfara a intonat imnul naţional al României şi a fost trasă
o salvă de trei focuri de armă, în semn de omagiu şi preţuire pentru cel care a fost
peste 20 de ani Patriarhul României.
După ocolire, au foat introduse în biserică, în sunete de toacă, doar crucea şi
sicriul cu trupul neînsufleţit al Patriarhului Teoctist, urmate de întâistătătorii şi
şefii delegaţiilor Bisericilor de peste hotare, de rudele Patriarhului Teoctist şi de
unele persoane oficiale.
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Aspecte de la slujba de înmormântare a Părintelui Patriarh Teoctist oficiată în
Catedrala Patriarhală, 3 august 2007.
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Ierarhi, cler şi credincioşi la slujba de înmormântare a Părintelui Patriarh
Teoctist oficiată în Catedrala Patriarhală

VIAŢA BISERICEASCĂ

57

Oficialităţi române şi membri ai Delegaţilor bisericeşti străine prezente la
funeraliile Părintelui Patriarh Teoctist
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Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
omagiind personalitatea vrednicului întru pomenire Patriarh Teoctist

a

înalt Preasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de
Patriarh, rostind cuvânt de omagiere a Părintelui Patriarh Teoctist, în numele
Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

V
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Ierarhi, preoţi şi credin
cioşi în procesiunea de
ocolire a Catedralei Pa
triarhale, uniţi în rugă
ciune pentru odihna
Părintelui Patriarh
Teoctist
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Rugăciune sfântă şi
pios omagiu adus
Patriarhului Teoctist de
cler, de vieţuitorii din
mănăstiri, de autorităţi
şi de poporul dreptcredincios
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înalt Preasfinţitul
Mitropolit Daniel,
înconjurat de ierarhi,
preoţi şi credincioşi,
săvârşind rânduiala
pregătirii pentru
coborârea în criptă a
sicriului cu trupul
neînsufleţit al
Patriarhului Teoctist.
"Stropi-mă-vei cu
isop şi mă vei
curăţi...!"
"Al Domnului este
pământul şi plinirea
lui...!"
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Aspecte de la coborârea în cripta săpată în dreapta pronaosului Catedralei
Patriarhale, alături de vrednicii săi înaintaşi Miron, Nicodim şi Iustin.
Dumnezeul să-l odihnească în pace!
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încheierea funeraliilor Patriarhului TEOCTIST.
Veşnică să-i fie pomenirea!
După psalmodierea armonică în pridvorul bisericii a ultimei panihide a celui
care a fost întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, s-a săvârşit, din nou, o
slujbă scurtă şi s-a turnat în semnul crucii peste trupul Prea Fericirii Sale vin ames
tecat cu untdelemn, zicându-se: „Stropi-mă-vei cu isop şi mă vei curăţi, spăla-măvei şi mai vârtos decât zăpada mă vei albi /”
Sicriul a fost, apoi, acoperit pentru îngropare, cu cuvintele: „Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! , şi s-a fixat capacul, în cântarea diaconilor: „ Adusu-mi-am aminte
Trupul neînsufleţit al Patriarhului Teoctist a fost coborât cu grijă în cripta
veşniciei, din partea dreaptă a pronaosului, alături de cei trei înaintaşi ai săi, feri
ciţii întru adormire Patriarhii Miron, Nicodim şi Iustin. Ierarhii slujitorii au luat
pământ şi au aruncat cruciş deasupra sicriului, zicând: „Al Domnului este pă
mântul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa . S-a vărsat, apoi, în
groapă cenuşa din cădelniţă, s-a aşezat piatra şi s-a pecetluit mormântul, în cântă
rile diaconilor: „Sfinte Dumnezeule” funebru şi „Pământule deschide-te”.
Mistriile meşterilor au aşternut tencuială proaspătă peste cărămizile care vor
închide, de acum înainte, trupul celui ce a fost Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.
Lespedea de marmură de Ruschiţa care va acoperi mormântul Prea Ferici
tului Teoctist, din Catedrala Patriarhală, va fi aşezată la slujba de 40 de zile.
Pe placa funerară, de doi metri lungime, 85 de centimetri lăţime şi 15 centi
metri grosime, vor fi reprezentate sigla Patriarhiei şi cea a Prea Fericirii Sale, cru
cea patriarhală (la picioare), într-un chenar din frunze de arţar, sculptat în relief.
Scrierea de pe placă, aprobată de Sinodul Permanent, va avea următorul text :
Aici odihneşte în Domnul, întru aşteptarea învierii, Părintele nostru TEOCTIST, al
V-lea Patriarh al României (1986-2007), vrednic călăuzitor al Ortodoxiei româneşti
la răscruce de vremuri şi cumpănă de milenii. 7februarie 1915 - f 30 iulie 2007
După ce înalţii ierarhi şi persoanele oficiale au ieşit din biserică şi echipa de
lucrători a acoperit cripta, au intrat înăuntru şi preoţii şi credincioşii rămaşi afară
pentru a depune o floare pe mormântului Patriarhului Teoctist.
După înmormântare, păstrându-se tradiţia, s-a organizat o agapă de pome
nire, cu mâncare de post, în patru locuri, ţinându-se seama de numărul mare de
participanţi la funeralii: în sala de recepţie a Palatului Patriarhiei, pentru ierarhii
Sfântului Sinod şi delegaţii Bisericilor de peste hotare, reprezentanţii Bisericilor
şi Cultelor din România, membrii Consiliului Naţional Bisericesc, rudele Patriar
hului Teoctist şi persoanele oficiale; la trapeza din Reşedinţa Patriarhală, pentru
membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, consilierii de la Ad
ministraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, protoieri şi preoţi din Epar
hia Bucureştilor; la cantina Facultăţii de Teologie, pentru reprezentanţii institu
ţiilor de învăţământ teologic din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, personalul ad
ministrativ, membrii Coralei patriarhale, doctoranzi, studenţi şi elevi seminarişti;
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la trapeza Mănăstirii Radu Vodă, pentru stareţii şi stareţele, monahii şi monahiile
mănăstirilor şi schiturilor din toate eparhiile prezenţi la ceremonie.
Totodată, eclesiarhia Catedralei Patriarhale a pregătit şi a împărţit pachete cu
mâncare şi colivă oamenilor nevoiaşi şi pelerinilor înfometaţi.
*

Plecarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I Patriarhul Constantinopolului
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a plecat în dupăamiaza zilei de vineri, 3 august, de la Bucureşti.
La plecarea de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, Sanctitatea Sa
Bartolomeu I a făcut o declaraţie de presă, în care a menţionat:
„La această oră putem spune că ne-am îndeplinit misiunea pentru care am
venit în România, aceea de a conduce spre veşnicie, pe ultimul drum, pe Prea
Fericitul Părinte Teoctist. Toţi cei care am participat la slujba de înmormântare a
Prea Fericirii Sale, acum ne întoarcem la ale noastre, pentru a ne continua lucrarea
şi misiunea noastră. Această lucrare a noastră, bisericească, va fi sprijinită de Prea
Fericitul Părinte Teoctist cu rugăciunea sa de acolo, din ceruri, unde se află, o lu
crare bisericească pentru care Prea Fericirea Sa şi-a dedicat întreaga viaţă. Aşa
cum s-a exprimat cineva astăzi în biserică, pământul a pierdut astăzi un om impor
tant, dar cerurile au câştigat un om sfânt. Noi îl vom avea întotdeauna în sufletul
şi în inima noastră şi, de asemenea, zâmbetul său şi surâsul său va rămâne de neui
tat în conştiinţa tuturor.
Nu ne rămâne de acum înainte decât să ne rugăm cu toţii ca DumnezeuDuhul Sfânt să lumineze pe cei care au această misiune de a-l alege pe cel mai
potrivit pentru Biserica Ortodoxă Română, care să-i continue misiunea sa spre
slava lui Dumnezeu şi spre folosul duhovnicesc al iubitului popor român.
încheind, înainte de a pomi spre casele noastre, aş dori să mulţumesc din
suflet IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, pen
tru felul frumos în care ne-a primit şi ne-a găzduit, ca şi celorlalţi care au fost
alături de noi. De asemena, mulţumesc din adâncul sufletului Excelenţelor Lor,
Preşedintelui României şi Domnului Prim-Ministru că şi-au făcut timp să ne
primească pe noi, cei de la Patriarhie, atât la Preşedinţie, cât şi la Palatul Victoria.
Plecând, îndrept cele mai frumoase gânduri şi împărtăşesc binecuvântarea
Patriarhiei Ecumenice către dumneavoastră toţi, rugându-ne, de asemenea, pentru
odihna sufletului Părintelui nostru Patriarh Teoctist.”
*

Titlul de Doctor Honoris Causa acordat post-mortem
Patriarhului Teoctist
Senatul Universităţii de Vest „ Vasile Goldiş ” din Arad a decis să-i acorde
post-mortem Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist titlul de Doctor Honoris
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Causa al acestei Universităţii: „Recent, Prea Fericitul Teoctist ne-a transmis ac
ceptul său pentru a-i fi acordat titlul academic de Doctor Honoris Causa al Uni
versităţii noastre, festivitatea urmând să se desfăşoare în această toamnă, cu
ocazia vizitei sale în oraşul nostru, pentru a lua parte la manifestările prilejuite de
sărbătorirea a 300 de ani de existenţă a Episcopiei Aradului”, a declarat prof. univ.
dr Aurel Ardelean, rectorul Universităţii
*

Omagiu filatelic dedicat Prea Fericitului Teoctist
Ca un pios omagiu adus Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Romfilatelia, societatea specializată în editarea şi comercializarea mărcilor poştale în
România, a lansat vineri, 3 august 2007, zi de doliu naţional, emisiunea filatelică
In memoria Părintelui Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
(1986-2007). începând cu 3 august, această emisiune filatelică a putut fi găsită în
toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.
A

/\

*

Veşnică să-i fie pomenirea...
Luni, 30 iulie, seara, înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bu
covinei, a oficiat o slujbă de pomenire pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
la biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe - vechea catedrală mitropolitană din Iaşi. La
sfârşitul slujbei, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel a spus următoarele:
„Am aflat cu multă durere neaşteptata veste a trecerii la viaţa veşnică, la
Hristos Domnul - Arhiereul Cel veşnic, a Prea Fericitului Patriarh Teoctist, Părin
tele nostru, fiu al Moldovei şi Părinte spiritual al României. Cea dintâi atitudine
pe care noi trebuie să o luăm în aceste momente este să ne rugăm ca Hristos
Domnul, împăratul Cel fără de moarte, să-l aşeze în rândul drepţilor, în odihna
sfinţilor şi să păzească Biserica Sa cea din ţara noastră, pe care Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist a condus-o cu multă înţelepciune, cu multă jertfelnicie şi cu
multă dăruire.
Nu ne-am aşteptat la o astfel de trecere atât de rapidă. In orele următoare va
fi convocat Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, care va decide în
cele ce priveşte înmormântarea, dar până atunci noi suntem îndemnaţi să ne ru
găm pentru odihna sufletului Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi pentru ca
Dumnezeu să păzească Biserica noastră, neamul nostru. Cel mai important lucru
este să arătăm recunoştinţă şi să ne rugăm mai intens, pentru că, după atâtea încer
cări din anul acesta, a venit şi această mare durere a trecerii neaşteptate la Dom
nul, din această viaţă la viaţa veşnică, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
A

A
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Rugăm pe Hristos Domnul să aşeze sufletul lui împreună cu drepţii, cu sluji
torii care şi-au dăruit viaţa întreagă pentru binele Bisericii, mai ales că Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist de la vârstă fragedă a intrat în călugărie, a fost
monah, a fost diacon, mulţi ani aici, la catedrală, ieromonah, arhimandrit, episcop-vicar la Patriarhie, episcop la Arad, mitropolit la Craiova, mitropolit la Iaşi şi
patriarh al României, în toate arătând o mare înţelepciune, o dragoste neţărmurită
pentru Biserică şi pentru neam şi, în acelaşi timp, a reprezentat Biserica noastră
cu multă demnitate în raport cu Bisericile Ortodoxe surori şi în raport cu alte
comunităţi creştine.
Rugăm pe Hristos Domnul să ne întărească, să ne dăruiască ajutorul Său ca
să trecem prin această încercare şi mai ales în aceste 40 de zile de doliu să ne ru
găm mult pentru odihna sufletului său şi să arătăm preţuirea noastră sinceră, caldă
şi flască faţă de toată lucrarea pastorală, misionară, duhovnicească pe care s-a
învrednicit să o pună în slujba Bisericii ca pe un dar adus lui Hristos, Care l-a
chemat la arhierie.
Veşnica lui pomenire din neam în neam! Dumnezeu să-l odihnească cu
drepţii! ”
Potrivit hotărârii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, Cen
trele eparhiale din Patriarhia Română au luat măsuri, prin protoierii, ca la toate
parohiile şi mănăstirile, vineri, 3 august, ziua înmormântării Prea Fericitului
Teoctist, la orele 12,00, să se tragă clopotele timp de cinci minute, iar sâmbătă, 4
august, şi duminică, 5 august, după slujba Sfintei Liturghii, să se oficieze slujba
Parastasului pentru sufletul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, cu formula
de pomenire: „Adoi'mitul întru fericire Părintele nostru Teoctist, Patriarhul Bise
ricii Ortodoxe R o m â n e La sfârşitul slujbei de pomenire, ierarhul locului, preoţii
parohi, stareţii şi stareţele au evocat slujirea, vrednicia şi personalitatea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
La Iaşi, sute de oameni au participat la slujbele de pomenire ţinute în toate
lăcaşurile sfinte ale oraşului în ziua înmormântării Prea Fericitului Teoctist. La ve
chea catedrală mitropolitană Sf. Mare Mucenic Gheorghe, credincioşii au aprins
lumânări şi s-au rugat pentru odihna sufletului Patriarhului Teoctist. La ora 12:00,
toate clopotele din mănăstiri şi biserici au bătut în memoria Prea Fericirii Sale.
Şi în Ardeal, toate cele peste 500 de catedrale, biserici, mănăstiri şi schituri
au făcut slujbe de pomenire pentru Prea Fericitul Teoctist în paralel cu cea de
înmormântare oficiată la Bucureşti. Lăcaşurile de cult mai mari care aparţin de
Mitropolia Ardealului vor face timp de 40 de zile, în fiecare zi, slujbe speciale de
pomenire.
Patriarhul Teoctist a fost comemorat, miercuri, 1 august şi la Chişinău. Un
sobor din 17 preoţi ai Mitropoliei Basarabiei s-au rugat pentru odihna sufletul său
în catedrala „Sfânta Teodora de la Sihla”.
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Credincioşii şi reprezentanţii comunităţii româneşti din Timoc (Serbia), care
aparţin de Patriarhia Română, au luat şi ei cunoştinţă cu tristeţe de vestea trecerii
la cele veşnice a Prea Fericitului Teoctist, iar Protopopiatul Ortodox Român „Da
cia Ripensis ” a săvârşit în ziua înmormântării, 3 august, în biserica românească din
Malainiţa, după Sfânta Liturghie, slujba Parastasului pentru odihna sufletului său.
Trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist a fost întâmpinată cu durere şi
de românii ortodocşi din Ungaria. Ei nu vor uita că Prea Fericitul Părinte Teoctist
a vizitat de două ori comunitatea românilor de pe aceste meleaguri. Prima dată în
toamna anului 1994, când a sfinţit Catedrala Sf. Nicolae din Gyula şi altarul bise
ricii ortodoxe din Micherechi, şi a vizitat capela ortodoxă din Budapesta şi s-a
rugat la mormântul lui Emanoil Gojdu. A doua oară, în februarie 1999, când Prea
Fericitul Patriarh Teoctist l-a hirotonit şi instalat pe primul episcop al românilor
ortodocşi din Ungaria, PS Sofronie. în semn de recunoştinţă, în ziua înmormân
tării sale, 3 august, în Catedrala S f Nicolae din Gyula s-a oficiat o slujbă de
pomenire pentru regretatul Patriarh Teoctist al României.
Şi în bisericile româneşti din Europa s-au oficiat slujbe de pomenire a Patriarhului Teoctist. încă de luni seara, 30 iulie 2007, în Catedrala din Nurenberg, a Mi
tropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord, s-au
oficiat slujbe de pomenire pentru odihna sufletului Prea Fericitului Patriah Teoc
tist, iar Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale a dis
pus să se oficieze, dimineaţa şi seara, slujbe de pomenire în toate bisericile româ
neşti din eparhie.
Moartea Părintelui Patriarh Teoctist a fost o grea lovitură şi pentru bătrânii de
la Centrul pentru Persoanele vârstnice din sectorul 4 al Capitalei. Oamenii de aici
îl cunoşteau bine, pentru că Părintele Patriarh Teoctist îşi petrecea alături de ei, în
fiecare an, ziua de naştere, iar la sărbătorile Paştelui şi ale Crăciunului le trimitea
daruri, sub formă de alimente şi îmbrăcăminte, dar şi iconiţe şi literatură reli
gioasă. Ei îşi amintesc cât de apropiat era de oameni şi câtă veselie le aducea în
suflete, atunci când venea la azil. Bătrânii spun despre Patriarh că era o persoană
cu suflet bun, foarte grijulie şi foarte jovială.
La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, duminică, 5 august, la sfârşitul sluj
bei Parastasului, oficiată după Sfânta Liturghie, Prea Sfinţitul Ciprian Câmpinea
nul, Episcop-Vicar Patriarhal, a evocat personalitatea Prea Fericitului Teoctist,
spunând, între altele: „Duminică de duminică i-aţi ascultat cuvântul de învăţătură
pe care vi l-a împărtăşit, i-aţi ascultat îndemnurile de a nu vă îndepărta niciodată
de la calea cea dreaptă, de a nu vă despărţi de Biserică, de a păstra nealterată cre
dinţa, de a fi smeriţi, de a fi iubitori şi a vă ruga neîncetat unii pentru alţii. Vreme
de şapte decenii i-a slujit lui Hristos Domnul în Biserica Sa din România, în
diferite zone ale ţării. Noi, episcopii de la Patriarhie, care i-am fost colaboratori,
îi vom păstra o pioasă amintire şi îl vom pomeni cu recunoştinţă în rugăciunile
noastre. Această datorie o aveţi şi dumneavoastră preoţii şi credincioşii”
A
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La Mănăstirea Durău, înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, având alături pe
Prea Sfinţitul Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, şi Prea Sfinţitul Ioa
chim Băcăoanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, a oficiat duminică, 5
august, după Sfânta Liturghie, slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire
Patriarh Teoctist.
In cuvântul rostit la sfârşitul slujbei Parastasului, IPS Mitropolit Daniel a
subliniat, între altele: „Dumnezeu a rânduit ca astăzi, în ziua sfântului român
botoşănean din Crăiniceni, Ioan Iacob, să facem pomenirea trecerii la cele veşnice
a Părintelui nostru Teoctist. S-au cunoscut la Mănăstirea Neamţ, unde au intrat în
monahism, şi aceasta arată că neamul nostru românesc are o mulţime de sfinţi
rugători în ceruri. La ei se adaugă şi Părintele Patriarh Teoctist, care, din ceruri,
se roagă totdeauna în faţa Prea Sfintei Treimi pentru Biserica neamului nostru, aşa
cum s-a rugat pentru ea şi când a trăit pe pământ. Rugăciunea arată iubirea mai
tare decât moartea. Când facem pomenirea celor trecuţi la viaţa veşnică arătăm că
iubirea noastră pentru ei este mai tare decât moartea”.
IPS Mitropolit Daniel a mai spus: „Noi, aici, în această parte a ţării, avem
datoria să ne rugăm şi să-l pomenim mai intens, pentru că a fost fiu al Moldovei
şi părinte al Moldovei. Părintele Teoctist a păstorit cu multă dragoste, cu multă
jertfelnicie, cu multă înţelepciune această parte a ţării în anii grei ai dictaturii
comuniste. In ciuda restricţiilor, nu numai că a restaurat o mulţime de biserici şi
mănăstiri, ci chiar a construit unele biserici noi şi a restaurat o mulţime de mănăs
tiri nemţene”.
A

/\
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însemnări în Cartea de condoleanţe
A

In holul Reşedinţei Patriarhale, străjuit de tabloul îndoliat al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, s-a deschis o Carte de condoleanţe, având pe copertă
menţiunea: „Dumnezeu să odihnească împreună cu drepţii pe slujitorul Său,
Arhiereul Teoctist, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobro
gei, Locţiitor al Cezareii Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Veşnica lui pomenire!
In Condică, pe prima pagină, se află următoarea însemnare:
A

Trecerea la cele veşnice a
Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST
A

In ziua de 30 a lunii lui cuptor din anul Mântuirii 2007 sufletul Părintelui
nostm Patriarh TEOCTIST a purces a se înălţa către Ceruri în lumina cea
neînserată a împărăţiei Preasfintei Treimi.
Fără de veste fostu-i-a această mutare, căci din deplinătatea lucrării zilnice
s-a îndreptat pe calea veşniciei, aşa precum s-a călăuzit în întreaga-i viaţă, cu
credinţă, nădejde şi dragoste pentru Biserică şi ţară.
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dimpreună cu întrea
ga suflare a Ortodoxiei Româneşti de pretutindeni, resimt lăuntric adânca sufe
rinţă a acestei despărţiri pământeşti de cel ce ne-a fost, tuturor, cu răbdare şi
seninătate a sufletului, Părinte duhovnicesc şi călăuzitor înţelept pe calea mân
tuirii şi sfinţeniei, la răscruce de vremuri şi cumpănă de milenii (1986 - 2007).
Dăm slavă Domnului nostru lisus Hristos, Arhiereul Veşnic, pentru multa lu
mină pe care a revărsat-o în viaţa Bisericii noastre prin cuvântul şi făptuirea slu
jitorului Său Părintele nostru Patriarhul TEOCTISTşi-L rugăm să aşeze sufletul
său în veşnicele locaşuri ale Casei Părintelui Ceresc.
a

Veşnica lui pomenire din neam în neam!
Urmează semnăturile tuturor membrilor Sfântului Sinod, ale consilierilor
patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, ale unor profesori de teologie, protoierei şi preoţi din Capitală.
In Condică au mai semnat şi reprezentanţi ai unor instituţii publice, persona
lităţi ale vieţii politice şi culturale româneşti, academicieni, profesori universitari,
jurnalişti, membri ai Corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, care au adus un
pios omagiu memoriei Patriarhului Teoctist prin scurte mesaje de condoleanţe,
din care reproducem câteva:
„Dragoste, supunere şi respect pentru Biserica Ortodoxă Română ”
Traian Băsescu,
Preşedintele României,
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„Lumea noastră românească a rămas mai săracă. Unul dintre cei mai frumoşi
la suflet şi la cuget fii ai săi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cel care şi-a
făcut din slujirea lui Dumnezeu şi a poporului său crucea vieţii, a plecat către cele
veşnice. Nu pot să nu amintesc prezenţa Prea Fericirii Sale în Parlamentul Româ
niei, care aducea o stare de echilibru în discuţiile noastre, uneori prea pătimaşe,
nu pot să nu amintesc lumina pe care o iradia vorbele sale cumpănite adânc.
M-a onorat cu prietenia sa, lucru pentru care îi mulţumesc astăzi şi o să păs
trez această amintire ca pe un dar de mare preţ. Prea Fericitul Teoctist a deschis
orizontul românesc spre lumea universală a credinţei, a fost gând lângă gând cu
marele Papă Ioan Paul al II-lea pentru visul ecumenismului.
Cel care a plecat dintr-o casă de ţărani moldoveni spre pragurile slujirii lui
Dumnezeu a ajuns în lumina înaltă a celor aleşi, a celor sortiţi să se jertfească cu
bucurie pentru credinţă şi pentru luminarea veacului lor. Mă doare gândul plecării
sale, mă doare gândul că n-o să-l mai aud, că n-o să-i mai cer sfatul, dar ştiu că
învăţătura şi pilda vieţii sale ne va arăta tuturor calea şi mijloacele izbăvirii în
lupta cu noi înşine.
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii, să mângâie şi să ajute poporul român
pe care el l-a iubit atât de mult”
Nicolae Văcăroiu,
Preşedintele Senatului
„La trecerea în veşnicie a Părinteului Patriarh al României, Prea Fericitului
Părinte Teoctist, ţara întreagă, românii de pretutindeni şi Camera Deputaţilor, deo
potrivă, au rămas înmărmuriţi de durere, mai săraci, lipsiţi de suportul spiritual al
întâiului lor ocrotitor, al celui care ne-a însuflat dragostea faţă de Dumnezeu şi oa
meni, înţelepciune, toleranţă şi răspundere. îi vom păstra veşnică amintirea şi îl vom
omagia alături de cele mai însemnate şi înalte personalităţi ale neamului nostru.
Dumnezeu să-l odihnească!”
Vaier Dorneanu,
Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor
„Am o tristeţe profundă în suflet pentru plecarea dintre noi a Prea Fericitului
• Teoctist, un slujitor adevărat al Bisericii şi al credincioşilor. Am avut prilejul să
vorbesc de mai multe ori cu Prea Fericitul Teoctist şi întotdeauna am plecat cu
bucurie în suflet.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Theodor Stolojan, fost prim-ministru
„Plecarea la Domnul a Prea Fericitului Patriarh Teoctist ne-a încărcat sufle
tul de tristeţe. Cu adâncă mâhnire, aduc un pios omagiu celui ce m-a întărit în
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credinţa străbună şi m-a îndemnat totodeauna să fac tot ce pot pentru Biserica
noastră strămoşească.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Ion Stan, deputat
„Plecarea neaşteptată a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în lumea
celor drepţi ne-a întristat profund şi ne-a tulburat obişnuinţele zilnice, ajutându-ne
să înţelegem că toate zbaterile noastre nu sunt decât în mâna lui Dumnezeu.
Nu vom uita niciodată chipul său blând, vorba înţeleaptă şi răbdarea cu care
asculta pe oricine. De cele mai multe ori, binecuvântările Prea Fericirii Sale erau
balsam şi alinare pentru fiecare dintre noi. Avea în permenanţă o vorbă bună şi un
zâmbet pentru toţi. Amintirea lui va fi veşnică în inimile noastre. Dumnezeu să-l
odihnească!”
Laurenţiu Tănase, fost Secretar de Stat pentru Culte,
membru al Colegiului CNSAS
Constantin Buchet, Secretarul Colegiului CNSAS
„A fost un om bun şi înţelept şi a încercat cu toate puterile să ţină echilibrul şi
măsura în viaţa noastră complicată din anii tranziţiei, apărând valorile morale şi
interesele generale ale românilor. A reuşit să întărească credinţa tinerilor în Dum
nezeu, să dezvolte rolul social Bisericii într-o perioadă de greutăţi şi de lipsuri.
De-a lungul anilor am lucrat împreună la proiecte comune ale Statului şi ale
Bisericii pentru refacerea locaşurilor de cult, pentru bisericile româneşti din diaspora şi încă atâtea altele. Ne va fi greu fară Părintele nostru Patriarh Teoctist.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!"
Adrian Năstase,
fost prim-ministru
„într-un moment foarte greu pentru Biserica Ortodoxă Română, gândurile
mele se îndreaptă spre clipele de mare înălţare sufletească pe care le-am petrecut
alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Nu-l voi uita niciodată pentru
faptele sale şi pentru echilibrul pe care l-a manifestat în momente grele şi zbuciu
mate pentru ţară.
Dumnezeu să-l odihnească!”
Marian Petre Miluţ,
membru în Adunarea Naţională Bisericească
„A dispărut astăzi din mijlocul nostru un mare păstor, cel care, cu grijă, a
apărat Ortodoxia ţării în anii grei prin care a trecut. Nu-l vom putea uita niciodată.

\
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Promit a mă lupta cu modestele mele forţe pentru a contribui la realizarea gândului
său drag, ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului. Sper ca toţi românii să fie alături."
Nicolae Noica,
membru în Adunarea Naţională Bisericească
„Ca om am pierdut un prieten, iar Ortodoxia a pierdut unul dintre simbolurile
care au fost aproape de creştinism, în sensul apărării celor două Biserici. Deplâng
această mare pierdere şi îmi doresc ca Prea Fericitului Teoctist să-i fie bine alături
de Dumnezeu.
Veşnică să-i fie pomenirea!
55

Stavros Lekakkos,
preşedintele Piraeus Bank,
„Prea Fericitul Teoctist va rămâne ca o figură proeminentă în istoria Bisericii
Ortodoxe Române şi a ţării, care a trecut printr-o perioadă nu uşoară, de transfor
mări profunde care a schimbat viaţa oamenilor şi fizionomia societăţii româneşti. Şi
personal a trecut prin momente dificile, obiect al unei campanii nemeritate de încer
cări de discreditare. A avut tăria să treacă prin aceste încercări şi să contribuie deci
siv la refacerea şi consolidarea unităţii şi coeziunii Bisericii şi a slujitorilor ei. S-a bu
curat pe bună dreptate de preţuirea şi încrederea credincioşilşor. A fost un factor de
echilibru şi de normalitate în societatea noastră atât de greu încercată.
Dumnezeu să-l odihnească!
Ion Iliescu,
senator, fost preşedinte al României
„Vă transmitem sincere condoleanţe pentru pierderea Prea Fericitului Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o mare personalitate a lumii creş
tine, cu viaţă sfântă, dedicată lui Dumnezeu şi semenilor.
Dumnezeu
55

Chestor Dan Valentin Fătuloiu,
şeful Poliţiei Române
•

•

Cu mult respect şi cu adâncă plecăciune mă rog ca sufletul Prea Fericitului
Părinte Teoctist să ajungă în rai, de unde să ne ocrotească în continuare.
Veşnică pomenire!
55
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Vasile Blaga, senator
A

„In aceste momente grele pentru întregul neam românesc aduc cel mai sincer
omagiu celui ce a fost o pildă de bunătate şi dreptate, Prea Fericitul Părinte Teoctist.
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Sper ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să împlinesc ultimul vis pe care l-a
avut, să punem cărămida la temelia Catedralei Mântuirii Neamului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Adriean Videanu,
Primarul General al Capitalei
„Am fost prezent astăzi, alături de colegii mei la sediul Patriarhiei, pentru a
aduce un ultimul omagiu celui care a trecut în veşnicie, Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, un om bun şi blând care m-a onorat de multe ori cu aprecierile sale. Avea
întotdeauna un cuvânt de apreciere pentru munca plină de riscuri a colegilor mei.
Ne considera eroi de flecare zi. întreba de fiecare dată cât mai avem până vom ter
mina de construit biserica noastră. Ar fi dorit să fie prezent la sfinţirea ei. Dum
nezeu să-l ocrotească şi să-l odihnească în pace!"
A

General de brigadă Aurel Udor,
Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Voi păstra veşnic în aminitre figura luminoasă, caldă şi binevoitoare, cu
vântul plin de înţelepciune, dragostea părintească şi acţiunile energice ale Prea
Fericitului Teoctist îndreptate tot timpul pentru întărirea credinţei în Biserica nea
mului şi implicarea acestei în toate planurile vieţii sociale din România.
Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române!”
Prof. Florin Georgescu,
Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României
„Păstrăm o vie amintire celui ce a păstorit Biserica românească vreme de mai
bine de 20 de ani. Mereu a fost un părinte, prieten şi povăţuitor al Jandarmeriei
Române. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!”
Gen. maior Costicâ Silion,
Inspector general al Jandarmeirei Române
„Vom păstra o vie şi veşnică pomenire Prea Fericitului Patriarh Teoctist, un
părinte adevărat, care a trăit şi a slujit cu vocaţia mărturisirii valorile profunde ale
Ortodoxiei româneşti şi universale, asumându-şi cu blândeţe şi seninătate nepu
tinţele celor din jur. Ne va rămâne pururea viu chipul Patriarhului, care a împlinit
până la capăt taina ascultării la care a fost chemat de către Biserică.
Dumnezeu să-l odihnească şi să-l primească întru împărăţia Sa cea veşnică!”
Adrian Lemeni,
fost secretar de Stat pentru Culte
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„Un pios omagiu pentru cel ce a condus Biserica Ortodoxă Română vreme
de peste 20 de ani. Va rămâne în inimile noastre ca un adevărat păstor de suflete
şi părinte duhovnicesc. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!”
Gen de brigadă Silvian Pahonţu,
Director al Serviciul de Protecţie şi Pază
„Părintelui nostru Patriarh Teoctist, care a ocârmuit Biserica în momente din
tre cele mai dificile, cu înţelepciune şi echilibru, lacrima şi rugăciunea noastră în
acest ceas trist”.
Claudiu Târziu, revista ROST
„Dumnezeu m-a învrednicit ca peste 21 de ani să veghez şi să ma grijă de
sănătatea Prea Fericitului Părinte Teoctist, timp în care viaţa ne-a apropiat foarte
mult. Astfel, am fost deseori martor şi părtaş la zbuciumul şi frământările sale
sufleteşti, când trebuia să găsească cele mai potrivite soluţii care să asigure trăini
cie şi echilibru Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din ţară şi de pretutindeni.
A fost, într-adevăr, trimisul lui Dumnezeu pe pământ, la propriu şi la figurat,
într-o perioadă atât de dificilă, cu frământări în special politice grele, cu agresiu
ni împotriva Bisericii şi a sa, cărora, însă, Prea Fericitul Părinte Patriarh a ştiut să
facă faţă cu tact şi înţelepciune, cu diplomaţie şi blândeţe, toate bazându-se pe
nemărginita sa credinţă în Dumnezeu şi pe susţinerea milioanelor de credincioşi.
S-a stins din viaţă total neaşteptat, fară să-i fiu alături şi fară să particip la de
cizia medicală care îi punea viaţa în pericol, cu atât mai regretabil cu cât cunoş
team cel mai bine organismul şi starea sănătăţii sale.
A fost un om blând şi bun, dotat cu o nobleţe sufletească şi o înţelepciune
deosebită, cu modestie, dar şi cu fermitate şi spirit organizatoric inegalabil, toate
puse în slujba Bisericii şi a credincioşilor, pentru care nu a precupeţit niciodată
nici un efort. Prea Fericitul Părinte Teoctist lasă în urma sa o pagină luminoasă în
istoria Bisericii din ţara noastră, care va dăinui peste veacuri.
Cu inimle cernite şi cu adâncă mâhnire, eu şi familia mea deplângem pier
derea bunului şi marelui nostru prieten de la care primeam mângâieri părinteşti şi
binecuvântări ori de câte ori ne întâlneam. Vom păstra cu toţii mereu în suflet
figura luminoasă şi zâmbitoare, plină de blândeţe a dragulm nostru Părinte Teoc
tist. Nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în împărăţia sa!"
Familia Prof. univ. dr. Nicolae Ursea
„Un om bun, un om înţelept, un extraordinar exponent al luminii creştine
româneşti. îi sunt recunoscător pentru tot ceea ce a făcut pentru Biserica Ortodoxă
Română şi, în plus, îi sunt recunoscător pentru că graţie lui am putut aduce în
Academia Română pe cei doi stâlpi ai creştinismului, Papa Ioan Paul al II-lea şi
Patriarhul Constantinpolului, Bartolomeu I. Dumnezeu să-l odihnească!”
Acad. Eugen Simion,
fost preşedinte al Academiei Române
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„Aduc un ultim şi deosebit omagiu celui care a fost Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, un adevărat şi mare păstor al Bisericii Ortodoxe Române şi al românilor
de pretutindeni. Am avut onoarea de a colabora şi de a mă împărtăşi din expe
rienţa şi înţelepciunea Prea Fericitului Patriarh Teoctist. La îndemnul său am pus
bazele pentru un nou amplasament al Catedralei Mântuirii Neamului, al sistemu
lui de salarizare a personalului slujitor al Bisericii şi a refacerii unor ctitorii foarte
importante din ţară.
Domnul să-l odihnească în pace!”
Victor Ciorbea,
fost prim-ministru
Au mai semnat în Cartea de condoleanţe delegaţi ai Procuraturii Generale,
Instituţiei Avocatului Poporului, Organizaţiei Europeane a Drepturilor Omului,
Institutului Naţional de Statistică, Uniunii Naţională a Patronatului Român, Ad
ministraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Garnizoanei Bucureşti, Prefecturii jude
ţului Giurgiu, Primăriei Craiovei, Primăriilor Sectoarelor 2 şi 4 din Capitală, Co
rului de cameră Madrigal, etc.
Scurte mesaje de condoleanţe au scris şi membrii Corpului diplomatic de la
ambasadele Bulgariei, Siriei, Armeniei, Greciei, Bosniei şi Herţegovinei, Croa
ţiei, Emiratelor Unite, Maroc, Italiei, Coreii, Egiptului, Braziliei, Germaniei, Re
gatului Quatar, şi altele.
*
Telegrame, mesaje şi scrisori de condoleanţe
Biserica Ortodoxă a Georgiei
"în numele Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi al meu per
sonal, exprimăm adânca noastră tristeţe la aflarea veştii morţii Patriarhului României, Prea Fericitul Teoctist. înălţăm rugăciuni ca sufletul său binecuvântat să se
odihnească în ceata drepţilor".
____

_____

A

Pentru voi rusător,
Ilia II
Patriarh-Catolicos al Georgiei
Mitropolia Ortodoxă a Americii şi Canadei
"Cu adâncă durere am aflat despre adormirea neaşteptată a veşnicului în
amintire slujitor al lui Dumnezeu, Preafericitul, Preabinecuvântatul Teoctist, Arhi
episcopul Bucureştilor, Mitropolitul Ungrovlahiei, Locum Tenens al Cezareii Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
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In timpul îndelungatei sale vieţi, Patriarhul Teoctist l-a slujit pe Hristos şi
Sfânta Sa Biserică cu credinţă adâncă, devotament dezinteresat şi urmare exem
plară a Sfintei Evanghelii. Va fi păstrat în amintire, în mod special, pentru
păstorirea Bisericii în timpul celor mai dificile decade din România, sub comu
nismul ateu, şi pentru călăuzirea spre renaştere şi dezvoltare continuă, în era nouă,
care a început după căderea comunismului. Ne rugăm fierbinte Domnului nostru
să îl răsplătească acum pentru viaţa sa de permanentă slujire, dăruindu-i viaţă
veşnică în împărăţia cerurilor.
Exprimându-mi tristeţea pentru această mare pierdere, vă rog să acceptaţi
condoleanţele sincere şi sprijinul prin rugăciune din partea ierarhilor, preoţilor,
monahilor şi credincioşilor din Biserica Ortodoxă a Americii. Fie ca însuşi
Hristos să-i întărească pe cei care plâng pierderea iubitului lor arhipăstor, care şi-a
slujit turma, urmându-1 pe Singurul şi Adevăratul Păstor, Care „n-a venit să I se
slujească, ci ca să slujească” (Matei 20, 28).
Vă rog să fiţi încredinţaţi de rugăciunile noastre fierbinţi şi neîncetate, ca
Domnul nostru să-i dăruiască odihnă şi mângâiere cu sfinţii, slujitorului Său cel
de curând plecat, Patriarhul Teoctist.
Veşnică să-i fie pomenirea!”
Cu frăţească dragoste în Hristos,
Herman,
Arhiepiscop de Washington şi New York,
Mitropolit a toată America şi Canada
Mitropolia Ortodoxă din Japonia
"Am fost cuprins de o mare tristeţe şi de o durere de nestăpânit când am aflat
că Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a mutat de la
noi, în ziua de 30 iulie a.c
Sfânta Biserică Ortodoxă Autonomă din Japonia şi turma sa credincioasă îl
va păstra în amintire şi în rugăciune pe nobilul şi harismaticul întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, care şi-a condus şi şi-a slujit turma de-a lungul unor
perioade dificile din istoria ei.
Cu dragoste frăţească şi înalte sentimente, îl rog pe Domnul şi Mântuitorul
lisus Hristos, ca Atotputernicul să odihnească sufletul binecuvântat al Prea Feri
citului Teoctist în pace fară .de sfârşit şi să-i dăruiască viaţă veşnică”.
••

<

Daniel,
Arhiepiscop de Tokyo şi
Mitropolit al întregii Japonii
Nunţiatura Apostolică în România
"Nunţiatura Apostolică în România a aflat cu durere trecerea la cele veşnice
a Prea Fericitului Patriarh Teoctist, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
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Suntem alături de întreaga Biserică Ortodoxă Română şi de poporul credincios,
amintindu-ne de acest mare Patriarh care s-a implicat mult în dialogul ecumnic şi
mai presus de toate ne amintim de istorica invitaţie făcută Papei Ioan Paul al II-lea
de a vizita România.
Nunţiatura Apostolică a comunicat deja Sfântului Părinte moartea neaşteptată
a Prea Fericirii Sale. Papa Benedict al XVI-lea va trimite Sfântului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române o telegramă de condoleanţe şi o delegaţie a Sfântului
Scaun va participa la ceremonia de funeralii.
Ne rugăm împreună Domnului ca să-l primească în pacea Sa pe acest slujitor
credincios, care a păstorit timp îndelungat Biserica Ortodoxă Română".
Mons. Mauro Lali,
însărcinat cu Afaceri, a.i, al Nunţiaturii Apostolice în România
Arhiepiscopia Armeană din România
"Trecerea la cele veşnice a celui ce a fost Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, cel de fericită amintire arhiereu, Prea Fericitul Teoctist, ne cutremură şi ne
umple sufletele cu greutatea suferinţei.
Irecuperabila pierdere a Bisericii Ortodoxe Române se răsfrânge asupra în
tregii creştinătăţi, care se roagă astăzi pentru odihna fiului ei, fiu ce înţelept şi iu
bitor de semeni a trudit întreaga viaţă pentru frăţietatea între Biserici şi pentru
mântuirea tuturor.
Ca un frate în Hristos, stătător alături de Prea Fericitul Părinte Teoctist aproape
jumătate de veac, vă împărtăşesc durerea şi îngenunchez în pioasă rugăciune
alături de voi la căpătâiul său şi vă doresc, fraţilor, în numele clerului şi poporului
armean, mângâiere, credinţă şi putere, pentru a continua misiunea sa apostolică.
Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în lumina drepţilor!"
Dirayr Mardichian
Arhiepiscop al Bisericii Armene din România
Conferinţa Episcopilor Catolici din România
"Ne alăturăm în rugăciune Bisericii Ortodoxe Române la ceasul despărţirii
neaşteptate de Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Păstrăm în mmeoria sufletelor noastre chipul Intâistătătorului Bisericii Orto
doxe Române ca o personalitate remarcabilă a societăţii româneşti, om al rugăciu
nii şi cărturar, disponibil şi dornic de reconciliere şi pace.
A fost cel dintâi Patriarh ortodox care a acceptat să invite Pontiful roman Papa
Ioan Paul al II-lea într-o ţară majoritar ortodoxă. Comuniunea fraternă dintre cei doi
întâi stătători, dimpreună cu strigătul „ Unitate f \ insuflat de frăţeasca lor îmbrăţi
şare, vor dăinui întotdeauna în cartea de aur a Bisericii creştine din România.
A
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întregul corp episcopal al Conferinţei Episcopale Române aduce un pios
omagiu celui care a fost Păstorul Bisericii Ortodoxe Române timp de peste 20 de
ani, rugând pe Cel ce este „învierea şi Viaţa” să reverse din belşugul harurilor Sale
asupra sufletului slujitorului Său şi să-l odihnească în pace, iar lumina cea fară de
sfârşit să-i strălucească lui!"
Ioan Robu
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti,
Preşedinte al Conferinţei Episcopale Române
Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major,
Vicepreşedinte al Conferinţei Episcopale Române
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
"Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a întors la Domnul, la casa Tatălui.
Pentru noi, care credem în înviere, Prea Fericirea Sa a trecut din moarte la viaţă,
iar astăzi este întâmpinat în Slava cerurilor de către Mântuitorul Hristos, nădejdea
şi lumina lumii.
împreună cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist ne-am bucurat de vizita pe care
Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a facut-o în România, la Bucureşti; împre
ună am fost la Sfintele Liturghii din Piaţa Unirii şi de la Parcul Izvor; împreună
ne-am dat sărutul păcii şi am strigat cu mulţimea credincioşilor: „ Unitate!,
Unitate/” Astăzi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu Sfântul
Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, cântă în faţa tronurilor cereşti: „Acum m-am
odihnit şi am aflat uşurare multă, că m-am mutat din stricăciune şi m-am dus la
Viaţă. Doamne, mărire ţie!” Credem cu tărie că dincolo de zări, Patriarhul Teoc
tist şi Papa Ioan Paul al II-lea se vor ruga pentru unitatea Bisericii, pentru pacea
şi buna înţelegere dintre ortodocşi şi greco-catolici.
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, se uneşte în rugăciune cu
toţi ierarhii, clerul, persoanele consacrate şi fiii Bisericii Ortodoxe Române pen
tru a cere Tatălui ceresc „pace şi uşurare multă”, iertarea păcatelor şi odihnă veş
nică Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace şi să-i facă parte cu drepţii!"
/V

_____

A

*

Lucian,
Arhiepiscop Major
Biserica Unitariană din România
"Trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Patriarh Teoctist ne-a cauzat o
durere profundă, căci lunga şi rodnica lui păstorire a fost un exemplu al unei vieţi
de întâistătător bisericesc.
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Ne exprimăm sincere condoleanţe. Suntem alături de Sinodul Bisericii Orto
doxe Române, de îndureraţii ierarhi ai Bisericii şi de fraţii noştri ortodocşi din ţară
şi de peste hotare în aceste clipe de grea pierdere pentru toţi.
Biserica Unitariană din Transilvania, împreună cu credincioşii săi, ne rugăm
pentru ca Bunul nostru Dumnezeu, Creatorul lumii şi Dăruitorul vieţii, să dea
odihnă paşnică trupului răposatului frate Patriarh şi să împărtăşească sufletul lui
de mântuirea veşnică".
r

Dr. Szabo Arpâd

Episcopul Bisericii Unitariene
Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România
(Sibiu)
"Cu adâncă durere am luat cunoştinţă de trecerea la cele veşnice a Prea Feri
citului Părinte Teoctist, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care, după o
lungă slujire, s-a întors la casa Tatălui Ceresc.
Aducându-ne aminte de frăţeasca şi fructuoasa colaborare la nivelul Biseri
cilor noastre, cât şi personal, conducerea Bisericii Evanghelice C.A. din România
şi cosemnatarul Episcop Christoph Klein, îşi exprimă sincere condoleanţe faţă de
această grea pierdere pentru Biserica Ortodoxă Română şi pentru dialogul ecu
menic în România.
Atotputernicul Părinte ceresc să-l odihnească în pace".
Dr. Christoph Klein, Episcop

Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România
"Primind vestea morţii Prea Fericitului Patriarh Teoctist, credincioşii creştini
baptişti din România se alătură regretului credincioşilor creştini ortodocşi. Slu
jirea pentru o perioadă de 21 de ani a Patriarhului Teoctist ca păstor al credincio
şilor ortodocşi, precum şi în calitate de cârmuitor al Bisericii Ortodoxe reprezintă
un exemplu de dedicare şi de jertfa personală.
Am avut oportunitatea să-l cunosc personal în mai multe rânduri pe Prea
Fericitul Patriarh Teoctist şi am fost mereu mişcat de cordialitatea şi căldura cu
care m-a întâmpinast. Deschiderea şi înţelepciunea Patriarhului Teoctist constituie
o mărturie a exemplului pe care l-a dat prin viaţa sa, precum şi o contribuţie pe
care a adus-o în cadrul Bisericii Ortodoxe şi în afara acesteia.
In numele credincioşilor baptişti din România, Uniunea Bisericilor Creştine
Baptiste exprimă condoleanţele acestora pentru pierderea suferită. Ca şi credin
cioşi creştini suntem convinşi că Dumnezeu este cel care conduce atât istoria, cât
şi vieţile copiilor Săi. Chiar şi în aceste momente de durere ne rugăm ca Dum
A
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nezeu să îşi arate slava sa şi numele lui lisus Hristos să fie înălţat în mijlocul po
porului român".
Otniel Ioan Bunaciu
Preşedintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România
Cultul Creştin Penticostal din România
"Plecarea la cele veşnice a celui ce a fost Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitro
politul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Cezareii Capadociei şi Patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române, Prea fericitul Părinte Teoctist, constituie o mare pier
dere pentru credincioşii ortodocşi din ţară şi nu numai.
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a fost timp de 21 de ani un mare
conducător şi, în acelaşi timp, un teolog de frunte, cu multe realizări care rămân
consemnate în istorie.
In numele conducerii Cultului Creştin Penticostal din România transmitem
sincerele noastre condoleanţe Bisericii Ortodoxe Române pentru trecerea în veş
nicie a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Teoctist,
veteran al dialogului interreligios.
A

/V

Dr. Pavel Riviş Tipei
Preşedinte
Uniunea Bisericilor Cultului Creştin după Evanghelie
A

_
_
_
_

"In numele Cultului Creştin după Evanghelie şi al meu personal vă adresez
sincere condoleanţe în legătură cu greaua pierdere suferită de Biserica Ortodoxă
Română prin trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Aceleaşi sentimente de durere le voi transmite şi prin prezenţa mea la slujba
de înmormântare ce va avea loc vineri, la Catedrala Patriarhală".
Cu stimă,
Virgil Achihai,
Preşedinte
Muftiatul Cultului Musulman din România
"Cu adâncă părere de rău pentru pierderea pe care o încearcă Biserica Ortodoxă
Română şi milioanele de creştini ortodocşi, Muftiatul Cultului Musulman aduce un
omagiu memoriei Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Teoctist, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să-i aşeze sufletul alături de cei drepţi".
Muftiu, Iusuf Murat
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Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
"Am aflat cu mare tristeţe şi cu mâhnire în suflete vestea trecerii în nefiinţă
a Prea Fericitului Patriarh Teoctist. Vă rugăm să primiţi sincerele noastre con
doleanţe şi marile noastre regrete, acum la încetarea din viaţă a Prea Fericitului
Patriarh Teoctist.
Cu îngăduinţa dumneavoastră, dorim să vă informăm că în ziua de 30 iulie
2007, orele 17,00, în timp ce se oficia ceremonia religioasă prilejuită de reinaugurarea Sinagogii Mari din Capitală, aflând trista veste a trecerii în nefiinţă a Prea
Fericitului Patriarh Teoctist, am anunţat participanţţii la ceremonie şi am păstrat
un moment de reculegere în memoria marelui dispărut.
Am evocat, cu acest prilej, marea personalitate a Prea Fericitului Patriarh
Teoctist, de care noi evreii din România ne-am simţit întotdeauna foarte aproape.
Nu o dată, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a participat la acţiuni organizate de
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, dând glas sentimentelor sale de
repsect şi consideraţie, animat de o autentică dorinţă pentru înţelegere şi colabo
rare între etnii, între Biserica Ortodoxă Română şi Cultul Mozaic din România.
Asigurăm Sinodul Bisericii Ortodoxe Române de participarea noastră la ma
rea durere a poporului român, pricinuită de trecerea în lumea celor drepţi a Prea
Fericitului Patriarh Teoctist.
Sincere condoleanţe!"
Dr. Aurel Vainer - deputat,
Preşedinte

Menahem Hacohen,
Şef Rabin al României,

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
"Am aflat cu profundă durere neaşteptata veste a trecerii la cele veşnice a
Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericirea Sa a militat întreaga viaţă pentru valorile creştine, bucurându-se
de respectul tuturor Cultelor, fiind apreciat nu doar în ţară, dar şi în străinătate, ca
un om al dialogului şi al toleranţei.
Stă mărturie întâlnirea în România cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea,
primul Suveran Pontif care a vizitat o ţară majoritar ortodoxă, moment plin de
speranţă în istoria universală a creştinismului. *
In numele Camerei Deputaţilor, cât şi al meu personal, mă alătur tuturor celor
care în aceste zile îndreaptă un gând pios în memoria celui care şi-a închinat în
treaga viaţă păstrării spiritului viu al Ortodoxiei româneşti, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în lumina sfinţilor Săi!"
a

Bogdan Olteanu,
Preşedintele Camerei Deputaţilor
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Ministerul Afacerilor Externe
"Ministerul Afacerilor Externe a primit cu nemărginită şi profundă durere
vestea trecerii la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române.
Ministerul Afacerilor Externe împreună cu întreaga lume creştină deplânge
plecarea dintre noi a unui mare diplomat al spiritualităţii româneşti şi al ecumenismului.
Deceniile de înaltă slujire şi lucrare întru Domnul în calitate de Patriarh îl
vor păstra veşnic viu în gândurile şi rugăciunile credincioşilor români".
Adrian Cioroinau,
Ministru de Externe
Ministerul Apărării Naţionale
"Profund îndureraţi de vestea trecerii la cele veşnice a celui care a fost Prea
Fericitul Părinte Teoctist, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, ne expri
măm sincerele noastre regrete pentru pierderea nepreţuită a unuia dintre cei mai
apropiaţi prieteni ai Armatei strămoşeşti. Oştean neînfricat al Domnului, pe care
l-a slujit încă din fragedă tinereţe, Prea Fericirea Sa i-a păstorit cu pricepere şi în
ţelepciune pe dreptcredincioşii români, îndemnându-i prin propriul exemplu către
dragoste şi înţelegere.
în cele două decenii în care a călăuzit destinele Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericitul Părinte s-a aplecat cu preţuire asupra Armatei, căreia i-a arătat calea
către mântuire, prin credinţă în Dumnezeu şi devotament faţă de ţară şi neam şi prin
reluarea în 1995 a asistenţei religioase cu caracter permanent în spaţiul militar.
în aceste momente, când clopotele vestesc ridicarea sa la ceruri, înălţăm ruga
noastră către Domnul spre a-i rândui loc de odihnă veşnică şi suntem alături de
toţi creştinii ortodocşi români de pretutindeni, în greaua încercare care ne-a fost
hărăzită.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!"
Teodor Meleşcanu,
Ministrul Apărării
Amiral Gheorghe Marin,
Şeful Statului Major General
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
"în aceste momente de grea încercare, când trecerea la cele veşnice a Prea
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a îndoliat în
treaga comunitate ortodoxă, doresc să-mi exprim regretul faţă de pierderea sufe-
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rită şi deosebita recunoştinţă pentru aportul întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române la renaşterea spirituală a românilor.
Sacrificiul de care a dat dovadă pe parcursul vieţii şi renunţarea de sine pen
tru ajutorarea semenilor sunt modele demne de urmat pentru toţi credincioşii.
Printre învăţăturile Părintelui Patriarh Teoctist, care vor rămâne veşnic vii, se nu
mără şi aceea că „fără emoţii, fiinţa umană ar fi mai seacă”, îndemn de curaj şi
încredere către toţi slujitorii Bisericii.
Sunt convins că în asentimentul meu se află toţi reprezentanţii Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, Biserica fiind întotdeauna un sprijin real şi
necondiţionat pentru menţinerea unui climat de linişte socială şi spirituală în
colectivităţile din România”.
Cristian David,
Ministrul Internelor şi Reformei Administrative
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
"Am primit cu adâncă tristeţe vestea trecerii în lumea celor drepţi a Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
O viaţă întreagă, Prea Fericitul Părinte a semănat linişte în sufletele credin
cioşilor români de pretutindeni cu vorbe pline de înţelepciune. în vremuri grele
pentru Biserica Ortodoxă, Părintele Teoctist a reuşit să păstreze nealterat spiritul
creştin al poporului român.
Fiecare dintre noi, credincioşi întru Domnul, deplângem trecerea la cele veş
nice a Prea Fericitului Teoctist.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!"
Cristian Mihai Adomniţei,
Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Ministerul Culturii şi Cultelor
"Am aflat cu infinită durere vestea încetării din viaţă a Prea Fericitului Teoc
tist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin dispariţia Prea Fericitului Teoc
tist, Biserica Ortodoxă Română pierde pe unul dintre marii ei slujitori, care în '
vremuri de restrişte a ştiut, cu duhul blândeţii şi cu credinţa în Dumnezeu, să fie
un factor de echilibru şi de unitate. Odată cu Prea Fericitul Teoctist dispare unul
dintre marii noştri teologi şi un promotor al ecumenismului, de numele căruia se
leagă istorica vizită a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România.
Toader (Teoctist) Arăpaşu s-a născut în anul 1915, într-o familie de unspre
zece copii. Din anul 1928 când, în calitate de tânăr frate, a intrat pe poarta Schi
tului Sihăstria Voronei (judeţul Botoşani), a slujit cu credinţă şi devotament Bise
rica Ortodoxă Română vreme de aproape opt decenii. Paşii l-au purtat prin toate
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provinciile istorice ale României şi prin toate funcţiile ecleziastice până la demni
tatea supremă de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Prin înţelepciunea, bună
tatea şi credinţa sa luminată, Prea Fericitul Teoctist a sădit încredere între oameni
şi a readus speranţa învierii atunci când negura comunistă părea să se fi aşezat
definitiv peste ţară. Chiar dacă nu ne va mai dărui lumina de sfintele sărbători de
Paşte, Prea Fericitul Teoctist va rămâne în sufletele noastre şi în cărţile de istorie.
Dumnezeu să-l ierte!”
Adrian Iorgulescu,
Ministrul Culturii şi Cultelor
Secretariatul de Stat pentru Culte
/V

”In aceste momente de adâncă durere pentru întreaga creştinătate - trecerea
la cele veşnice a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist - comuniunea prin rugă
ciune ne poate da tăria sufletească să aducem un toţii un prinos de cinstire celui
ce timp de două decenii a păstorit cu blândeţe şi înţelepciune în cea mai înaltă slu
jire a Bisericii Ortodoxe Române.
A răbdat mult, a iertat mult, a iubit mult, a fost părintele ierarhilor, preoţilor
şi credincioşilor. A trecut Biserica peste cumpăna din 1989 şi, când a fost cazul,
s-a smerit şi a dat dovadă de trăire înaltă, prin deschiderea punţilor de dialog interconfesional şi interreligios. A reuşit, împreună cu ierarhii, preoţii şi credincioşii,
ca în vremurile de libertate să imprime Bisericii dinamismul necesar revenirii în
toate domeniile vieţii sociale din care Hristos fusese alungat în timpul perioadei
comuniste.
Pe lângă strădania de readucere a educaţiei religioase în şcoli, eforturile Prea
Fericirii Sale s-au îndreptat spre o amplă activitate misionară şi de asistenţă so
cială la nivel naţional (în cămine de bătrâni, orfelinate, penitenciare, armată etc.)
Putem spune că Prea Fericirea Sa a reconstruit nu doar spiritual şi cultural, ci ş
la propriu Biserica Ortodoxă Română după 1989. în timpul păstoririi sale au fost
înfiinţate 12 noi eparhii şi s-au construit aproximativ 2500 noi locaşe de cult
(biserici, capele, mănăstiri).
Nu putem trece cu vederea receptivitatea Prea Fericitului Părinte Patriarh
legată de dorinţa expresă a Mântuitorului Hristos ca toţi creştinii „să fie una”.
Ecumenismul şi-a revalorizat înţelesul în lumina acţiunilor energice întreprinse de
Prea Fericirea Sa. A făcut parte din mai multe delegaţii sinodale care au vizitat alte
Biserici şi a condus delegaţii în vizitele de peste hotare: Patriarhia Ecumenică,
Patriarhia Ierusalimului, Vatican, Germania, Finlanda, Malabar-India, Rusia, Bul
garia, Armenia, SUA, Polonia, Cehia ş.a.
A fost prezent activ în cadrul Conferinţelor şi întânirilor ecumenice mondi
ale. Toate acestea au culminat cu un moment unic, de referinţă, respectiv vizita
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Papei Ioan Paul al II-lea în România (1999), fiind prima vizită a Papei într-o ţară
majoritar ortodoxă.
Consideraţia cultural-religioasă s-a concretizat prin câteva acte de recunoaştere
a misiunii Prea Fericirii Sale: Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române pen
tru strădania de reeditare a Bibliei de la Bucureşti - 1688 (11 iulie 1991); Membru
de onoare al Academiei Române (decembrie 1999); titlurile de Doctor Honoris
Causa al Universităţii din Oradea (1995), al Universităţii din Bucureşti (1995), al
Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi (2000), al Universităţii Catolice din LublinPolonia (2000), al Universităţii din Petroşani (2001), al Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (2003), al Universităţii „Ovidius” din Constanţa
(2004), al Universităţii „Al- Iona Cuza” din Iaşi (2005). A primnit diferite distincţii
bisericeşti acordate de Patriarhiile Antiohiei, Ierusalimului şi Moscovei şi de Bise
ricile Ortodoxe ale Greciei, Cehiei şi Slovaciei şi de Biserica Finlandei.
Aşadar, pentru toate acestea avem convingerea că persoana Prea Fericitului
Părinte Patriarh va marca memoria şi conştiinţa noastră şi a posterităţii multă
vreme de acum încolo, pentru că îl considerăm reprezentantul providenţial al unei
generaţii şi a unei pleiade de slujitori ai culturii şi spiritualităţii poporului nostru.
Cele şase decenii de înaltă slujire şi lucrare întru Domnul îl vor păstra veşnic
viu în gândurile şi rugăciunile credincioşilor români”.
Gigei Sorinei Ştirbu
Secretar de Stat pentru Culte
Societatea Română de Radiodifuziune
"Cu durere în suflet am aflat vestea trecerii la Domnul a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, păstorul tuturor creştinilor ortodocşi români.
Radio România pierde, o dată cu Prea Fericirea Sa, un prieten şi un colabo
rator nepreţuit. Pentru toţi românii, el a fost un părinte spiritual care şi-a închinat
viaţa lui Hristos din fragedă copilărie. Această experienţă spirituală a făcut din
Prea Fericirea Sa un exemplu de moralitate, un factor de echilibru în timpul fră
mântărilor prin care a trecut societatea românească în aceşti ani de tranziţie. A
avut greaua sarcină de a asigura modernizarea Bisericii, de a pune la punct reţeaua
de asistenţă socială, de a păstra un echilibru în relaţia cu autoritatea statală. Prin
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist toate acestea au prins contur, datorită
strădaniilor sale Biserica Ortodoxă a ajuns o prezenţă vie în cetate, modelând din
interior societatea românească.
Am admirat deschiderea Părintelui Patriarh Teoctist către celelalte culte reli
gioase, spiritul său ecumenic dându-ne privilegiul de a fi martori la noi în ţară ai
evenimentului istoric din anul 1999 - prima întâlnire dintre un patriarh ortodox şi
un papă al Romei pe teritoriul unei ţări majoritar ortodoxe.

86

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Prea Fericirea Sa va rămâne în memoria noastră şi a tuturor românilor drept
exemplu al deschiderii şi iubirii faţă de toţi oamenii, un model pentru noi toţi. Ne
rămân ca mângâiere cuvintele sale pline de înţelepciune înregistrate şi păstrate cu
onoare în fonoteca Radiodifuziunii Române.
Un gând de pomenire şi de rugăciune!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!"
Maria Ţoghină,
Preşedinte-Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune
Consiliul Superior al Magistraturii
"Consiliul Superior al Magistraturii a luat act cu profundă durere de trecerea
în nefiinţă a Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române timp
de mai bine de două decenii.
Opera spirituală a întâi stătătorului Bisericii Ortodoxe Române va rămâne în
inimile tuturor credincioşilor, indiferent de confesiune, ca un exemplu de înţele
gere ecumenică şi deschidere reciprocă, atât între Bisericile creştine surori, cât şi
în relaţia cu celelalte confesiuni, întru împlinirea visului unei omeniri unite prin
ideile şi principiile sale comune şi trăind în pace şi bună înţelegere.
Părintele Patriarh a condus Biserica Ortodoxă Română în vremuri de res
trişte, reuşind, totuşi, să păstreze nealterat spiritul tradiţional al acesteia, dar să-i
şi faciliteze adaptarea la lumea modernă, prin redimensionarea rolului său social,
alături de cel spiritual.
Nu în ultimul rând, Prea Fericitul Teoctist a înţeles că separaţia Bisericii de
Stat nu înseamnă segregare, iar pentru apărarea marilor valori ale umanităţii, care
stau atât la baza învăţăturilor Bisericii, câr şi la baza organizării statale, puterea
seculară şi cea spirituală pot şi trebuie să colaboreze, respectând libertatea de
credinţă şi de convingeri a fiecărei persoane.
O dată cu trecerea la Domnul a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist lumea
rămâne mai tristă şi mai săracă, însă exemplul său trebuie să ne încurajeze pe fiecare
în parte să fim mai buni şi să ne dedicăm împlinirii binelui semenilor noştri".
Judecător Anton Pandrea,
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Banca Naţională a României
"Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a tre
cut în lumea drepţilor. Ne rămâne însă povaţa de a nu uita vreodată că Biserica
Ortodoxă este legătura noastră de rugăciune şi de suflet cu Dumnezeu. De la Părin
tele Patriarh am învăţat, noi cei botezaţi în Biserica Ortodoxă, să trăim în iubirea
atotputernică de virtute, răbdare, toleranţă.
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Marcantă figură a creştinătăţii europene, Prea Fericitul s-a distins ca întâiul
patriarh ce a invitat un papă într-o ţară în care religia ortodoxă este îmbrăţişată de
majoritatea populaţiei. Dăruit cu har divin şi cu înţelepciune, a fost un factor de
echilibru ecumenic şi un recunoscut sprijinitor al reconcilierii între Bisericile
creştine.
In plan intern, ştiu bine ce luptă neobosită a dus pentru ca Biserica noastră, a
cărei istorie se împleteşte strâns cu istoria neamului românesc, să-şi asigure re
sursele conservării inestimabilelor ei valori patrimoniale, veritabile capodopere
ale artei şi culturii româneşti. Plecând la ceruri, ne lasă nouă tuturor, drept sfântă
moştenire, o mare operă materială şi spirituală, pe care a înfaptuit-o cu o forţă cre
atoare, pe cât de tenace, pe atât de smerită.
A fost de mai multe ori oaspete al Băncii Naţionale şi de fiecare dată ne-a dat
binecuvântarea sa. Nu pot uita memorabilele întâlniri pe care le-am avut de-a lun
gul anilor cu Prea Fericitul Părinte Patriarh al Bisericii noastre. Acum, când se
odihneşte întru Domnul, personalitatea Patriarhului Teoctist ne apare mai lumi
noasă ca niciodată".
/V

Mugur Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naţionale a României
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
A

"Vestea trecerii în împărăţia iubirii şi dreptăţii Prea Sfintei Treimi a Prea Feri
citului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a îndurerat inimi
le tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit pentru înţelepciunea şi devotamentul
cu care a slujit pe altarul Bisericii şi al conştiinţei noastre naţionale.
în aceste momente de dureroasă despărţire, transmitem, în numele membrilor
Senatului Univeristăţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi al întregii comunităţi
academice, sincere condoleanţe Sfântului Sinod.
Cutreieraţi de speranţa învierii, aducem Prea Fericirii Sale, Părintelui Pa
triarh Teoctist, piosul nostru omagiu şi prinos de recunoştinţă pentru faptul că a
preţuit Universitatea noastră şi a binecuvântat-o în anul 2005, când a fost oaspe
tele ei cel mai preţuit, primind titlul de Doctor Honoris Causa".
A

Rector,
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
"Vestea trecerii în veşnicie a Prea Fericitului Patriarh Teoctist a îndoliat întreaga
Ortodoxie. A plecat în eternitate unul dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii Române, Intâistătătorul naţiunii în faţa Cerurilor.
A
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In aceste momente de doliu ne revine misiunea de a omagia întreaga trudă
pământească a celui care împreună cu ceilalţi ierarhi a păstorit Biserica în timpuri
de prigoană a lucrării creştine şi a căutat fară încetare noi căi spre întărirea cre
dinţei atunci când vremurile erau potrivnice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ales în timpuri de schimbare a con
temporaneităţii deschiderea spre valorile universale, spre înţelegerea dreaptă cu
toate confesiunile omenirii, a consolidat temelia lăcaşului înţelegerii şi dialogului
ecumenic. Multe dintre lucrările lui din viaţă vor rămâne înscrise în Marea Carte
a neamului românesc şi în conştiinţele celor care l-au cunoscut.
In numele întregii comunităţi academice sibiene, a Senatului Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu transmitem condoleanţe clerului Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, credincioşilor şi tuturor celor care în aceste zile de doliu omagiază memo
ria Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!"
A

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
"Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad îşi exprimă, cu pro
fundă tristeţe, regretul faţă de încetarea din viaţă, la vârsta de 92 de ani, a Prea Feri
citului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care timp de peste două
decenii a condus Biserica străbună.
Personalitatea sa teologică şi intelectuală va rămâne vie în inima întregului
neam românesc pentru înţelepciunea şi dragostea creştinească faţă de cei în sufe
rinţă, cât şi prin iniţiativa sa istorică de reconciliere dintre Biserica Ortodoxă şi
cea Catolică, slujind Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Bucureşti în
prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea.
Ca membru al Academiei Române, Patriarhul Teoctist a îmbogăţit literatura
creştină cu o importantă operă teologică.
Fiind cunoscut faptul că Prea Fericirea Sa, timp de 11 ani (1962-1973) a cârmuit ca Intâistătător destinele Episcopiei Aradului şi Hunedoarei, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, alăturându-se Episcopiei Ortodoxe a Aradului,
Ienopoliei şi Hunedoarei, i-a adresat recent invitaţia de a participa la sărbătorirea
tricentenarului Episcopiei şi la sfinţirea Catedralei „Sfânta Treime”.
Acordul comunicat de Prea Fericirea Sa de a primi cu acest prilej, din partea
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, titlul academic de Doctor Honoris
Causa, ne-a umplut sufletele de bucurie.
Dumnezeu, care pe toate le rânduieşte, l-a chemat însă la cerurile Sale.
A
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La aflarea tristei veşti a încetării din viaţă a Patriarhului României, Prea Feri
citul Teoctist, alăturându-ne cu durere doliului naţional, rugăm pe Bunul Dum
nezeu să-l aşeze între drepţii Săi şi să-i facă parte de veşnică odihnă".
Rector,
Prof. univ dr. Aurel Ardelean,
Universitatea din Oradea
"Membrii Senatului Universităţii din Oradea regretă plecarea subită în lumea
drepţilor a vrednicului Părinte al Bisericii şi neamului nostru românesc, cu chip şi
fapte de patriarh autentic, care a făcut faţă vicisitudinilor impuse de regimul comu
nist, iar după anul 1989 a condus Biserica Ortodoxă Română spre locul ei de cin
ste în panteonul valorilor naţionale.
Pentru calităţile sale morale şi intelectuale, care au adus roade bogate în cul
tura noastră românească, Universitatea din Oradea i-a acordat Patriarhului Teoc
tist, în anul 1995, titlul de Doctor Honoris Causa.
Toate acestea ne îndreptăţesc să vărsăm o lacrimă alături de toţi românii care
regretă plecarea dintre noi a unui părinte şi conducător harismatic".
Rector,
Prof. dr. ing. Cornel Antal
Universitatea din Petroşani
/V

"întreaga comunitate academică din Petroşani este adânc îndurerată la vestea
trecerii la cele veşnice a Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist.
Pentru merite deosebite în promovarea dialogului ecumenic, afirmarea şi
apărarea valorilor autentice ale Bisericii Ortodoxe Române în cadrul societăţii
contempomae, Senatul Universităţii din Petroşani i-a conferit, în anul 2001, titlul
de Doctor Honoris Causa, care a reprezentat pentru noi o premieră absolută şi o
cinste deosebită.
Personalitate de prim rang a culturii şi spiritualităţii româneşti contemporane,
Prea Fericirea Sa a ştiut să îndrume, să ierte, să împace şi să îndrepte cu blândeţe
pe cei pe care îi avea sub oblăduire.
Prin înţelepciune, seninătate şi bunătate, dar şi prin fermitate şi demnitate, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a ridicat la dimensiunile patriarhilor biblici.
Suntem astăzi copleşiţi de plecarea dintre noi a acestei excepţionale persona
lităţi, care a condus Ortodoxia românească atât în vreme de bucurie, cât şi de res
trişte, mereu spre mari împliniri.
A

____
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist va rămâne în minţile şi inimile noas
tre ca un mare ierarh, un mare teolog şi un mare om, prin modul în care a înmulţit
darurile primite de la Dumnezeu.
Astăzi, când Hristos Arhiereul Cel Mare l-a chemat la Tronul Sfintei Treimi,
să ne unim în rugăciune ca Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii şi să-i răsplă
tească întreaga osteneală".
Rector,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Dima
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
"Cu profundă întristare, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a primit
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Pentru Universitatea noastră, Prea Fericirea Sa reprezintă personalitatea ce a
desăvârşit, în faţa lui Dumnezeu, misiunea noastră de dascăli şi formatori, prin
binecuvântarea acestei misiuni la care ne-am angajat acum mai bine de 17 ani,
prin sfinţirea unei capele în incinta Universităţii, destinată întâlnirii noastre cu
Dumnezeu şi prin permenenta şi neobosita purtare de grijă pe care a avut-o faţă
de noi încă de la începutul fiinţării noastre ca instituţie de învăţământ superior.
Calităţile intelectuale şi cele duhovniceşti ale Prea Fericirii Sale ne-au în
demnat să-i acordăm, în anul 2005, titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii
noastre, realizând astfel o recunoaştere firească a personalităţii ilustrului cărturar
şi păstor duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Române.
Alăturăm rugăciunii noastre înaintea Bunului Dumnezeu, sentimentele de
profund regret şi pios omagiu pentru cel ce a fost Părintele nostru, Prea Fericitul
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române".
Preşedintele Universităţii,
Pr. univ. dr. Momcilo Luburici
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
"Plecarea din această viaţă a Prea Fericitului Părinte Teoctist reprezintă o
mare pierdere pentru creştinii de pretutindeni. Personalitate marcantă atât pe plan
naţional, cât şi internaţional, Patriarhul Teoctist a păstorit destinele Bisericii
Ortodoxe Române într-o perioadă grea de trecere de la un regim dictatorial şi ateu
la unul democrat şi creştin.
Vom păstra mereu în sufletele noastre darul pe care Prea Fericitul Părinte
Teoctist ni l-a făcut: recenta sfinţire a capelei Universităţii Româno-Americane,
cu atât mai mult cu cât aceasta a fost ultimul locaş de cult care a primit binecu
vântarea Prea Fericirii Sale. Prea Fericitul Părinte Teoctist ne-a făcut onoarea de
a accepta titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane.
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Rectorul, întreaga comunitate academică şi studenţii Universităţii RomânoAmericane regretă greaua pierdere pe care a suferit-o Biserica Ortodoxă Română.
Fie ca Dumnezeu să-i aşeze sufletul între cei drepţi, întru veşnică pomenire!”
Rector,
Prof. univ. dr. Ion Sraedescu
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
A

"Costernaţi de cumplita veste a trecerii la cele veşnice a Intâistătătorului
Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ostaş credin
cios al lui Dumnezeu, bravii veterani şi invalizi de război din România ni se ală
tură în a-şi exprima profundul regret pentru imensa pierdere suferită de creştinii
ortodocşi, de întreg poporul român şi lumea creştinătăţii.
Suferim cu nemărginită durere în inimă şi în suflet despărţirea pe acest pă
mânt de cel ce ne-a fost, ca tuturor fraţilor întru conştiinţă şi neam, un eminent şi
bun părinte, iubitor şi iertător duhovnic, prieten şi camarad în slujirea cu jertfelnică ardoare şi devotament a patriei străbune, mult încercatei populaţii de toate
vârstele şi neamurile din „Grădina Maicii Domnului” şi ne plecăm cu smerenie
capetele într-un adânc moment de reculegere în memoria Prea Fericirii Sale.
L-am iubit, 1-m preţuit, respectat şi stimat pe Prea Fericitul Părinte Teoctist
pentru dăruirea exemplară cu care şi-a închinat întreaga viaţă, încă din fragedă
tinereţe lui Dumnezeu, Ortodoxiei, conlucrării şi înfrăţirii între religii întru mân
tuirea sufletului omenesc, pentru caracterul său ales, pentru bunătatea şi dragostea
cu care îi înconjura pe toţi oamenii, şi nu în ultimul rând, pentru prestigiul adus
României.
Ii datorăm pentru tot restul vieţii noastre veşnică preamărire celui mai lon
geviv Patriarh al României pentru cinstea ce ne-a facut-o de a fi de numeroase ori
în mijlocul nostru, pentru onoarea făcută de a ne numi, alături de camarazii căzuţi
în luptă, martiri ai neamului românesc, alături de sfinţii români, în rândurile că
rora merită se se numere.
Ca unii care ne-am văzut de nenumărate ori sfârşitul în tranşeele morţii de pe
câmpurile de bătălie, ne mângâiem cu speranţa că sufletele noastre se vor reîntâlni
în viaţa de apoi, în împărăţia lui Dumnezeu, avându-1 cu dragoste şi iubire lângă
noi pe Prea Fericitul şi bunul nostru Părinte Patriarh Teoctist.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
A

General de armată (r) Marin Dragnea,
Preşedintele ANVR
General de armată (r) Dumitru Penciuc,
Preşedintele AVRMAI
General locotenent (r) Teodor Halic,
Preşedintele Asoc. Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul”
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Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor
„Un ultim şi pios omagiu celui care a fost chezăşia credinţei şi dragostei pen
tru semeni, celui care a binecuvântat amenajarea în Bucureşti a Memorialului
Eroilor Neamului, ca simbol al sacrificiului poporului român pentru libertate şi
independenţă, celui care a dat semnul pentru renaşterea veritabilului Cult al Eroilor
nu numai în Biserică, ci şi în societatea românească, de la vlădică la opincă, celui
are în fiecare an, din 2005, a binecuvântat proiectele Oficiului Naţional pentru
Cultul Eroilor de reabilitare a cimitirelor de onoare şi pentru înălţarea monu
mentelor celor căzuţi pentru ţară. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Lt. col. dr. Cristian Scarlat, director
Forumul Civic al Românilor din Covasna şi Harghita
"Vestea cumplită a săvârşirii din viaţa pământească a Prea Fericitului nostru
Părinte Teoctist a cernit cu jale brazii Carpaţilor de curbură şi a întristat adânc
sufletele tuturor românilor din ţinuturile Covasnei şi Harghitei.
Durerea marii pierderi a bunului Părinte se amestecă în inimi cu recunoştinţa
vie pentru purtarea de grijă şi râvna pe care Prea Fericirea Sale-a revărsat cu iu
bire, credinţă şi înţelepciune asupra fiilor săi duhovniceşti de sub poalele Carpaţilor, aflaţi în suferinţă, amărăciune şi luptă continuă pentru a-şi putea păstra fiinţa
naţională şi credinţa strămoşească.
In conştiinţa noastră şi a generaţiilor viitoare, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist va rămâne personalitatea care, în contrast cu liderii laici ai politicii vremii,
a marcat pozitiv aceste două decenii tulburi din istoria neamului românesc. Patriot
luminat, care nu doar prin vorbe, ci prin fapte ziditoare, cu curaj, demnitate şi în
ţelepciune, Prea Fericirea Sa a apărat şi întărit neamul românesc şi credinţa stră
bună, îngrijiindu-se de toţi fiii neamului său, fară să uite pe cei aflaţi în suferinţă
pentru limba şi credinţa lor, dinlăuntrul şi din afara hotarelor României.
Noi, cei de-acum şi generaţiile viitoare de covăseni şi harghiteni vom rămâne
veşnic recunoscători Prea Fericitului Părinte pentru lucrarea dumnezeiească de
înfiinţare şi sprijinire a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei şi
pentru că prin harul divin ni l-a dăruit ca întâistătător pe Prea Sfinţitul Părinte Ioan
Sălăjan, omul lui Dumnezeu, .care a sfinţit aceste locuri, rezidind trainic sfintele
altare ale bisericilor dărâmate şi profanate şi reaprinzând în sufletele noastre tăria
credinţei şi lumina speranţei.
Rămas bun, Preabunule Părinte! înalţă-te cu îngerii spre Lumina învierii,
însoţit de rugăciunile noastre fierbinţi către Dumnezeu pentru veşnică odihnă, ală
turi de sfinţii ocrotitori ai neamului românesc".
A

Ioan Solomon,
Preşedinte
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Forumul Democratic al Românilor din Republica Moldova
"întreaga Basarabie este profund îndurerată de vestea încetării din viaţă a
Părintelui nostru Teoctist, Patriarhul Bisericii Române, înnoitorul şi ziditorul
Bisericii strămoşeşti a neamului românesc în noile condiţii ale lumii.
Reactivând Mitropolia Basarabiei, Patriarhul Teoctist a readus pe toţi românii
dintre Nistru şi Prut la adevărata lumină a credinţei şi la sânul Patriei noastre unice.
El a iubit Barasabia şi pe basarabeni, a înfiinţat aici biserici şi mănăstiri, biblioteci
şi centre culturale. Părintele Teoctist a fost prieten cu cele mai importante person
alităţi ale Basarabiei, a discutat cu ele îndelung numeroasele probleme ale neamu
lui românesc, căile de soluţionare a acestor probleme în condiţiile mediului
geopolitic agresiv instaurat în teritoriile de est ale României după 1944. De numele
Patriarhului Teoctist a fost legată în ultimul timp nădejedea cea mare a Basarabiei.
Cinstindu-i numele, Basarabia se roagă azi ca bunul Dumnezeu să-l odih
nească în pace!"
Nicolae Dabija, preşedintele FDRM
Ion Ungureanu, preşedinte al Sfatului înţelepţilor
Andrei Vartic, prim-vicepreşedinte
Valeriu Dulghieriu, vicepreşedinte
Constantin Tănase, vicepreşedinte
Ion Buga, secretar general
Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Alexandru Moşanu, Sergiu Chircă, Ion
Costaş, Dumitru Matcovschi, Anatol Ciobanu, Valeriu Saharneanu, Vasile
Tăriţeanu, Mihai Patraş, Ion Iovcev, Mihai Morăraş, Alecu Reniţă, Ion Golovatâi, Petru Munteanu, membri în Consiliul Director FDRM
Comunitatea Românească din Ucraina
"în aceste clipe de doliu naţional, Conducerea Uniunii Interregionale „Comu
nitatea Românească din Ucraina”, din care fac parte 18 organizaţii ale românilor
din regiunile Cernăuţi, Transcarpatia, Odesa, din oraşul Kiev şi din Crimeea, îşi
exprimă profunda mâhnire în legătură cu încetarea din viaţă a Prea Fericitului
Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care de-a lungul vieţii sale a fost
un vrednic slujitor al credinţei noastre strămoseşti şi un sprijinitor de nădejde al
doleanţelor duhovniceşti ale românilor din afara hotarelor actuale ale Patriei noas
tre istorice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întotdeauna alături de noi nu
numai cu gândul şi sufletul, ci şi cu fapta sa profund creştinească, binecuvântând
ajutoarele dezinteresate pe care zeci de biserici şi mănăstiri din nordul Bucovinei,
nordul şi sudul Basarabiei, din Maramureşul istoric şi din fostul ţinut Herţa le-au
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primit de-a lungul ultimilor ani din partea Patriarhiei Române şi Guvernului Ro
mâniei, sub formă de catapetesme şi clopote, de scaune arhiereşti şi cădelniţe,
candele şi cristelniţe, alte obiecte de cult şi, desigur, literatură religioasă pentru
săvârşirea serviciului divin în limba noastră română.
Pentru toate acestea, pentru grija părintească faţă de cei înstrăinaţi, pentru
rugăciunile rostite către Cel de Sus întru mântuirea neamului românesc de pretu
tindeni, rămânem profund îndatoraţi Preaiubitului Părinte Patriarh Teoctist, la
rându-ne, în aceste clipe, gândindu-ne la exemplul de demnitate, de înţelepciune,
de dreaptă şi înţeleaptă slujire a neamului românesc, îl rugăm pe Tatăl nostru ce
resc să-l aşeze acolo sus, în ceruri, la loc de cinste pe care l-a câştigat prin dreapta
şi înalta slujire a Bisericii noastre strămoşeşti, ajutându-ne şi pre noi toţi să păşim
pe calea cea dreaptă, încununată de binefăcătoare lumină.
Semnăm cu inima întristată, cu evlavie şi smerenie din partea comunităţii
româneşti din Ucraina".
Dr. Ion Popescu, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, preşedinte al UI
„Comunitatea Românească din Ucraina”,
Vasile Tărâţeanu, preşedinte al senatului UI,
Aurica Bojescu, secretar responsabil
Asociaţia Românilor din Italia
"Prea Fericitul Părinte Teoctist a fost mereu aproape de noi, românii din străi
nătate. Patriarhul a înţeles că românii care pleacă peste hotare nu trebuie abando
naţi şi a înfiinţat a doua Mitropolie în Europa, pentru păstrarea credinţei strămo
şeşti în aceste comunităţi.
Cu ocazia organizării marii întâlniri ortodoxe de la Tor Vergata - Roma, din
aprilie 2007, Patriarhul şi-a exprimat dorinţa ca Biserica Ortodoxă Română să fie
recunoscută cât mai curând în Italia. Asociaţia Românilor din Italia va face în continuiare demersuri pentru facilitarea procesului de recunoaştere a credinţei româ
nilor din Italia, în memoria celui care a fost nu numai un mare preot, ci şi un mare
înţelept al României.
Dumnezeu să-l odihnească!"
t

Eugen Terteleac,
Preşedintele Asociaţiei Românilor din Italia
Asociaţia Românilor din Castellon - Spania
"Dorim să împărtăşim cu adâncă durere pierderea inegalabilă a Prea Ferici
tului Părinte Teoctist şi să aducem sincere condoleanţe Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
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Vă scriem cu sincere regrete din Castellon - Spania, unde o importantă co
munitate de români îl aşteptau cu multă pioşenie pentru sfinţirea locului unde
urmează să se construiască biserica ortodoxă română.
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi suntem siguri că nu va înceta niciodată
să vegheze asupra poporului român".
Angela Plăcsintar,
Preşedinte,
Ramona Bucur,
Purtător de cuvânt
Familia Basarab Brâncoveanu
"Am aflat cu adâncă tristeţe despre chemarea la Domnul a Prea Fericitului
Patriarh Teoctist al României, în ziua de 30 iulie 2007. împărtăşim durerea tutu
ror celor care au găsit în Patriarhul Teoctist un far pentru credinţă, un model de
generozitate şi umanitate. Trecerea sa Dincolo constituie o pierdere ireparabilă
pentru România şi comunitatea ortodoxă.
El va rămâne în memoria tuturor ca fiind cel care a păstorit naţiunea română
în momentele de trecere de la cumplita perioadă comunistă la zilele de libertate,
cel care a deschis larg porţile ecumenismului, regenerând dialogul ecumenic cu
Roma. Aceasta este luminoasa moştenire pe care ne-o lasă nouă tuturor.
Doliul din aceste momente ne tulbură cu atât mai mult cu cât am avut bucu
ria de a-1 cunoaşte în zilele din iunie 1992, când a fost trecut în rândul sfinţilor
Domnul-martir Constantin Brâncoveanu, ultimul monarh Basarab al Ţării Româ
neşti - fondator al familiei noastre - cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu
şi Matei, împreună cu Ianache Văcărescu. îi păstrăm astfel o caldă amintire.
Primiţi îndureratele noastre omagii în memoria celui plecat dintre noi".
Elisabeta Brâncoveanu
Constantin Emanuel Basarab Brâncoveanu
Mihai Gheorghe Ştefan Basarab Brâncoveanu
Laetiţia Le Guay-Basarab Brâncoveanu
Constantin Clement George Alexandru Basarab Brâncoveanu
Isolda Maria Basarab Brâncoveanu
Maria Emilia Basarab Brâncoveanu
Gregoriu Basarab Brâncoveanu
Eugenia Basarab Brâncoveanu
Vlad Basarab Brâncoveanu
Zoe Basarab Brâncoveanu
(Paris - New York - Manchester - Toronto)
Au mai trimis telegrame şi scrisori de condoleanţe: Comisii ale Senatului şi
Camerei Deputaţilor, Ministerul Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei Ro
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mâne, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Uniunea Naţio
nală a Notarilor Publici din România, Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Uniunea
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti, Confederaţia Caritas din România, Aso
ciaţia George Marshall, Prefectura şi Primăria Municipiului Bucureşti, Primăriile
celor 6 sectoare din Capitală, Primăriile municipiilor Craiova, Giurgiu, Alexan
dria şi Târgovişte.
S-au mai primit mesaje de condoleanţe de la IPS dr. Jakubinyi Gyorgy, Arhi
episcop Romano - Catolic de Alba Iulia; PS Petru Gherghel, Episcop RomanoCatolic de Iaşi; PS Martin Roos, Episcop Romano-Catolic de Timişoara; Pr. Francis Doboş, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti;
PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Greco-Catolic de Cluj-Gherla; PS Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea; Mişcarea Focolarelor din România, ş.a.
Mesaje de mângâiere şi compasiune pentru trecerea la cele veşnice a Prea
Fericitului Patriarh Teoctist au trimis şi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, parohiile şi mănăstirile, comunităţile ortodoxe române de peste
hotare, creştini şi necreştini din ţară şi din lume.
Pentru preţuirea arătată personalităţii Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi
cuvintele alese de încurajare adresate Sfanţului Sinod în momentele de adâncă în
tristare pentru trecerea la cele veşnice a părintelui duhovnicesc al clerului şi cre
dincioşilor ortodocşi români, tuturor li s-a răspuns cu mulţumire şi cu dragoste.
Dumnezeu să odihnească împreună cu drepţii pe slujitorul Său, Arhiereul
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Veşnica lui pomenire!*
REDACŢIA

* Precizăm că materialul documentar a fost elaborat de Dl Prof. Gheorghe Vasilescu, prelucrat
şi tehnoredactat în redacţia revistei "Biserica Ortodoxă R o m â n ă Mulţumim de asemenea Redacţiei
revistei "Glasul Bisericii" ş\ Biroului de presă al Patriarhiei Române pentru sprijinul acordat.

PERSONALITATEA PATRIARHULUI TEOCTIST IN LUMINA
UNOR MĂRTURII DE SUFLET
înalt Preasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului:
"Dânsul a condus cu vrednicie Biserica Ortodoxă Română, dar în acelaşi timp
afost şi un foarte activ Patriarh, printre ceilalţi conducători de biserici ortodoxe şi
cum spuneam mai înainte şi printre toţi ceilalţi conducători de culte. A fost foarte
activ, a fost întotdeauna prezent în toate cele ce se cuveneau legate de slujiea lui
Dumnezeu, de cinstirea lui Dumnezeu şi de slujirea oamenilor în acelaşi timp.
Pentru noi toţi, va rămâne un exemplu pe care ne vom strădui să-l urmăm
fiecare dintre noi, aşa cum ni l-a arătat el, aşa cum a fost viaţa sa de-a lungul
celor peste 90 de ani
“A fost o mare personalitate, un exemplu aş putea spune pentru noi toţi, pen
tru creştini, pentru preoţi, pentru ierarhi, pentm conducătorii bisericilor. A avut
relaţii bune nu numai cu Bisericile surori ortodoxe, ci şi cu celelalte confesiuni
creştine, aş zice, chiar, şi cu celelalte religii, încât a fost un om al dragostei şi al
iubirii reciproce. Cred că ne-a lăsat un exemplu demn de urmat în această pri
vinţă a dragostei pe care trebuie să o avem unii faţă de alţii”.
înalt Preasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord:
"Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost o mare personalitate creştină,
duhovnicască prin excelenţă. Un om duhovnicesc prin excelenţă pentru că a trăit
în mănăstire de la vârsta de 14 ani şi până la moartea sa a slujit în mănăstire, în
catedrale episcopale ca ieromonah, arhiereu vicar, episcop, arhiepiscop, mitro
polit şi mai mult de 20 de ani ca patriarh al ţării.
Deci, o mare personalitate care s-a impus în toată biserica noastră, dar şi în
lumea creştină, în general, el fiind primul patriarh ortodox care l-a primit pe
Papa Ioan Paul al II-lea aici, la Bucureşti, ceea ce a însemnat pentru lumea creş
tină, în general, un mare gest de deschidere a Bisericii noastre Ortodoxe Române.
Cei doi erau într-adevăr ca nişte îngeri pogorâţi din cer prin costumaţia lor
îmbrăcaţi în alb şi prin chipul lor luminos, prin bunătatea lor, că au avut foarte
multe puncte comune. îmi amintesc cât de frumos, cât de entuziasmat i-au primit
oamenii, aici, la noi, iar vizita aceasta a rămas şi va rămâne cea mai mare rea
lizare a Preafericitului Părinte Patriarh în legătură cu relaţiile foarte strânse cu
bisericile evanghelice din Germania pe care a vizitat-o de mai multe ori şi din alte
părţi ale lumii şi cu creştinii în general, pentru că era un om cald, un om care
purta pe Dumnezeu în inima sa şi, astfel de oameni îi cuprind în inimile lor pe toţi
ceilalţi oameni fără deosebire, fără să cedeze întru nimic din identitatea sa orto7 - B.O.R.7-8/2007
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doxă. In această identitate el a cuprins pe toţi ceilalţi creştini şi pe toţi ceilalţi
oameni. Tocmai de aceea a fost mare şi va rămâne mare în istoria noastră.
Deci vizita în Germania a fost complexă şi a marcat viaţa nostră a românilor
din Germania pentru că toţi s-au minunat de prezenţa aşa de duhovnicească, aşa
de importantă a acestui om şi de deschiderea sa. Foarte interesant că la vârsta
de 90 de ani Preafericirea Sa să vorbească mereu despre viitorul Europei, despre
viitorul bisericilor, despre unitate, despre contribuţia ortodoxiei la Europa unită.
Nu s-a aşteptat nimeni la nişte cuvinte aşa de frumoase şi aşa de simple şi, în ace
laşi timp, atât de realiste. Vă mărturisesc sincer că toţi au rămas surprinşi de
prezenţa sa şi mai mult decât atât, ştiţi că diaspora românească, în general este
dezbinată. De aceea, aveam oarecare temeri că românii de acolo se vor manifesta
cu oarecare scepticism faţă de persoana Preafericirii Sale, ceea ce nu s-a întâmplat absolut deloc. îmi amintesc că în Domul din Miinchen am făcut o vecernie şi
această catedrală poate cuprinde aproape 2000 de credincioşi. Mă gândeam că
era o zi de lucru (într-o joi după amiază) şi, cine va veni în primul rând dintre
românii noştri la această vecernie. Imaginaţi-vă că biserica a fost aproape plină.
Mai mult decât atât, în program am stabilit ca la sfârşit să avem o convorbire
între patriarh şi credincioşii noştri de acolo. Dar n-a mai putut avea loc această
discuţie pentru că oamenii la sfârţitul slujbei au dat năvală asupra Preafericitului
şi până la ieşire, Preafericitul a făcut poate o jumătate de oră şi mai bine în
prezenţa cardinalului, a episcopilor catolici şi evanghelici care s-au minunat şi
au spus: «aceasta este adevărata întâlnire a unui episcop, a unui patriarh cu cre
dincioşii săi».
Toţi îl atingeau, toţi doreau să primească binecuvântare, ceea ce a impre
sionat profund pe toţi cei prezenţi
înalt Preasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul pentru Europa
Occidentală şi Meridională:
“Aş vrea să încep cu ceea ce au spus alţii despre dânsul şi anume, Papa Ioan
Paul al II-lea chiar în anul 1999, după ce a vizitat România. Eu participam la un
sinod al Episcopilor catolici europeni la Vatican şi, la cina pe care am avut-o cu
dânsul, când a ajuns la România a spus «ah, Patriarhul Teoctist este un mare
Om». în general dânsul a fost perceput îl lumea creştină ca un adevărat patriarh,
un om venerabil, un om foarte echilibrat, un om care a ştiut să primească pe toată
lumea. In lumea creştină, romano-catolică, un om care a redemarat dialogul real
imediat între biserici, prin întâlnirea capilor bisericilor, întâlnirea cu Papa Ioan
Paul al II-lea, iar printre ortodocşii din Occident şi din ţările de origine, am văzut
şi vedem foarte mult respect şi această statură de adevărat patriarh, patriarh în
sens biblic, adică un om care a depăşit limitele omeneşti legate de diplomţie,
legate de un anumit tact al relaţiilor, el a devenit un patriarh adevărat care-i trata
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pe oameni nu numai de la egal la egal, dar le inspira multă încredere şi perspec
tiva veşniciei era întotdeauna în persoana dânsului întruchipată deja
“Preafericitul a fost cunoscut sau recunoscut, un pic reevaluat, în momentul
în care s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea . Aş vrea să spun poate reacţia ita
lienilor după vizita Papei, la întâlnirea celor doi. De câte ori mergeam în parohii
sau vizitam episcopi catolici în Italia, credincioşii la care vorbeam sau ţineam
conferinţe despre Biserica Ortodoxă Română îl considerau şi pe Preafericitul un
fel de părinte al lor, un fel de episcop al lor, asemănare probabil, pe care o făceau
între papă şi patriarh. Alţii care erau puţini mai distanţi, francezii, de exemplu, l-au
cunoscut mai bine tot cu vizita papei. Şi episcopiile romano-catolice pe unde tre
ceam, unde aveam şi noi parohii, cereau preoţilor noştri să le vorbească despre
Biserica Ortodoxă Română şi despre patriarh, se mirau toţi ştiind vârsta Prea
fericitului şi cu toţii specificau această prezenţă patriarhală care deja depăşea
orice părere subiectivă pe care puteau să şi-o facă despre dânsul. Sigur, orice per
sonalitate ca cea a Preafericitului venită din răsărit care a trecut prin perioada
comunistă era trecută prin cele două filtre. Adică contestarea pe cât posibil a fi
pe placul regimurilor trecute şi cât de mult a reuşit să depăşească acele vremuri
şi să aducă Biserica în prim-planul societăţii. Preafericitul Părinte Patriarh
Teoctist a reuşit să facă lucrul acesta, a reuşit în ochii occidentalilor să facă
aceasta ”.
înalt Preasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului:
“Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a însemnat pentru ortodoxia româ
nească şi va însemna, ca şi pentru ţara noastră şi pentru românii de pretutindeni
o emblemă, o personalitate inconfundabilă prin ţinuta sa deosebită. Un Om blând,
înţelept, bun, mai ales iertător şi răbdător. N-am cunoscut un Om să poată ierta
atât de mult şi atât de profund ca Preafericitul. Sunt unul dintre ucenicii Preafericirii Sale, am avut prilejul care m-a marcat: i s-a părut că m-am supărat şi şi-a
cerut iertare de trei ori. Acest lucru mă va marca pentru totdeauna şi este, defapt,
o pildă ce însemnază să ai smerenie, să ai credinţă, să poţi să fii bun, să înţelegi
care este voia lui Dumnezeu. A slujit cu tot devotamentul, cu toată dănurea, şi-a
făcut timp pentru toţi oamenii, s-a adresat tuturor vârstelor, a fost înţeles de toate
vârstele, de toate categoriile sociale, şi omul simplu l-a priceput, şi intelectualul.
Cuvântul său avea miere, dragostea sa era cu adevărat lucrătoare pentru că îşi
împărţea bucuria cu cei oropsiţi; întotdeauna de ziua sa ţinea să se întâlnească
cu bătrânii de la azil ca să-şi aducă aminte de bătrânii din satul său, ca să înţe
leagă bătrânii că şi ei sunt ai lui Dumnezeu, pentru că Păstorul cel bun trimis de
Dumnezeu a venit la ei. Ei nu sunt închişi câtă vreme au credinţă, ei sunt liberi1.
“Ca ambasador al Ortodoxiei româneşti peste hotare, activitatea Preaferi
citului este atât de bogată încât, gt'eu este să o cuprinzi. A fost alături de românii
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de pretutindeni de multe ori, a pus temelii de biserici noi, a ctitorit episcopii şi
mitropolii şi, iată, a jacut primă legătură cu Biserica Romano-Catolică invitându-l pe Papa loan Paul al II-lea şi a fost cu adevărat un moment de răsunet, un
ecou ce nu se va stinge niciodată. In această privinţă Preafericitul avea o dispo
nibilitate unică, ştia să mângâie pe oameni cu cuvintele, cu zâmbetul, cu dra
gostea şi diplomţia sa. A fost un om deosebit de înţelept, a ştiut să valorifice tot
ce era mai bun şi de la celelalte popoare şi de la celelalte biserici. In Germania
când a fost la Mitropolia Ortodoxă vizita a avut un ecou deosebit, cât de mult s-au
bucurat nemţii pentru această legătură între Biserica Ortodoxă Română şi bise
ricile din Germania, între poporul român şi poporul german.
...Şi, pretutindeni, Preafericitul a semănat pacea şi dragostea”.
Preasfinţitul Părinte Casian, Episcopul Dunării de Jos:
“Poporul român pierde un mărturisitor al crucii şi al învierii sale. Poporul
român, ca toate popoarele a cunoscut şi cunoaşte suferinţa, dar şi trecerea din
colo de suferinţă, prin mărturisitorii şi iubitorii de Dumnezeu şi de viaţa noastră.
Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a avut de la Dumnezeu misiunea sacră de
a se identifica cu suferinţele şi cu bucuriile poporului român şi de a împărtăşi
prin viaţa lui şi, încă din tinereţe, părţi din viaţa spiritualităţii poporului român
şi a altor popoare, şi iată, că acum îi face Domnul parte şi lui, ridicându-i crucea
suferinţei şi deschizându-i calea spre înviere ”.
Preasfinţitul Părinte Corneliu Bârlădeanu, Arhiereu-Vicar
al Huşilor:
“Pentru întreaga Ortodoxie plecarea Patriarhului Teoctist este un moment
de tristeţe, cu atât mai mult pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru faptul că,
Patriarhul Teoctist a fost un om al dialogului, un om la iertării, al înţelegerii şi
al toleranţei şi a lăsat în amintirea celor ce l-au cunoscut chipul unui Părinte şi
al unui Păstor care niciodată nu a privit cu mândrie sau cu dispreţ, ci a privit cu
bunătate, cu îngăduinţă şi, mai ales, cu îndelungă-răbdare. El poate fi numit
Părintele dialogului şi al înţelegerii
i

•

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici:
“Faptul că nu s-a opus dărâmării bisericilor, asta este o stupiditate pentru
că nu se putea! Hai să spunem că se arunca în faţa buldozendui. Buldozerul con
tinua să dărâme biserica şi era mai rău pentru că Biserica era lipsită de cap şi
atunci lucrurile se prăbuşeau şi se năruiau şi mai mult. Eu cred că satanizarea
patriahului pe motivele acestea este o aberaţie care nu ţine cont de realităţile
politice ale vremii”.
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“Chiar dacă nu au luat împărtăşania, în comun, a fost o primă participare a
celor doi la liturghie, liturghie catolică - liturghie ortodoxă, ceea ce este foarte
important, iar în cursul vizitei Patriarhului Teoctist la Roma, care a fost extrem
de interesantă prin tot ceea ce s-a întâmplat acolo, amândoi au citit acelaşi crez,
crezul de la Niceea. Mi se pare că acest lucru e fundamental pentru istoria evo
luţiei raporturilor dintre cele două biserici, Ortodoxă şi Rom ano-Catolică.
Acesta a fost semnalul cel mai important, au citit amândoi acelaşi crez, crezul de
la Niceea
Theodor Baconsky, teolog:
“Din câte ştiu, Ceauşescu nu l-a mai primit pe Preafericitul Teoctist, după ce
i-a semnat decretul de recunoaştere în scaunul Patriarhal. Sigur că n-avem des
tulă distanţă deocamdată pentru a depăşi o judecată în «alb» şi «negru». Sunt oa
meni care spun: «A făcut tot ceea ce putea face, în condiţiile date». Sunt oameni
care spun: «N-a făcut nimic din ce trebuia să facă, tot în condiţiile date!». Ojude
cată mai echilibrată o să apară în timp, pe măsură ce se va scrie istoria acestei
faze terminale a comunismului din România şi cred că atunci, o să apară destule
nuanţe care să circumstanţieze, să contextualizeze cu mai multă înţelegere situa
ţia extrem de complicată în care se afla Patriarhul Teoctist în epocă şi, de fapt,
întreaga Biserică
“Patriarhul Teoctist şi-a dorit să ajungă în fruntea ierarhiei ortodoxe. E un
diplomat, un om cu mult tact. Pentru unii cu prea mult tact, dar în orice caz, e
peroana care avea în acel moment, 1986, experienţa coabitării cu autorităţile
comuniste. Din păcate pentru el, dată fiind această agravare a stării de paranoia
care cuprinsese întregid regim, el nu a mai avut de fapt interlocuitori’'.
“Grupul de reflecţie pentru înnoirea Bisericii, care are şi el un capitol asigu
rat în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe, îşi propunea ceea ce şi declara, că
doreşte să primenească un pic această Biserică Ortodoxă Română, îmbâcsită de
compromisuri, de figuri dubioase, de inerţii şi de un soi de stagnare spirituală,
care nu mai producea nimic înţelept şi nimic convingător pe plan misionar. Mem
brii acestui gj'up de bune intenţii erau fără îndoială sub exaltarea revoluţionară,
dar şi animaţi de bune intenţii la adresa Bisericii Ortodoxe Române. Nimeni nu
avea de încheiat vreo răfuială cu vreo persoană anume. Ne-am propus să facem
lobby pentru reintroducerea catehismului în biserici mai întâi şi apoi a orelor de
religie în şcoală. Ne-am propus să căutăm un dialog mai larg cu elita intelectu
ală. Pe atunci, nu se vorbea încă de societatea civilă. Pentru a vedea ce putem
face, ce putem propune noului guvern şi aşa mai departe, erau foarte multe iluzii
la mijloc şi mai ales că totul se va putea schimba în bine repede. Or, asta era o
premisă nerealistă şi ne-am ciocnit foarte repede de o realitate mult mai puţin
suplă, chiar rigidă, ostilă şi conselevatoare. Insă, am luat seama că patriarhul era
contestat în acele prime luni din 1990, într-un mod destul de stradal şi de hai
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ducesc. Nu se poate spune că tentativele de lapidare, grupurile nervoase de preoţi
care dădeau cu pietre în geamurile palatului patriarhal exprimau neapărat dra
gostea creştină şi responsabilitatea civică a creştinului. Dar aşa au fost vre
murile... eu eram cel mai tânăr membru al acestui grup. Grupul a fost acceptat de
voie - de nevoie, în Palatul Patriarhal, chiar Sinodul Permanent era străbătut de
gândul retragerii. Unii mitropoliţi, care între timp au trecut la Domnul, se gân
deau că poate trebuie să facă pasul înapoi. Dacă m-aţi întreba ce cred astăzi
despre acţiunile acelui grup, aş spune că a făcut şi lucruri bune, dar că poate a
greşit în însăşi principiul lui de constituire, pentru că Biserica nu este o societate
democratică, ci este o societate teocratică, o societate condusă de Hristos şi de
un organism care ascultă de o altă logică decât aceea a alegerilor şi a disputelor
foarte vehemente
“Deschiderea Patriarhului Teoctist faţă de acest eveniment a răscumpărat
multe dintre păcatele sale reale sau care îi sunt atribuite.
Sigur că mi-am pus întrebări cu privire la trecerea Patriarhului prin istoria
noastră recentă, dar e ciudat că, sau nu e ciudat, ci e creştineşte faptul că nicio
dată nu mi-a dat ocazia de a mă simţi neglijat, insultat de vreo atitudine sau alta,
a fost extrem de cald şi a creat o relaţie personală aşa numai cum un Părinte
duhovnicesc o poate face cu cineva. Patriarhul este călugăr de vocaţie, undeva în
profunzime se vede că a trăit în mănăstire şi că a trecut în ierarhie ca un monah
de vocaţie, cineva care a ales această cale şi s-a simţit bine în ea. De asta are
foarte multe reflexe patericale discursul Patriarhului, este în mare măsură un dis
curs de monah.
Ca intelectual am auzit multe critici la adresa Patriarhului şi sunt convins că
nu numai intelectualii l-au criticat, poate şi anumiţi colegi de ierarhie, poate şi
alte medii din biserică, dar cred că şi el îşi va fi îndeplinit acest rol de a adapta
Biserica la o nouă epocă istorică fără să o bruscheze şi fără să creeze tulburări
durabile.
E un om care a fost cumpătat în dieta lui, în viaţa lui zilnică, în programul
său, cred că acest lucru este direct legat de longevitatea formidabilă cu adevărat
patriarhală de care s-a învrednicit”.
Adrian Cioroianu, istoric:
“Patriarhul Teoctist a acceptat, să spunem, un amunit tip de relaţie cu re
gimul Ceauşescu. Fără îndoială, că asemenea celor care l-au precedat, a încer
cat să obţină pe cât posibil mai mult în favoarea Bisericii şi în favoarea credin
cioşilor, de la puterea politică
“Dincolo de acuzele curente, acelea că Biserica la noi n-a protestat, în prin
cipal, Biserica şi Patriarhul nu au p?vtestat împotriva dărâmării bisericilor sau
nu au luat partea adversarilor comunismului sau măcar nu au protejat pe cei care
s-au răsculat la Timişoara sau la Bucureşti în anul 1989. Trebuie să spunem că
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dincolo de aceste acuze curente există şi un dat fundamental al Bisericii Orto
doxe, în ansamblul ei. Greşesc, din păcate, dar greşesc cei care compară Româ
nia ortodoxă cu Polonioa catolică, cerând Bisericii Ortodoxe Române să acţio
neze ca şi Biserica din Polonia, de rit catolic. Diferenţa estefoarte simplă în esenţă:
dacă lumea catolică are centru de autoritate la Vatican şi, practic, între tine şi
autoritatea politică este mereu protectorul tău de la Vatican, în cazul Bisericii
Ortodoxe Române, fiecare Biserică Ortodoxă naţională este obligată să ajungă
la o formă de înţelegere, de compromis, cu regimul politic. Este ceea ce în ter
meni bizantini se cheamă «symphonia», compromisul dintre puterea lumească şi
puterea lui Dumnezeu
“Faptul că astăzi în anul 2006 după 20 de ani de patriarhat ai lui Teoctist,
dar şi la capătul practic al unui mileniu şi mai bine, de istorie creştină în Româ
nia, Biserica Ortodoxă, biserica în general este pe locul întâi în instituţiile în care
românii au încredere, are legătură şi cu această prezenţă a Pariarhului Teoctist
în câmpul public şi prezenţa preoţilor în comunităţile româneşti.
Este foarte interesant şi este poate de studiat felul în care Patriarhul Teoctist
după 1990, cu toate crizele care au fost în România în toate problemele, fie de
natură socială, fie de natură politică s-a implicat şi felul în care, aş spune eu, cu
precădere a apărut alături de toţi conducătorii politici ce s-au succedat. Pa
triarhul Teoctist a apărut la fel de bine şi alături de Ion Iliescu şi alături de Emil
Constantinescu şi alături de Regele Mihai. Faptul că el nu a sugerat o culoare
sau nu a sugerat convingeri politice cred eu că i-au prins foarte bine”.
Dorin Matei, istoric:
“Sigur că e o întreagă discuţie legată de relaţia Bisericii Ortodoxe Române
cu regimul comunist. In 1986, atunci când se urca pe acest înalt Tron al Pa
triarhiei Române, Preafericitul Părinte Teoctist trebuia să continue linia pe care
patriarhii dinaintea sa o elaboraseră şi o duseseră cu bine, zic, această politică,
această dificilă relaţie cu regimul comunist ateu. Aici, poate că ar fi multe de dis
cutat şi de spus. Din păcate, o asemenea discuţie intelectuală şi liniştită nu s-a
purtat de mult. Tot ceea ce ştiu eu că s-a discutat, a fost foarte mult partizanat şi
îndrăznesc să spun că de multe ori, discuţiile s-au purtat pe baza unor principii
marxist-leniniste întoarse pe dos un pic şi cu foarte multă intransigenţă revo
luţionară
“Nu cred că a fost o decizie uşoară nici în interiorul Bisericii Ortodoxe
Române şi nu cred că i-a fost foarte uşor Preafericitului Părinte Patriarh, să ia
această decizie a invitării Suveranului Pontif în relaţiile lui cu celelalte Biserici
Ortodoxe.
Şi pentm Biserica Catolică şi pentru Biserica Ortodoxă se pune o problemă
foarte importanţă la ora actuală. Intr-o Europă a cărei primă formă de constituţie
excludea orice referire la originile creştine ale Europei, cred că singura şansă
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pentru cele două biserici este să încerce o apropiere. Nu va fi uşor, nu va fi un
lucru care să se petreacă peste noapte, dar Schisma de la 1054, cred că ar trebui
undeva în timp să se închidă.
Eu înţeleg că Biserica este foarte reţinută pentru că are foarte multă încre
dere în Dumnezeu şi atuncea nu simte nevoia să se explice foarte mult ce a făcut
şi la ce presiuni a fost supusă. Eu cred foarte mult că se merge pe ideea că eno
riaşii au încredere şi nu simt nevoia să explice mai mult, dar poate n-ar strica, to
tuşi, să vorbească mai mult despre presiunile care s-au făcut şi despre metodele
adesea pline de un curaj extraordinar pe care le-au adoptat”.
Augustin Buzura, scriitor:
“Mi se pare iarăşi foarte important discursul Preafericirii Sale în legătură
cu unitatea naţională, cu păstrarea istoriei naţionale, cu păstrarea credinţei tra
diţionale. Nu lipseşte niciodată trimiterea la credincioşii de peste Prut, la credin
cioşii risipiţi peste tot în lume. Deci, este foarte importantă crearea unor mitro
polii şi a unor episcopii în străinătate pentru a nu-i îndepărta de credinţă pe cei
care din motive de sărăcie au fost nevoiţi să-şi părăsească ţara.
Dacă îl simt sau dacă mă străduiesc să îl analizez cred că este vorba de o
mână de fier într-o foarte frumoasă şi elegntă mănuşă de catifea
Sanctitatea Sa Bartolomeu I Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului:
“De fiecare dată când poposeam în acest salon observam încă de la distanţă
zâmbetul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, şi acel zâmbet al Părintelui
Patriarh arăta toată dragostea care îl caracteriza pe dânsul şi poporul român. De
acestă dată, însă, ne lipseşte acest zâmbet şi această dragoste. N-am venit ca să
ne bucurăm şi să ne veselim împreună cu Prefericirea Sa, ci să-l conducem şi să
ne rugăm pentru dânsul, care se îndreaptă spre veşnicie. Am venit ca să-i mulţu
mim pentru tot ceea ce a oferit în timpul vieţii sale îndelungate Bisericii sale, pe
care a păstrorit-o, şi Bisericii lui Hristos, în general.
A fost fericit de Dumnezeu ca să trăiască împreună cu poporul său clipe de
fericire odată cu eliberarea din perioada de tristă amintire. Libertatea pe care a
câstigat-o poporul român, pe care a trăit-o şi Preafericirea Sa, a folosit-o tocmai
pentru progresul Bisericii sale. Lasă în urma sa foarte multe lucrări, foarte multe
lucruri bune, pe care le-a idealizat spre salva Bisericii lui Hristos şi, de asemenea,
lasă o amintire frumoasă în conştiinţele oamenilor.
In numele Sfintei Mari Biserici a Constantinopolului, a Patriarhiei Ecume
nice, în numele ierarhilor şi credincioşilor ortodocşi de pretutindeni vreau să
exprim sincerele noastre condoleanţe poporului român şi tuturor credincioşilor.
Ne rugăm pentru odihna sufletului Preafericitului Teoctist şi ca Dumnezeu să-l
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rânduiască cu drepţii şi cu îngerii. Nădăjduim că rugăciunea sa de acolo, din ce
ruri, să ne vegheze pe toţi. Veşnica pomenire! ”
Sanctitatea Sa, Papa Benedict al XVI-lea:
“Dragi prieteni, gândul meu se îndreaptă acum spre ierarhii şi către credin
cioşii Bisericii Ortodoxe Române, care au suferit în urmă cu câteva zile o grea
pierdere: moartea Preafericitidui Patriarh Teoctist. La slujba de înmormântare,
care a avut loc vinerea trecută, la catedrala Patriarhală de la Bucureşti, am tri
mis, din partea noastră, pe cardinalid Walter Kasper, Preşedintele Consiliului
Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, în fruntea unei numeroase de
legaţii. Cu stimă şi cu afecţiune deosebite, îmi amintesc chipul nobil al acestui
arhipăstor care şi-a iubit Biserica şi a avut o contribuţie extraordinară în dezvol
tarea relaţiilor dintre catolici şi ortodocşi, sprijinind continuu lucrarea Comisiei
Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic între Biserica Romană-Catolică şi
cea Ortodoxă, relaţia frăţească între cele două Biserici.
Odihnească-se în pace! ”
Preot prof. Nikolai Balashow, secretar în Departamentul de relaţii cu
lumea ortodoxă şi purtător de cuvânt al Patriarhiei de la Moscova:
" Vrednicul spre pomenire Patriarh al României Teoctist a fost un păstor în
ţelept pentru popond său, pe care l-a condus spiritual în perioada marilor trans
formări din viaţa ţării, şi-a condus poporul cu dragoste, iar poporul i-a răspuns
tot cu dragoste, cu încredere şi cu respect profund. Sfârşitul Patriarhului Teoctist
este o mare pierdere pentru întreaga familie ortodoxă din lume.
A fost fost o personalitate activă în dialogul inter-religios, între bisericile
ortodoxe, între aceasta şi alte confesiuni. Ne amintim cu drag de vizitele pe care
Preafericitul Teoctist le-a făcut în ţara noastră. A fost un prieten al Rusiei şi un
bun cunoscător al realităţilor ei.
In persoana Preafericitului Teoctist, am simţit întotdeauna dragostea fră
ţească a poporului român, de care suntem uniţi prin aceeaşi credinţă, în pofida
evoluţiei din domeniul relaţiilor politice bilaterale.
Este o pierdere grea pentru noi toţi, mai ales pentru Patriarhul Moscovei şi
al întregii Rusii, Preafericitul Alexei al II-lea, de care îl leagă o prietnie adevă
rată. Au participat împreună la conferinţele Bisericilor Europene şi, ori de căte
ori s-a aflat în vizită în ţara noastră, Preafericitul Teoctist a fost primit cu dra
goste frăţească
A

_____

A

Preasflnţitul Vasile, Episcop de Srem al Bisericii Ortodoxe Sârbe:
“Cu deosebită părere de rău, Patriarhul Pavle şi noi toţi, întreaga Biserică
Ortodoxă Sârbă am auzit despre trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist.
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Preafericitul Părinte Teoctist a fost un mare prieten al Bisericii Ortodoxe
Sârbe, al poporului sârb, dar mai ales prietenul nostru, al celor care am studiat
teologia aici, în România.
Avem deplina încredinţare că Prea Milostivul Dumnezeu îl va aşeza pe Prea
fericitul Patriarh Teoctist în ceata celor drepţi
Preafericitul Christofor, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al
ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei:
“Pentru noi este un Părinte duhovnicesc, pentru că ultima călătorie pe care
a făcut-o l-a adus tocmai la noi, la Praga. Cuvintele pe care le-a rostit acolo,
cuvintele de la predică, ne-au convins încă o dată că este un Patriarh care uneşte
lumea ortodoxă şi a înţeles Preafericirea Sa că nu este, ca Patriarh, numai Părin
tele duhovnicesc al românilor, dar este Părintele duhovnicesc şi al nostru şi al
cehilor şi al slovacilor, căci este un părinte care ne uneşte pe toţi.
De aceea această ştire a plecării lui la cele veşnice ne-a impresionat foarte
adânc, de aceea, suntem şi aici şi suntem convinşi că este acum în cer şi stă în
faţa Domnului Dumnezeu şi se bucură de acum înainte pentru veşnicie”.
Preasfinţitul Arsenie de Joensu, Biserica Ortodoxă a Finlandei:
“Eu, personal nu l-am cunoscut, dar am citit multe lucruri despre el în publi
caţiile Ortodoxe din Finlanda şi am văzut multe filme, cu şi despre Patriarhul
Teoctist.
Importanţa Preafericirii Sale pentru lumea creştină este foarte mare pentru
că a păstorit Biserica Ortodoxă Română foarte mult timp, mai ales în vremurile
grele ale comunismului
Preasfinţitul Damian, Episcop pentru Germania al
Bisericii Ortodoxe Copte:
“Preafecicitul Părinte Patriarh Teoctist avea o iubire şi un respent cu totul
deosebit faţă de Patriarhul nostru Shenouda al III-lea al Alexandriei, cel care ne-a
trimis aici să-l reprezentăm în aceste momente gele.
M-am întâlnit de multe ori cu Preafericitul Teoctist, ultima oară la Ambasada
României din Berlin, atunci i-am dăruit o icoană cu Sfântul Antonie cel Mare şi
i-am spus că mă rog să-i dea Dumnezeu viaţă îndelungată precum cea a Sfântu
lui. M-am bucurat foarte mult să văd, că la vârsta înaintată pe care o avea, do
vedea atâta râvnă şi atâta putere de muncă.
Lumea occidentală ştie foarte bine care au fost rolul şi importanţa lucrării
Patriarhului Teoctist pentru mişcarea ecumenică internaţională. Toată lumea
ortodoxă, toată lumea creştină în general, şi-a dat seama ce mare personalitate a
pierdut.
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Mulţi se roagă acum pentru Patriarhul Teoctist, pentru că, odată ajuns înain
tea tronului ceresc, să aibă grijă şi de noi şi să se roage pentru noi la Dumnezeu.
Ne bucurăm că a ajuns în loc de odihnă alături de Sfinţii noştri Părinţi ”.
Preasfinţitul Anghelos, Episcopul pentru Marea Britanie al Bisericii
Ortodoxe Copte:
“Cel mai important este să-l privim pe Preafericitul Părinte Teoctist ca pe un
om al lui Dumnezeu. Este un om care a adus pacea în foarte multe situaţii. A fost
o manifestare vizibilă a chipului lui Hristos, chiar în sensul în care ortodoxia
înţelege acest concept, a fost un om care a iubit unitatea, care şi-a dorit unitatea.
Papa Shenouda al III-lea, Patriarhul Bisericii noastre Copte are numai cu
vinte de laudă la adresa Patriarhului Teoctist, a iubirii pe care acesta o purta
unităţii bisericii în întreaga lume”.
Preasfinţitul Odisho Oraham, Episcop pentru Europa al
Bisericii Asiriene a Răsăritului:
“Din partea Preafericitului Părinte Marc Dincha al IV-lea, ne aflăm aici
pentru a ne exprima profunda simpatie pentru pierderea fratelui nostru întru
Hristos, a Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Este un
moment trist pentru noi, mai ales pentru faptul că l-am cunoscut personal în anul
2000. El a arătat lumii, în special celei creştine, privite ca un întrag, iubire şi
spirit frăţesc, faţă de toate bisericile.
Este un moment trist pentru biserica noastră, ca pentru toate celelalte bise
rici creştine, pentru că au pierdut un adevărat Patriarh care l-a întruchipat cu
adevărat pe Hristos însuşi în mijlocul fraţilor săi, Patiiarhi şi Papi”.
Eminenţa Sa, Cardinalul Walter Kasper, Preşedintele Consiliului
Pontifical pentru Unitatea Creştinilor:
“Patriarhul Teoctist înseamnă pentru noi, în primul rând, o foarte mare pier
dere. Este unul dintre patriarhii cu cea mai îndelungată viaţă, dar şi cu cea mai
îndelungată arhipăstorire. De asemenea, îi suntem foarte recunoscători acestui
Patriarh pentru că România a fost prima ţară majoritar ortodoxă pe care Papa
Ioan Paul al II-lea a putut să o viziteze, iar acest lucru s-a constituit într-o punte
între România şi Vatican şi apoi Preafericirea Sa a venit la rândul său la Roma.
Chiar păstrez o amintire foarte dragă din timpul acestei vizite la Roma. Pentru că
România este o punte între lumea ortodoxă şi cea occidentală, fiind o ţară latină,
când a venit la Roma, Patriarhul a ţinut mult să vadă «Columna împăratului
Traian», cum spunea Preafericitul Teoctist «actul de naştere al poporului ro
mân». De aceea, îi purtăm o amintire deosebit de bună acestui Patriarh.

108

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Era foarte deschis, favorabil apropierii între cele două biserici, cea ortodoxă
şi cea romano-catolică şi sperăm ca această deschidere a Patriarhului Teoctist să
fie continuată de Biserica Ortodoxă Română şi în viitor
Venerabilul Collin Williams, Secretar al Conferinţei Bisericilor
Europene (KEK):
“Lucru de care sunt perfect conştient, în calitate de Preşedinte al Conferinţei
Bisericilor Europene (KEK), este cât de important a fost ca lider spiritual pentru
România Preafericitul Patriarh Teoctist. Este un exemplu strălucit pentru impor
tanţa pe care o are un lider creştin în societate, în lume. Noi îi suntem recunos
cători în mod special pentru tot ce a făcut, pentru ca Biserica Ortodoxă Română
să devină un partener al celorlalte biserici europene. De asemenea, îi suntem
recunoscători pentru faptul că i-a invitat pe toţi creştinii să participe la Sibiu, în
această toamnă, la cea de-a IlI-a Adunare Ecumenică Europeană
Monsenior dr. Albert Rauch:
“Eu îl cunosc deja pe Părintele Patriarh încă din anul 1968, când am fost
prima dată în România şi apoi a venit şi el la noi ca însoţitor Episcopal cu Părin
tele Patriarh Iustinian şi, apoi a fost de două ori în Germania, în 2003 şi 2006.
A fost o legătură specială şi pentru că el a avut totdeauna o deschidere pen
tru biserică, adică pentm biserica cea mare. Astfel, nu a văzut numai Biserica
Ortodoxă Română, ci, a văzut totdeauna Biserica cea mai mare a lui Hristos, uni
versală. Din aceste motive a primit şi pe Părintele Papă şi apoi a venit şi la
Roma. Astfel au făcut împreună o declaraţie de credinţă şi de unitate, care trebuie
totdeauna mai adâncă decât a fost în trecut
Menachem Hacohen, Preşedinte şef Rabin al comunităţilor Evreieşti
din România:
“Am venit în România să slujesc ca rabin-şef în urmă cu 10 ani. Una dintre
primele întâlniri pe care le-am avut atunci, aici a fost cu Patriarhul.
Din prima clipă, s-a creat între noi o relaţie pe care aş pute-o numi de iubire.
A fost o relaţie foarte caldă. Patriarhul m-a rugat atunci să vin să-l vizitez
cât mai des voi putea. Aşa am şi făcut. Ne-am întâlnit foarte des, cel puţin de
sale, ci şi o mare personalitate şi un lider spiritual al tuturor comunităţilor reli
gioase. înţelegerea sa, deschiderea faţă de ceilalţi erau neobişnuite, aş putea
spune, pentru că, uneori, liderii religioşi vorbesc numai despre propriul cult. El
însă vorbea cu mine despre comunitatea evrească. într-o zi l-am întrebat: «De ce
sunteţi atât de interesat de comunitatea evreiască? Evreii sunt foarte puţini în
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România, iar dumneavoastră sunteţi Patriahul atâtor milioane de oameni.»
Atunci, el s-a uitat la mine, a zâmbit şi mi-a spus: «Dumneavostră, vă referiţi
doar la numărul de oameni, eu vorbesc şi despre istoria comunităţii evreieşti, iar
istoria comunităţii evreieşti din această ţară este foarte marcantă şi noi ştim ce
au dat României comunitatea evreiască şi cultura evreiască».
A fost, aşadar, o mare personalitate, un mare diplomat, un om foarte înţelept,
cu vederi largi, fără prejudecăţi, cu un har şi cu o carismă deosebite.
Este o mare pierdere pentru România, nu numai pentru Biserica Ortodoxă
Română, ci şi pentru toate cultele şi religiile din această ţară.
Eu personal, am sentimentul că am pierdut un mare prieten al comunităţii
evreieşti şi mă rog ca aceia care-i vor urma în frun tea Bisericii Ortodoxe Române
să manifeste aceeaşi relaţie de prietenie cu noi şi noi cu e i”.
REDACŢIA

PARASTASUL DE 9 ZILE IN AMINTIREA PATRIARHULUI
TEOCTIST (8 august 2007)

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost pomenit miercuri, 8 august, la
nouă zile de la mutarea sa Ia Domnul, la slujba Parastasului oficiată în Catedrala
Patriarhală din Bucureşti, în prezenţa a numeroşi credincioşi, de către înalt Prea
Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din
sobor au făcut parte înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada, Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul şi
Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcopi Vicari Patriarhali, Prea Sfinţitul
Sebastian Ilfoveanul şi Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcopi Vicari ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
La sfârşitul slujbei, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel a rostit următorul
cuvânt de învăţătură:

Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
A

„In această zi, a noua de la trecerea la Domnul a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, am făcut slujba de pomenire potrivit tradiţiei Bisericii noastre.
Semnificaţia spirituală, duhovnicească sau teologică a acestei pomeniri se leagă
de faptul că, în credinţa noastră, cei care au slujit Domnului în viaţă şi s-au rugat
Lui, atunci când trec din lumea aceasta în lumea cealaltă nu sunt singuri, ci sunt
împreună cu îngerii din ceruri. De această semnificaţie se poate vorbi atunci când
noi săvârşim Parastasul la nouă zile. Se ştie că atunci când sfinţim biserica şi atunci
când săvârşim Sfânta Liturghie, înainte de intrarea în altar cu Evanghelia, ca şi
înainte de intrarea în biserica ortodoxă care urmează să fie sfinţită, se spune: „Stă
pâne, Doamne Dumnezeule, care ai pus în ceruri cetele îngerilor şi arhanghelilor
spre slujba salvei Tale, fa ca împreună cu intrarea noastră să fie şi intrarea
sfinţilor Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc şi împreună slăvesc bunăatea Ta.
Că ţie se cuvine slavă, cinste şi închinăciune, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ”.
Deci, de două ori, la săvârşirea sfinţirii bisericii, înainte de a intra în biserică, şi
la săvârşirea Liturghiei, înainte de a intra cu Evanghelia în altar, se afirmă această
credinţă puternică, şi anume că în Biserică noi nu ne rugăm singuri, ci îngerii din
ceruri se roagă cu noi şi noi ne rugăm împreună cu ei. Nu există o despărţire între
Liturghia cerească ţi cea de pe pământ. Ci este o unitate şi o legătură. Cu atât mai
mult, cineva care a slujit zeci de ani Sfânta liturghie împreună cu îngerii, va fi
după trecerea din viaţa aceasta la viaţa cea veşnică împreună cu îngerii. Aşa cum
se spune şi una din rugăciunile slujbei de la înmormântarea preotului: „Să-l aşeze
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Dumnezeu împreună cu sfinţii şi cu îngerii ”. Aşa şi noi credem că sufletul adormi
tului întru fericire Părintelui nostru Teoctist, Patriarhul României, se află în rugăciune
în faţa Prea Sfintei Treimi împreună cu îngerii şi împreună cu toţi sfinţii care îl iubesc
pe Dumnezeu, care l-au slujit şi care îl laudă pururi pe pământ şi în ceruri.
Această pomenire ne arată că, în biserică, taina comuniunii credincioşilor, şi
mai ales a slujitorilor Bisericii, în Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, Prea Sfânta Treime
şi cu toţi sfinţii, este mai tare decât moartea. Rugăciunea, în Ortodoxie, se explică
prin aceea că iubirea exprimată, când dorim viaţa veşnică, mântuire şi viaţa veş
nică celor dragi ai noştri, este mai tare decât moartea, mai tare decât depărtarea
sufletului de trup, pentru că cea mai puternică legătură este legătura sufletului cu
Dumnezeu, Izvorul vieţii. Dar, această despărţire a sufletului de trup este provi
zorie, aşa cum ne învaţă rugăciunile pe care le-am ascultat astăzi, şi anume până
„la obşteasca înviere”, când iarăşi se va reface, în chip mai presus de înţelegere,
unitatea dintre suflet şi trup, trupul transfigurat, înduhovnicit.
Deci, aceste pomeniri ale morţilor nu sunt simple invenţii şi nu sunt doar
nişte cutume şi nişte tradiţii inventate pe măsura îmbogăţirii unui folclor religios,
ci în toate rugăciunile noastre se exprimă însăşi Taina Bisericii lui Hristos, pe care
nici porţile iadului nu o pot birui. Noi mărturisim credinţa ortodoxă în slujba
Parastasului, şi când spunem: „ Pomenirea lor din neam în neam ”, adică din gene
raţie în generaţie, „şi le fa lor veşnica pomenire”, însemnează că noi suntem deja
ancoraţi în viaţa veşnică. Rezultatul sau recompensa pentru credinţă este în primul
rând arvuna vieţii veşnice. Aceasta este viaţa veşnică: să-L cunoaştem pe Unicul
Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe Care El L-a trimis. Această cunoaştere
se face în Sfântul Duh, Care ne îndeamnă şi Care se roagă împreună cu noi. Această
pomenire este o pomenire din dragoste faţă de cel care a trecut la Domnul. Şi
acum, în aceste 40 de zile, iubirea noastră duhovnicească se arată prin intensitatea
rugăciunii şi prin meditaţia asupra a ceea ce a fost lumină, a fost binecuvântare în
viaţa fiecărui om, şi noi, pomenindu-1 pe cel care a trecut la Domnul, păstrăm
legătura duhovnicească şi, în acelaşi timp, sufletul nostru se lărgeşte. Nu ne gân
dim numai la noi, ci ne gândim la ceea ce am moştenit de la alţii şi ceea ce a rămas
în noi ca lumină, ca zidire duhovnicească. Când pomenim pe părinţii noştri, pe
fraţii noştri,- pe toţi binefăcătorii noştri, noi îi pomenim pentru că îi simţim pre
zenţi în noi, prin moştenirea spirituală care a rămas. Noi nu ne dăm seama întot
deauna, decât atunci când nu mai este persoana iubită prezentă cu trupul, cât de
mult, în sufletul nostru, am acumulat fiecare din ceea ce a dăruit din punct de
vedere duhovnicesc, prin rugăciune, prin sfatul bun, prin îndrumarea sănătoasă şi
înţeleaptă, prin rugăciunile celor care au slujit lui Dumnezeu pe pământ şi slujesc
în ceruri, prin grija faţă de Biserică şi faţă de tot ceea ce este manifestarea cre
dinţei creştine.
Cu aceste sentimente de iubire fiască, de recunoştinţă şi, în acelaşi timp, de
dorinţă a comuniunii cu sfinţii şi cu drepţii, am săvârşit slujba Parastasului la
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împlinirea a nouă zile de la trecerea la Domnul a Părintelui nostru Patriarh Teoc
tist. Am văzut în aceste zile cum în toată ţara, la îndemnul Sfanţului Sinod, cred
incioşii, preoţii, mănăstirile de călugări şi de maici, întreaga suflare, chiar şi
creştini de alte confesiuni, au înălţat rugăciuni de pomenire, de cerere de odihnă
cu drepţii şi cu sfinţii pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Aceasta
însemnează că rugăciunea este cea mai înaltă formă de recunoştinţă şi de preţuire
a cuiva, pentru că cerem mântuirea şi viaţa veşnică împreună cu sfinţii şi cu
drepţii. Această recunoştinţă, care se arată prin rugăciune, este în acelaşi timp o
binefacere pentru întreaga Biserică, deoarece ne adună în comuniune, ne adună în
iubirea lui Dumnezeu şi întreolaltă, pentru ca să simţim Taina Bisericii, care are
în ea arvuna vieţii veşnice mai tare decât iadul, mai tare decât moartea.
Bunul Dumnezeu să aşeze cu drepţii sufletul Părintelui nostru Patriarh Teoc
tist şi să-i dea odihnă veşnică, iar tuturor celor care l-au iubit, l-au preţuit, atât din
ţară, cât şi din străinătate, şi-au manifestat preţuirea aceasta prin venirea aici sau
prin trimiterea mesajelor, să-i răsplătească cu binecuvântările Sale cereşti, pentru
că aceste momente solemne ale înmormântării au fost şi momente de comuniune
pentru noi, românii, pentru toţi părinţii şi fraţii din bisericile Ortodoxe surori şi o
preţuire deosebită chiar din partea altor confesiuni şi chiar a unor ţări care nu au
populaţie majoritar creştină. Prin aceasta s-a arătat demnitatea Bisericii noastre şi
preţuirea pe care Părintele Patriarh a primit-o din partea celor care l-au cunoscut
şi l-au stimat.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această tradiţie a noastră de rugăciune pen
tru cei adormiţi în Domnul să devină o lucrare misionară, o lucrare prin care noi
vestim prezenţa Duhului Sfanţ în Biserică, care ne adună laolaltă şi mai ales ne dă
memorie vie să nu uităm pe cei care au păstorit Biserica, pe cei care au contribuit
la creşterea noastră spirituală şi pe cei care au făcut mult bine în jurul lor, în jurul
tuturor. Deci, cu aceste cuvinte rugăm pe Hristos Domnul să odihnească cu drepţii
sufletul adormitului întru fericire Părintele nostru Patriarh Teoctist şi să-i dăru
iască odihnă împreună cu slujitorii vrednici, care a slujit lui Hristos nu numai în
zile bune, ci şi în zile de mare încercare, care a condus Biserica pe drumul mân
tuirii, spre slava Prea Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!”
Prea Fericitul Patriarh Teoctist va fi pomenit în continuare, în cadrul fiecărei
Liturghii, alături de ceilalţi patriarhi ai României, Miron, Nicodim, Justinian şi
Iustin.
Prof. GHEORGHE VASILESCU
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A

înalt Preasfinţitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor
de Patriarh, săvârşeşte împreună cu un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi slujba
de pomenire la 9 zile de la mutarea la Domnul a Părintelui Patriarh Teoctist
(Catedrala Patriarhală, miercuri 8 august 2007)

8 - B.O.R.7-8/2007

PARASTASUL DE 40 DE ZILE ÎN MEMORIA PATRIARHULUI
TEOCTIST (11 septembrie 2007)

în toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei Române s-au oficiat slujbe de
pomenire a fericitului întru adormire Părintele nostru Patriarhul Teoctist la 40
de zile de la trecerea sa la cele veşnice.
în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, slujba de pomenire la 40 de zile de la
trecerea la cele veşnice a adormitului întru fericire Patriarhul Teoctist s-a oficiat
marţi, 11 septembrie 2007, la orele 12,00, după Sfânta Liturghie.
Slujba de pomenire a fost oficiată de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de ur
mătorii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: IPS Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, IPS Nicolae, Mitropolitul
Banatului, IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, IPS Serafim, Mitropolitul Mitro
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, IPS Iosifi
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridio
nale, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, IPS Andrei, Arhiepiscopul
Alba Iuliei, IPS Nicolae, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, PS Gherasim, Episcopul Râmnicului, PS Epifanie, Episcopul
Buzăului şi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Casian,
Episcopul Dunării de Jos, PS Timotei, Episcopul Aradului, PS Lucian, Episcopul
Caransebeşului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, PS Ioan,
Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleor
manului, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Vincenţiu Ploieşteanul, EpiscopVicar Patriarhal, PS Ciprinan Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, PS Sebastian Ilfoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Varsanufie Pra
hoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Visarion Răşinăreanul, EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Gurie Gorjeanul, Episcop-Vicar al Arhi
episcopiei Craiovei, PS Paisie Lugojeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timi
şoarei, PS Irineu Bistriţeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, PS Vasile
Someşeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, PS Sofian Braşoveanul,
Eposcop-Vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi
de Nord, PS Marc Nemţeanul, Episcop-Vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale, PS Ioan Casian de Vicina, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, PS Irineu Slătineanul,
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Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, PS Ioachim Băcăoanul, Arhiereu-Vicar
al Episcopiei Romanului, PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Huşilor, PS Petroniu Sălăjeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului
şi Sălajului, PS Iustin Sigheteanul, Arhieru-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului.
La slujba de pomenire au fost prezenţi numeroşi preoţi din Capitală, proto
popi, stareţi şi stareţe, monahi şi monahii, consilieri de la Administraţia Patriar
hală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, rude ale fericitului întru adormire Patriarhul
Teoctist, reprezentaţi ai vieţii publice şi câteva sute de credincioşi. La sfârşitul
slujbei, IPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, a evocat personalitatea vred
nicului de pomenire Părintele Teoctist.

Doliu şi Demnitate
a

Cuvântul I.P.S. Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, la Slujba Parastasului pentru adormitul întru fericire Patriarhul Teoctist:
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi Credincioşi,
„Neaşteptata trecere la Domnul a Părintelui nostru Teoctist, Patriarhul Bise
ricii Ortodoxe Române, în data de 30 iulie 2007, a produs durere multă în întrea
ga Biserică Ortodoxă Română din ţară şi din afara graniţelor României, în socie
tatea românească, la toate nivelurile ei, în Bisericile Ortodoxe Surori, în alte Bise
rici creştine, în organizaţiile creştine internaţionale şi între reprezentanţii altor
religii, care l-au cunoscut şi stimat.
Mărturie în această privinţă este mulţimea persoanelor care au adus un oma
giu pios memoriei Patriarhului României, fie personal, fie prin mesaje de condo
leanţe trimise la Patriarhie sau exprimate public în diferite momente.
Slujba înmormântării însăşi a fost, de asemenea, o mărturie grăitoare a res
pectului şi preţuirii de care s-a bucurat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist din
partea românilor şi străinilor, ierarhilor, clericilor şi mirenilor. A fost o slujbă de
înmormântare solemnă şi demnă în care durerea pricinuită de moarte a fost înveş
mântată în haina nădejdii învierii.
Apoi în perioada celor patruzeci de zile de doliu, pe cuprinsul întregii Pa
triarhii, s-au săvârşit multe slujbe de pomenire a Patriarhului nostru plecat la
Domnul, în catedralele eparhiale, în mănăstiri, în parohii, în paraclise din instituţii
publice. Doliul a fost exprimat cu evlavie şi demnitate, cu multă preţuire şi
recunoştinţă pentru întâistătătorul celei mai respectate instituţii din Româ
nia: Biserica. De fapt, clericii, monahii şi credincioşii care respectă şi preţuiesc
pe Arhipăstorii lor spirituali se respectă pe ei înşişi, ca slujitori şi fii ai Bisericii
lui Hristos (cf. Evrei 13, 7 şi 17; 1 Tesaloniceni 5, 12).
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Apreciind această atitudine demnă, de respect şi preţuire pentru memoria
Părintelui nostru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în numele Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mulţumim tuturor celor ce au adus
omagiu pios memoriei vrednicului de pomenire Părintelui nostru Teoctist, Arhipăstor al Bisericii neamului nostru românesc.
Pomenirea sa în rugăciune va continua potrivit rânduielilor Bisericii Orto
doxe Române, mai ales în timpul săvârşirii Sfintei Liturghii. însă pe lângă această
pomenire în rugăciune, cinstirea memoriei Părintelui nostru Patriarh Teoctist se
va exprima şi prin preţuirea moştenirii luminoase pe care a lăsat-o Bisericii
Ortodoxe Române. Această moştenire spirituală se vede în mulţimea cărţilor
liturgice şi teologice tipărite, mulţimea bisericilor restaurate sau construite din
temelii, pictate şi sfinţite, mulţimea mănăstirilor şi schiturilor înfiinţate, mulţimea
şcolilor de teologie înfiinţate şi integrate în învăţământul de stat, mulţimea pos
turilor de profesori de religie în şcolile de stat, mulţimea posturilor de preoţi de
caritate în spitale, unităţi militare şi penitenciare, eparhiile nou înfiinţate sau reac
tivate în ţară şi în afara hotarelor României, relaţii echilibrate, de respect reciproc
şi cooperare pentru binele comun, cu instituţiile Statului român, relaţii frăţeşti cu
Bisericile Ortodoxe Surori, relaţii de dialog şi cooperare cu alte Biserici creştine
şi cu instituţii creştine internaţionale, relaţii de respect reciproc cu reprezentanţi
ai altor religii, îndeosebi evrei şi musulmani, precum şi deschidere spre dialog şi
cooperare cu multe instituţii şi organizaţii academice, culturale şi umanitare din
ţară şi străinătate. In toate aceste relaţii luminoase, Părintele nostru Patriarh Teoc
tist a exprimat adesea înţelepciunea şi bunătatea sufletului românesc, unind
smerenia cu speranţa, fidelitatea faţă de valorile Ortodoxiei Româneşti cu deschi
derea ei spre alte Biserici şi popoare, potrivit Evangheliei Mântuitorului nostru
lisus Hristos, „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa
adevărului să vină ”(I Timotei 2, 4).
In mod deosebit Părintele nostru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, ne-a lăsat moştenire spirituală grija permanentă pentru unitatea de
credinţă şi comuniunea bisericească la toate nivelurile: sinodal, eparhial, paro
hial, monahal, dar şi la nivelul pan-ortodox, în relaţiile frăţeşti cu Bisericile Orto
doxe Surori.
Această moştenire spirituală binecuvântată trebuie păstrată, preţuită şi culti
vată, cu sfinţenie şi responsabilitate, spre slava Prea Sfintei Treimi, pentru binele
Bisericii Domnului nostru lisus Hristos, Arhiereul veşnic, pentru binele poporu
lui român şi pentru pomenirea cu demnitate a memoriei Părintelui nostru Patriarh
Teoctist.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii
noastre prin slujirea şi călăuzirea ei, timp de peste două decenii, de către vrednicul
de pomenire Patriarhul Teoctist, vrednicie înscrisă şi pe piatra de pe mormântul
său din Catedrala Patriarhală din Bucureşti: „Aici odihneşte întru aşteptarea
învierii Părintele nostru TEOCTIST, al V-lea Patriarh al României (1986 - 2007),
A

A

_____

_____
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vrednic arhipăstor la cumpănă de milenii, născut la 7februarie 1915 şi trecut la
Domnul în 30 iulie 2007”.
Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să aşeze sufletul său împreună cu drepţii,
morţi, întru lumina, pacea şi bucuria împărăţiei Prea Sfintei Treimi!
Veşnica lui pomenire din neam în neam!”
După cuvântul rostit de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, soborul a mers la mormântul
Patriarhului Teoctist din Catedrala Patriarhală unde a cântat „ Veşnică pomenire/“
şi „Hristos a înviat!t(.
Cu prilejul slujbei de pomemire la 40 de zile, pe mormântul Patriarhului
Teoctist a fost aşezată piatra funerară din marmură albă, cu inscripţia menţionată
mai sus.
Cu aceasta s-a încheiat perioada de doliu pentru fericitul întru adormire
Părintele nostru Patriarhul Teoctist.
Veşnică să-i fie pomenirea!
Prof.
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înalţi ierarhi ai Sfântului Sinod, în frunte cu înalt Preasfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, înconjuraţi de preoţi
şi diaconi săvârşesc slujba de pomenire la 40 de zile a vrednicului întru fericire
Patriarh Teoctist (Catedrala Patriarhală, septembrie 2007)

• aocvhUHTft r e •
IN MEMORIAM

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH
TEOCTIST ÎN REPUBLICA CEHĂ (12-15 iulie 2007)
La invitaţia Prea Fericitului Chrystofor, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al
ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, în zilele de 12-15 iulie 2007, Prea Fericitul Părinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a întreprins o vizită în Republica
Cehă. Aceasta a fost cea de-a 80-a vizită a Prea Fericirii Sale peste hotare, luând în
considerare atât perioada de dinainte, cât şi cea de după înălţarea Sa, în 1986, în
scaunul de întâistătător al Ortodoxiei Româneşti. Totodată, aceasta a fost, în chip
semnificativ, cea dintâi vizită întreprinsă de o delegaţie a unei Biserici Ortodoxe
surori la Biserica Cehiei şi Slovaciei, după întronizarea, la 28 mai 2007, a Prea
Fericitului Chrystofor ca Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al
Slovaciei, ceremonie la care Ortodoxia Românească a fost reprezentată de înalt
Prea Sfinţitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Obiectivul principal al vizitei Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a fost
acela de a răspunde solicitării Prea Fericitului Chrystofor de a sfinţi, împreună,
piatra de temelie a unei biserici noi ce se va ridica în oraşul Most, din ţinutul Boemiei, în memoria ostaşilor români care au luptat şi s-au jertfit pe pământul Ceho
slovaciei în cel de-al II-lea Război Mondial pentru eliberarea de sub ocupaţia
nazistă şi pentru pace.
La plecarea de pe aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti-Otopeni, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost însoţit de Prea Sfinţiţii Episcopi Ciprian
Câmpineanul, Vicar Patriarhal, Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul,
Episcopi-Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu alţi reprezentanţi ai
celor două înalte instituţii bisericeşti.
Din delegaţia Bisericii noastre, care l-a însoţit pe Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist în această vizită în Cehia, au făcut parte Prea Sfinţitul Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, P.C. Pr. Prof. Dr. Florin Şerbănescu, con
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silier patriarhal şi P.C. Arhidiacon Costin Spiridon, reprezentant al Sectorului Pro
tocol al Patriarhiei Române.
Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei (Boemia, Moravia şi Silezia) şi din
Slovacia îşi află originile în propovăduirea misionară creştină a Sfinţilor Apostoli
Chirii şi Metodie care, pornind din părţile sud-balcanice ale Imperiului Bizantin,
de la Tesalonic, au adus ritul şi rânduiala canonică a Bisericii Răsăritene, reuşind
să determine adoptarea acestora atât în Moravia, în anul 855, în vremea princi
pelui Rostislav, cât şi în Cehia, în anul 873, prin botezul, la Velehrad, al voie
vodului Cehiei Borijov, împreună cu soţia sa Ludmila.
In pofida unei istorii zbuciumate care a consemnat confruntări de secole pen
tru supremaţie între Biserica Romano-Catolică şi mişcarea husită iniţiată de refor
matorul Jan Hus ( | 1415), Ortodoxia, deşi trecută, în Cehia, prin rigorile edictu
lui imperial pro-catolic al lui Ferdinand al II-lea (1619-1637), iar în Slovacia prin
unirile cu Roma de la Ujgorod (1649, 1652) şi Muncaci (1690, 1691), a dăinuit,
ridicându-se la o nouă lucrare mai ales în secolul XX, când, în urma Primului
Război Mondial, Cehia şi Slovacia s-au reunit formând Statul Cehoslovac.
In timpul celui de-al II-lea Război Mondial, Biserica Ortodoxă a fost apărată
cu demnitate şi curaj de către arhiepiscopul Gorazd, care s-a opus regimului dic
tatorului nazist Heydrich, motiv pentru care a fost împuşcat la 4 martie 1942, învrednicindu-se astfel de cununa de martir, învinuit fiind de faptul de a fi adăpos
tit un grup de paraşutişti cehi patrioţi în subsolul catedralei Sfinţii Chirii şi Meto
die din Praga.
Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia a obţinut Autocefalia în anul 1951
din partea Patriarhiei Moscovei, iar în anul 1998 şi din partea Patriarhiei Ecu
menice de Constantinopol, rămânând reunită, din punctul de vedere al organizării
bisericeşti, şi după separarea celor două state, Cehia şi Slovacia în anul 1993.
Legăturile bisericeşti dintre Ortodoxia Românească şi cea din Cehia şi Slo
vacia au o veche tradiţie, fiind de amintit aici, în mod deosebit, faptul că în seco
lul XVI, după 1595, şi în secolul XVII hirotonia episcopilor ortodocşi de Muncaci
s-a săvârşit în Mitropolia Moldovei, iar doi dintre aceşti ierarhi au fost chiar ro
mâni: Serghie de la Tismana şi Dimitrie de la Moisei, primul hirotonit în 1597, iar
al doilea în 1635.
A

Prea Fericitul Chrystofor, născut în anul 1953, cu studii teologice superioare la fa
cultăţile de teologie din Presov, Moscova şi Atena, a fost, în perioada 1988-2007,
episcop de Olomunc şi Bmo.
La sosirea pe aeroportul din Praga în întâmpinarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist au venit Prea Fericitul Părinte Chrystofor, Arhiepiscop de Praga
şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, împreună cu alţi reprezentanţi ai
eparhiei ortodoxe din Praga, precum şi Dl. Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri
ad interim al României la Praga, împreună cu alţi înalţi funcţionari ai amasadei
noastre în Republica Cehă.
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încă de pe aeroport a avut loc un viu şi frăţesc
dialog legat de obiectivul şi programul vizitei,
după care s-a parcurs drumul până la Hotelul „Icon”,
reşedinţa rezervată delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române.
Vineri, 13 iulie 2007, programul vizitei a debu
tat prin primirea la domnul Miloslav Vlcek, Preşe
dintele Camerei Deputaţilor a Republicii Cehe.
Salutând pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
pe Prea Fericitul Părinte Chrystofor, împreună cu
delegaţiile celor două Biserici surori, şi cu cea a Am
basadei României la Praga, Domnia Sa a dat o înaltă
apreciere contribuţiei ostaşilor români la eliberarea
Cehoslovaciei în cel de-al II-lea Război Mondial,
precum şi iniţiativei de a se înălţa, în memoria lor, o Prea Fericitul CHRYSTOFOR
biserică în oraşul Most.
Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sublini- al Ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei
at însemnătatea vizitei pentru relaţiile dintre cele două popoare şi Biserici, care, prin
sfinţirea pietrei de temelie a bisericii de la Most, va adânci şi mai mult stima, priete
nia şi frăţietatea reciprocă şi va sublinia deschiderea Bisericii Ortodoxe, în general,
pentru dialog cu celelalte popoare şi credinţe, pentru pace, colaborare şi spirit de uni
tate în Europa. Prea Fericirea Sa a menţionat că acest moment semnificativ este con
secinţa unei mai vechi iniţiative în care s-au raliat Ambasada României la Praga şi
Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia şi care s-a îndreptat spre concretizare îndată
după înscăunarea la Praga a Prea Fericitului Părinte Chrystofor.

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST
cu ocazia vizitei la Parlamentul Cehiei
Excelenţa Voastră, Domnule Miloslav Vlcek, preşedintele Camerei
Deputaţilor,
Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop ortodox
de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei,
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri
ad interim al Ambasadei României,
Onorată asistenţă,
„Vă mulţumim pentru punctele de vedere exprimate în cadrul întâlnirii
de faţă, care ne-au permis nouă, delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, să
constatăm preţuirea de care se bucură în această ţară relaţiile dintre po
poarele noastre. Ne bucurăm de această preţuire, cu atât mai mult cu cât ea
corespunde scopului vizitei pe care am întreprins-o în această ţară la invi
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taţia Prea Fericirii Voastre, Părinte Chrystofor,
Arhiepiscop ortodox de Praga şi Mitropolit al
ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei. Astfel, în vir
tutea bunelor tradiţii şi legături dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă din ţi
nuturile Cehe şi a Slovaciei, mâine, consfinţind
o mai veche dorinţă a popoarelor noastre, vom
pune piatra de temelie a bisericii cu hramul Sf.
Mc. Valentin din localitatea Most, ce va fi ridi
cată în memoria celor 15.000 de soldaţi români
şi a celor 55.000 care au fost răniţi sau au fost
daţi dispăruţi în luptele pentru eliberarea unor
localităţi cehe şi slovace în timpul celui de-al
doilea război mondial.
Prea Fericitul Părinte TEOCTIST
Conştient de importanţa momentului, îmi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române
revine onoarea de a vă prezenta delegaţia Bise
ricii Ortodoxe Române, compusă din Prea Sfinţitul Părinte Vincenţiu Plo
ieşteanul, Secretarul General al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne şi P. C. Pr. Lect. Florin Şerbănescu, care este expert în istorie, artă şi
cultură bisericească şi conduce în calitate de consilier Sectorul „Patri
moniul Naţional Bisericesc” al Patriarhiei Române. Insă, precedând şirul
personalităţilor prezentate, mă bucur că se află alături de noi Excelenţa Sa,
Domnul Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei
României. Fiecare dintre cei prezentaţi de mine nutresc aceeaşi preţuire ca
cea pe care aţi exprimat-o şi dumneavoastră, fiind cu toţii impresionaţi de
jertfa ostaşilor români care au căzut în această parte a lumii.
V-aţi referit la atitudinea poporului român care, plătind aici, în Munţii
Tatra, jertfa unui război greu care năpădise şi Cehoslovacia, a întărit rela
ţiile de prietenie dintre ţările noastre. Actul sfânt pe care îl vom săvârşi
mâine împreună cu Prea Fericitul Părinte Chrystofor, Arhiepiscop ortodox
de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei - căruia îi mul
ţumim pentru acest gând şi pentru invitaţia de a vizita oficial Biserica Orto
doxă din ţinuturile Cehiei şi a Slovaciei - va pecetlui pentru veşnicie
respectul, prietenia şi dragostea dintre ţările şi popoarele noastre.
Fiecare popor, în felul său, manifestă respect pentru propriul trecut şi
faţă de jertfele pe care a trebuit să le facă, indiferent dacă este animat sau
nu de sentimentul religios. La noi, la creştini, respectul faţă de trecutul na
ţiunii din care facem parte se manifestă pe fondul mărturisirii credinţei
noastre în Dumnezeu. De aceea, cinstirea românilor care s-au jertfit pentru
pacea Europei întregi nu putea să îmbrace o formă mai potrivită decât cea
întruchipată de ridicarea unui sfânt lăcaş, a unei biserici în memoria lor.
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Suntem recunoscători pentru toate monumentele din ţinuturile acestea, care
pomenesc de jertfa ostaşilor români. Tocmai acest lucru a încurajat Ambasada
noastră din Praga să susţină ideea ridicării, în memoria lor, a unei biserici care
să exprime sentimentul de iubire şi respect dintre popoarele noastre.
Prea Fericitului Părinte Chrystofor, Arhiepiscop ortodox de Praga şi
Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, îi suntem recunoscători pen
tru iniţiativa de a ne fi invitat să efectuăm o vizită frăţească în ţara dum
neavoastră, pentru a pune piatra de temelie a bisericii cu hramul Sf. Mc.
Valentin din localitatea Most, iar dumneavoastră pentru felul în care aţi
primit vestea şi aţi procedat într-o problemă atât de importantă pentru noi.
Mâine vom săvârşi împreună slujba de punere a pietrei de temelie şi
vom sfinţi locul unde se va ridica o bisericuţă ortodoxă, care va exprima
recunoştinţa noastră comună, a României şi a Cehiei, a Bisericii Ortodoxe
Române şi a Bisericii Ortodoxe din ţinuturile Cehe şi a Slovaciei. Dar
această recunoştinţă nu este numai a Bisericilor noastre ortodoxe, ci şi a
celorlalte credinţe din România, întrucât ostaşii români, care şi-au jertfit
viaţa în aceste ţinuturi, nu au fost doar creştini ortodocşi. îndrăznim să
sperăm acest lucru datorită deschiderii manifestate de Biserica Ortodoxă
Română faţă de celelalte credinţe, cu care se află într-un dialog în care se
afirmă dorinţa ca pe Pământ să existe frăţietate între toţi oamenii. Fie ca
acest monument să fie, totodată, şi un simbol al frăţietăţii, păcii şi dialogu
lui dintre credincioşii ţărilor noastre, dintre cetăţenii români şi cehi.
Excelenţa Voastră, Domnule Preşedinte Miloslav Vlcek, vă mulţumesc
încă o dată pentru această întrevedere în cursul căreia am putut constata
preţuirea de care se bucură relaţiile dintre popoarele noastre într-o ţară
paşnică, recunoscută în istorie pentru ospitalitatea ei”.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Chrystofor a arătat că un moment şi o iniţia
tivă de acest fel subliniază rolul Bisericii Ortodoxe în viaţa spirituală şi publică
din Republica Cehă. De asemenea, a menţionat adăugarea, din acest moment, în
delegaţia Bisericii Ortodoxe din ţinuturile Cehe şi din Slovacia a înalt Prea Sfin
ţitului Ioan, Arhiepiscop de Presov şi Mitropolit al Slovaciei.
Din partea Ambasadei României la Praga, domnul Dan Bălănescu, însărcinat
cu afaceri al României, a exprimat satisfacţia pentru iniţiativa comună a înălţării
bisericii dedicate memoriei ostaşilor români căzuţi în Cehoslovacia, precum şi faţă
de prilejul creat de acest proiect pentru întâlnirea la care toţi cei de faţă sunt părtaşi.
Domnul Miloslav Vlcek a dăruit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
medalia comemorativă a Parlamentului Cehiei, precum şi o lucrare album de
prezentare a înaltei instituţii pe care o conduce.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit ospitalierelor gazde, între
altele, şi medalia jubiliară bătută în anul 2006, cu ocazia aniversării a 20 de ani de
patriarhat ai Prea Fericirii Sale.
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în după-amiaza aceleiaşi zile, Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST şi
delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi de delegaţiile Bisericii Ortodoxe
din Cehia şi Slovacia şi a Ambasadei României la Praga, au fost primiţi de dom
nul Pavel Bem, primarul oraşului Praga. Primirea a avut loc, în cadru solemn, în
sala de onoare de la reşedinţa oficială a înaltului edil al capitalei Republicii Cehe.
Adresând înalţilor oaspeţi un cald cuvânt de bun venit, Dl. Pavel Bem a subli
niat că vizita în Cehia a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în fruntea dele
gaţiei Bisericii Ortodoxe Române are loc în contextul în care tocmai a fost săr
bătorită împlinirea a 1144 de ani de la venirea în Moravia Mare a Sfinţilor misio
nari Chirii şi Metodiu, care au adus învăţătura creştin-ortodoxă, cultul şi alfabetul
slav al cărţilor de slujbă. Totodată, a fost comemorat şi Sfântul Episcop Gorazd al
II-lea, ierarhul martir de vie memorie din timpul celui de-al II-lea Război Mon
dial, a cărui jertfa, dimpreună cu cea a paraşutiştilor cehi patrioţi, se află în al 65-lea
an de la înscrierea sa ca un episod de emblematică demnitate în conştiinţa popoarelor
ceh şi slovac. Domnul Pavel Bem a subliniat, de asemenea, rolul tot mai impor
tant pe care îl are Biserica Ortodoxă în viaţa publică din Cehia.
Apreciind, la rându-i, momentele istorice pătrunzător evocate de domnul pri
mar Pavel Bem, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat că ele reprezintă
repere fundamentale pentru felul în care Biserica Ortodoxă din Cehia şi Slovacia
sunt privite în întreaga Ortodoxie şi în Creştinătate, în general. Pe asemenea va
lori se fundamentează şi relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe din România şi,
respectiv, din Cehia şi Slovacia, explicând şi colaborarea frăţească actuală pentru
ridicarea unei biserici ortodoxe de lemn, în stil maramureşean, în oraşul Most, în
memoria eroilor români căzuţi pe aceste meleaguri în cel de-al II-lea Război
Mondial. In acest context, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a felicitat şi
Primăria Oraşului Praga pentru susţinerea proiectului de ridicare a unei noi cate
drale ortodoxe în capitala Cehiei, proiect despre care a fost informat de Prea
Fericitul Chrystofor.
A

Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST cu prilejul
vizitei la Primăria oraşului Praga (Cehia)
Excelenţa Voastră, Domnule Pavel Bem, primar general al oraşu
lui Praga, Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop or
todox de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei,
Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim al Am
basadei României,
Onorată asistenţă,
„In mulţii şi lungii mei ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române,
participând la diferite conferinţe, am avut de mai multe ori ocazia să vin în
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oraşul Praga şi să ascult cuvinte de prietenie faţă de poporul român. De
data aceasta, însă, primirea şi, mai ales, cuvântul pe care ni l-aţi adresat
nouă, reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, auzind referinţele de
preţuire faţă de ostaşii români, care cu preţul vieţii lor au contribuit la nimi
cirea nazismului pe teritoriul Cehiei, ne-au impresionat în mod deosebit,
conferindu-ne tuturor o idee clară privind scopul prezenţei noastre la
Praga, ca răspuns la invitaţia frăţească din partea Prea Fericitului Chrys
tofor, Mitropolitul Bisericii Autocefale a Cehiei şi Slovaciei.
Fără să vă flatez, Excelenţa Voastră, doresc, totuşi, să vă spun că sun
tem impresionaţi de cuvântul pe care l-aţi rostit în calitate de primar gene
ral al oraşului Praga, odinioară o capitală a Europei, pătrunsă de conştiinţa
spiritualităţii europene şi a rădăcinilor ei creştine, ca urmare a misiunii
sfinţilor fraţi Metodiu şi Chirii. Prin urmare, Excelenţa Voastră, pe cât de
impresionante sunt însemnele pe care le purtaţi ca primar general al ora
şului Praga, aşa cum este de exemplu, colierul acesta, pe atât de impresio
nante au fost pentru noi şi cuvintele pe care ni le-aţi rostit. Vă mulţumesc
pentru modul în care aţi apreciat prezenţa noastră, a delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române, considerând-o un semn al iubirii pentru Sfânta Biserică
Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei şi al preţuirii pentru fiii Cehiei.
Sfântul Ierarh Gorazd (Pavlik) al Pragăi (1879-1942) - apărând învă
ţătura creştină, cea mai frumoasă şi mai bogată învăţătură pe care omenirea
o are în zilele noastre - este şi va rămâne un sfânt pe care-1 mărturiseşte
Europa întreagă. Din izvorul curat al credinţei ortodoxe, fraţii Sfinţi Chirii
şi Metodiu din Tesalonic au adus frumoasa învăţătură împărtăşită de Bise
rica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei. Adevărurile şi valorile
acestui izvor curat se cuvine să le nutrească astăzi orice fiu al Europei, con
stituind un adevăr fundamental şi pentru Constituţia viitoare a Europei.
Acum, când, atât Cehia şi Slovacia cât şi România, fac parte integrantă din
Uniunea Europeană, şi în măsura în care la consolidarea viitorului ei se
întrezăresc aceste adevăruri şi valori creştine, care sunt, de fapt, izvoare de
viaţă şi de credinţă ale înaintaşilor noştri. Iată de ce, întreaga Biserică Orto
doxă priveşte spre Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei ca
înspre o Biserică martiră care, asemenea Sfântului Gorazd, apără autentici
tatea valorilor creştine, în aceeaşi măsură în care le şi trăieşte pe acestea.
Astfel se şi explică motivul pentru care noi, cele două Biserici Ortodoxe
surori, cea a României, şi cea a Cehiei şi a Slovaciei, ne-am gândit să avem
un monument comun al ostaşilor români căzuţi în vremea marelui război
pentru pacea lumii întregi. Totdeauna între Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica din Cehia şi din Slovacia au existat legături foarte strânse. Chiar şi
în vremurile de cumpănă ale Europei, între ţările noastre, între Cehia şi
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România, au existat legături diplomatice şi politice vii şi paşnice, aşa cum
aţi subliniat. împlinind o mai veche dorinţă de cinstire a eroilor români din
cel de-al doilea război mondial, mâine, aceste adevăruri şi valori le vom
aşeza la temelia bisericii cu hramul Sf. Mc. Valentin, din localitatea Most,
care va fi ridicată în memoria celor 15.000 de soldaţi români care şi-au
pierdut viaţa şi a celor 55.000 care au fost răniţi, sau au fost daţi dispăruţi
în luptele pentru eliberarea unor localităţi cehe şi slovace. Această dorinţă
a Bisericilor noastre se explică prin faptul că nu există un sentiment mai
sfânt şi mai nobil decât cel de a păstra în cinstire şi cu respect memoria
înaintaşilor care au dus spiritul de dreptate, cultura, pacea şi credinţa în
Europa, asemenea Sfinţilor Chirii şi Metodiu, care au fost numiţi pe bună
dreptate „patronii Europei”.
înălţarea acestui monument, a unei biserici maramureşene, constituie o
mărturie ce va dăinui peste timpuri a legăturii şi a gândului comun de a
marca jertfa eroilor români în oraşul Most. Acest gând a preocupat de mult
timp, deopotrivă, atât Biserica Ortodoxă Română, cât şi Ambasada Româ
niei din Praga. Cu aceste gânduri şi nădejdi, delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române păşeşte în continuare pe un drum care leagă poporul român de
poporul ceh, Biserica noastră de Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehiei şi
Slovaciei. Ne exprimăm toată admiraţia noastră pentru faptul că, la o vârstă
tânără, aveţi gânduri atât de mature şi de profunde, înrădăcinate în istoria
comună a Europei, o istorie care este un autentic izvor de credinţă, dar şi
de nădejde într-un viitor fericit. Vă mulţumim călduros şi îl rugăm pe Bu
nul Dumnezeu să vă ajute să purtaţi cu vrednicie cordonul acesta încărcat
de semnificaţii. Mulţi şi fericiţi ani!”
în cadrul întâlnirii de la Primăria din Praga au rostit, de asemenea, alocuţiuni
Prea Fericitul Chrystofor şi domnul Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim al României.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a notat în Cartea de Aur a Primăriei din
Praga: ,, Ne-am bucurat de o primire frumoasă în Sala de Taină a Primăriei din
Praga şi ne-a mângâiat cuvântul de primire al tânărului primar general al Ora
şului Praga, domnul Pavel Bem, prin fondul credinţei predicată aici de Sfinţii
fraţi Metodie şi Chirii. Aceste valori au stat la baza colaborării dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehe şi Slovacia şi dintre
popoarele noastre
A urmat un schimb de cadouri, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Prea
Fericitul Chrystofor oferind, între altele domnului primar Pavel Bem, pasionat
iubitor de ascensiuni montane, o vază de cristal special executată pentru a reme
mora participarea acestuia la o importantă expediţie în Himalaya.
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în final, într-o atmosferă deosebit de cordială, oaspeţi şi gazde au ciocnit o
cupă de şampanie.
Următorul moment semnificativ din programul vizitei l-a constituit interviul
acordat în direct de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pe postul naţional de
televiziune al Republicii Cehe.
Răspunzând întrebării referitoare la obiectivul vizitei în Cehia, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a menţionat, pe primul plan, sfinţirea pietrei de temelie a
unei biserici de lemn ce se va înălţa în oraşul Most în cinstea soldaţilor români
căzuţi pe meleagurile Slovaciei şi Cehiei în cel de-al II-lea Război Mondial.
Hramul ales pentru această biserică este Sfântul Mucenic Valentin, cu zi de
pomenire la 24 aprilie. Prea Fericirea Sa a explicat că hramul ales nu are legătură
cu înţelesul care se dă astăzi, în unele cercuri, unei sărbători cu nume asemănător
şi care-1 coboară pe mucenic din nivelul sfinţeniei sale. Sfântul Valentin a fost un
ostaş roman din cetatea Durostorum de la Dunărea de Jos (Silistra de astăzi) care,
în anul 298, a suferit moarte martirică pentru Hristos, împreună cu fratele său
Pasicrat, întăriţi sufleteşte fiind întru această j ertfa de sine de însăşi mama lor.
Referitor la procesul secularizării, care a constituit tema unei alte întrebări,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat că: „într-adevăr, este vorba de o
nedorită realitate a lumii contemporane. Credinţa este, însă, opusă secularizării,
iar Biserica Creştină nu poate privi cu pasivitate acest proces manifest în socie
tate, ci este necesar să lupte pentru a face ca binele să prevaleze în faţa răului,
astfel încât ceea ce înalţă fiinţa umană să se situeze deasupra a ceea ce încearcă
să o coboare. Exemple ne sunt întru aceasta înşişi sfinţii, precum mucenicul
Valentin, şi care actualizează permanent cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care
spune că numai cel ce se luptă după lege se încununează. Aşa încât să fim
pregătiţi permanent a răspunde chemării Mântuitorului la credinţă, după cum ne
spune în Cartea Apocalipsei, că El bate la uşa fiecăruia dintre noi, aşteptându-ne
răspunsul pentru a cina împreună cu noi, pentru a ne rămâne, aşadar, alături, ca
prezenţă vie în viaţa noastră”. Prea Fericirea Sa a reamintit, în context, mus
trătoarele cuvinte „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” prin care conştiinţa aces
tuia a fost deşteptată, prigonitorul de până atunci fiind adus la credinţă prin meta
morfozarea lui, pe drumul Damascului, în Sfântul Apostol Pavel.
Altă temă abordată în interviu s-a referit la rolul Bisericilor în contextul euro
pean actual, la contribuţia acestora, împreună cu statele, la edificarea unităţii
europene. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a afirmat că: „deşi de-acum sun
tem cu toţii europeni, Europa unită are nevoie să se sprijine pe orientări şi valori
comune, fundamentarea în sublinierea cărora, pe temeiul tradiţiilor creştine valo
roase, moştenite de la înaintaşii noştri, trebuie să-şi conjuge eforturile toţi factorii
societăţii: învăţământul, Bisericile, instituţiile statului, mass-media etc\
în legătură cu o întrebare privind punctul de vedere ortodox asupra hirotoniei
femeilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns că: „pe temeiul tradiţiei
apostolice, fundamentată odată cu însăşi întemeierea Bisericii Creştine, nu se
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poate întrevede abordarea unei asemenea probleme. Femeia creştină nu se situ
ează însă, pe o poziţie de inferioritate, ci are rolul său specific major, de înaltă
semnificaţie, atât în cadrul familiei creştine, cât şi în viaţa şi în lucrarea de asis
tenţă socială a Bisericii, în cadrul parohiilor, în spitale, orfelinate, cămine de
bătrâni e tc \
In seara aceleiaşi zile de vineri, 13 iulie, la sediul Ambasadei României la
Praga a fost organizată o conferinţă de presă pe tema obiectivului principal al
vizitei în curs de desfăşurare, acela de sfinţire a pietrei de temelie a bisericii de la
Most, închinată memoriei eroilor români căzuţi în al II-lea Război Mondial pen
tru eliberarea Cehoslovaciei şi pentru pace.
După deschiderea conferinţei de presă de către domnul Dan Bălănescu, în
sărcinat cu afaceri ad interim al României la Praga, care a prezentat tema întâlnirii
cu reprezentanţii mass-media, a urmat intervenţia Prea Fericitului Chrystofor care
s-a referit la împrejurările sfârşitului celui de-al II-lea Război Mondial în Ceho
slovacia, subliniind participarea la lupte a corpului naţional slovac din care făcea
parte şi viitorul preşedinte Ludovic Svoboda, ortodox, şi care, mai târziu, înainte
de moarte, a fost spovedit, la cererea sa, de arhiepiscopul Dorotei de Praga, fapt
mărturisit, cu actualul prilej, în premieră.
Pe de altă parte, este puţin cunoscută în opinia publică, până în prezent, con
tribuţia ostaşilor români la eliberarea Cehoslovaciei şi care contribuţie a fost foarte
însemnată, covârşind substanţial, prin zecile de mii de jertfe, aportul altor armate.
In aceste condiţii, este salutară materializarea de acum a unei iniţiative mai vechi a
Ambasadei României privind înălţarea unei biserici de lemn, în stil maramureşean,
în memoria eroilor români, iniţiativă la care a răspuns cu deosebit interes primăria
oraşului Most, un centru minier din nordul Boemiei, care a fost afectat, în perioada
comunistă, de demolări masive, inclusiv ale bisericilor ortodoxe.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a declarat, la rându-i, că sfinţirea unui
loc pentru un nou altar este un act care deschide o poartă nouă către cer, depăşind
astfel, prin semnificaţie, alte împliniri omeneşti. Pe o asemenea temelie, relaţiile
frăţeşti între cele două ţări, popoare şi Biserici capătă emblema durabilităţii netre
cătoare, aducând o importantă contribuţie specifică la edificarea unităţii europene.
Răspunzând întrebărilor ziariştilor referitoare la unele detalii ale proiectului
comun prezentat, interlocutorii s-au referit la acordarea terenului necesar de către
edilii oraşului Most, la modalitatea de obţinere a materialului lemnos necesar,
înălţării sfântului lăcaş în România de către meşteri maramureşeni şi reasamblării
sale pe amplasamentul de la Most, Biserica Ortodoxă Română având deja experi
enţa unor realizări similare anterioare, atât în ţară, cât şi peste hotare, precum sunt,
spre exemplu, bisericile de lemn din Bucureşti, din Venezuela, sau de la Paris. Se
întrevede finalizarea proiectului actual în circa doi ani de zile.
In continuare la sediul Ambasadei României la Praga a avut loc o recepţie
care a prilejuit întâlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, într-un cadru
A
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A
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deosebit de cordial, cu şefii misiunilor diplomatice la Praga ale unor ţări de con
fesiune majoritar ortodoxă, precum şi cu numeroşi reprezentanţi ai comunităţii
româneşti aflată pe teritoriul Cehiei. Un cor venit din România, de la Covăsânţi,
jud. Arad, a susţinut, îmbrăcat în frumoase costume populare, un variat program
de muzică bisericească şi românească, de înaltă expresie artistică.

Cuvânt de răspuns al Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST
la recepţia oferită în onoarea vizitei Prea Fericirii Sale în Cehia, la
Ambasada României la Praga:
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri
ad interim al Ambasadei României din Praga,
Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop Ortodox
de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei,
Excelenţele Voastre, Domnilor Ambasadori,
Onorată asistenţă,
Fraţi români,
„Datorită raporturilor frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă a ţinuturilor
Cehe şi a Slovaciei şi Biserica Ortodoxă Română, precum şi a raporturilor
europene dintre ţările noastre, trăim clipe de mare însemnătate atât pentru
Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, cât şi pentru Uniunea Europeană. Ori
cât de importante ar fi întâlnirile de acest fel dintre reprezentanţii Biseri
cilor şi ţărilor noastre, acestea nu pot întrece însemnătatea înălţării unui
nou Sfânt Altar, a unei veritabile porţi deschise spre Cer pe pământul Ce
hiei. şi, cu atât este mai semnificativ faptul acesta, cu cât avem cinstea noi,
reprezentanţii celor două Biserici Ortodoxe surori, Română şi Cehă, să
punem piatra de temelie a bisericii cu hramul Sf. Mc. Valentin din locali
tatea Most.
Toate împlinirile omeneşti, fie ele istorice, artistice, sau de orice altă
natură, sunt trecătoare, în timp ce, din perspectiva veşniciei, întemeierea şi
ridicarea unei noi biserici, scara noastră către Cer, are o mare importanţă
pentru viaţa unei naţiuni sau comunităţi. Atunci când relaţiile noastre se ba
zează pe acest adevăr teologic, ele creează legături nepieritoare între po
poarele noastre. Am fost deosebit de impresionat de cunoştinţele şi lămu
ririle pe care le-am primit în legătură cu construcţia bisericii cu hramul Sf.
Mc. Valentin din localitatea Most, în timpul întâlnirilor pe care le-am avut
astăzi atât la Parlament, cu Excelenţa Sa, dl. Miloslav Lvlcek, preşedintele
Camerei Deputaţilor, cât şi la Primăria oraşului Praga, cu Excelenţa Sa, dl.
Primar General Pavel Bem. Ridicarea acestei biserici reprezintă nu o rea
mintire, ci reactualizarea propriu-zisă a fundamentelor creştine, care stau
9 - B.O.R. 7-8/2007
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astăzi la temelia convingerilor popoarelor europene şi pe baza cărora şi-au
desfăşurat opera misionară în părţile Europei Centrale în secolul al IX-lea
Sfinţii Chirii şi Metodiu (827-869; 825-885), „Apostolii slavilor”. Acesta
este sensul adânc pe care se cuvine să se întemeieze astăzi relaţiile dintre
popoarele noastre în interiorul Uniunii Europene.
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad
interim al Ambasadei României din Praga, Vă încredinţăm de preţuirea
noastră şi Vă mulţumim pentru osteneala depusă la efectuarea acestei vizite
şi pentru stăruinţa cu care Ambasada României din Praga a susţinut ridi
carea bisericii cu hramul S f Mc. Valentin din localitatea Most (aprox. 100
kin de Praga), ce va fi ridicată în memoria celor 15.000 de ostaşi români
care şi-au pierdut viaţa şi a celor 55.000 care au căzut răniţi sau au fost daţi
dispăruţi în luptele pentru eliberarea unor localităţi cehe şi slovace în tim
pul celui de-al doilea război mondial.
De asemenea, Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop
Ortodox de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, Vă mulţu
mim pentru invitaţie şi pentru faptul că v-aţi alăturat nouă, românilor, în
rugăciune, pentru ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârşit
această sfântă lucrare menită să păstreze veşnic prietenia, dragostea, frăţie
tatea între popoarele noastre şi în interiorul Uniunii Europene.
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, vă felicit pentru minuna
tul prilej de a ne întâlni aici într-un cuget cu hotărârea noastră.
Onorată asistenţă, sunt bucuros să mă aflu în ţinuturile Cehiei şi, chiar
dacă nu sunt la prima mea vizită în această ţară, pe aceasta de acum o con
sider cea mai importantă dintre toate. După cum ştiţi, între Bisericile noas
tre ortodoxe, indiferent de numirile de credincioşi, s-au stabilit în timp
legături frăţeşti foarte importante. Această rânduială a încurajat nu numai
cunoaşterea dintre noi, ci şi dialogul cu Biserica Romei, îndeosebi prin
Papa Paul al Vl-lea, cel ce a vizitat Ierusalimul şi apoi Patriarhia Ecume
nică a Constantinopolului.
Vizita noastră în Cehia, la invitaţia Prea Fericitului Chrystofor, Arhi
episcopul Ortodox de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei,
dincolo de încărcătura sa istorică şi culturală, are o semnificaţie deosebită,
ce se înscrie în veşnicie. Ea împlineşte o dorinţă mai veche atât a noastră,
a românilor, cât şi a poporului ceh, de a cinsti eroii care au căzut în timpul
celui de-al doilea război mondial. După 23 august 1944, România a apărat
pacea din Europa, plătind cu sângele vărsat în Cehia, în munţii Tatra, de
către cei 15000 de soldaţi români, care şi-au pierdut viaţa şi cei 55.000 care
au fost răniţi sau dispăruţi în luptele pentru eliberarea unor localităţi cehe
şi slovace. împreună cu Biserica soră Ortodoxă din ţinuturile Cehe am spri
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jinit dorinţa de a se construi o biserică în oraşul Most pentru a cinsti amin
tirea acestor eroi.
Dacă prietenia şi frăţietatea dintre noi sunt virtuţi veşnice, se cuvine a
fi readuse permanent în actualitate, apoi înălţarea unui monument, a unei
biserici pentru cinstirea veşnică a eroilor, aceasta creează o asemenea legă
tură veşnică. Sunt recunoscător autorităţilor cehe pentru sentimentele nu
trite faţă de poporul român şi faţă de valorile lui. România, după cum ştiţi,
face parte din structurile europene, iar Biserica Ortodoxă Română aduce
Europei deschiderea şi înţelegerea sa faţă de celelalte Biserici existente în
Europa. In acelaşi timp, sper ca şi Europa să devină un teren de pace, de
prosperitate, întrajutorare, de dezvoltare a valorilor umane atât de necesare
în zilele noastre.
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad
interim al României, vă mulţumesc din nou că aţi înlesnit această de neui
tat întâlnire pe teritoriul românesc din Praga".
Ziua de sâmbătă, 14 iulie 2007, a fost consacrată ceremoniilor legate, propriu-zis, de sfinţirea pietrei de temelie a bisericii ce va fi înălţată în oraşul Most.
Dimineaţă a fost parcurs, printr-un frumos şi variat peisaj colinar, drumul de
circa 80 de kilometri până la acest centru urban din nordul Boemiei, situat spre
nord-vest faţă de Praga şi la numai vreo 15 kilometri de graniţa cu Germania.
Primul popas, după sosire, a fost făcut la sediul Primăriei din Most, unde a
fost organizată primirea oficială.
Adresând un cald cuvânt de bun venit înalţilor oaspeţi, Domnul inginer Vlastimil Vozka, primând oraşului, după ce a prezentat pe reprezentanţii Consiliului
Orăşenesc, a făcut o succintă, dar sugestivă, evocare a trecutului acestei urbe.
Atestat documentar întâia oară într-o cronică din secolul al Xl-lea, oraşul a cunos
cut, în secolul XX, o structurare etnică diversificată, favorizată de o accentuată
dezvoltare industrială datorată extracţiei de cărbune. Această evoluţie economică
a fost însoţită, în perioada regimului comunist, de brutale transformări edilitare,
concretizate în demolarea centrului istoric şi, odată cu aceasta, a mai multor bise
rici, una singură, un lăcaş catolic închinat Adormirii Maicii Domnului, scăpând de
la distrugere, după ce a fost translată pe o distanţă de circa 1,5 Km. După 1990,
prin desfiinţarea multor locuri de muncă, s-a extins şomajul, astfel că, în prezent,
este necesar să se întreprindă eforturi pentru îndreptarea acestor tendinţe involutive. Se urmăreşte, astfel, crearea unui climat de apropiere şi cooperare între gru
puri etnice mai înainte opuse. Pe de altă parte, în contextul programului de redre
sare, din multiple puncte de vedere, a oraşului, înălţarea noii biserici ortodoxe cu
hramul Sfântului Mucenic Valentin, împreună cu funcţia sa memorială şi de aşe
zământ monahal, va contribui nu numai la cinstirea ostaşilor români, ci şi la reîn
noirea, atât de necesară, a vieţii spirituale. Locul noului sfânt locaş a fost special
ales într-un parc, ce constituie un cadru ambiental foarte frumos şi liniştit, un

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

132

spaţiu al recreării şi regenerării spirituale, care se întinde acum pe locul unde s-a
demolat oraşul vechi, împreună cu bisericile sale, pentru a se face loc unor ex
ploatări carbonifere, astăzi dezafectate.
In continuare, a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a
subliniat de la început sentimentele curate, de frăţietate creştină, care animă cele
două biserici ortodoxe din România şi, respectiv, din Cehia şi Slovacia şi care
contribuie la întărirea relaţiilor dintre ţările şi popoarele noastre, mai ales că sun
tem de acum, împreună, în Uniunea Europeană.
Prea Fericirea Sa a mărturisit emoţia pe care, alături de membrii delegaţiei
Bisericii Ortodoxe Române, a resimţit-o venind în întâmpinarea dorinţei comune
a românilor exprimată de Ambasada României la Praga, şi a cehilor şi slovacilor,
grabnic însuşită, de Prea Fericitul Chrystofor, primatul Bisericii Ortodoxe cu reşe
dinţa la Praga, dorinţă îmbrăţişată, în sfârşit, cu deosebită bunăvoinţă şi vizionară
deschidere, de primăria oraşului Most. Această dorinţă comună i-a adus împreună
pe toţi cei prezenţi pentru a pune simbolic semn de început unui sfânt locaş care
deschide o nouă poartă între pământ şi cer. Aşa cum, străbătând mileniile cu învă
ţătura Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica creştină a ştiut să-şi cinstească sfinţii
şi eroii, tot astfel, popoarele şi Bisericile noastre se află unite prin sentimentul de
recunoştinţă şi cinstire a zecilor de mii de ostaşi români căzuţi, până în munţii
Tatra, pentru pace şi o viaţă nouă. Mulţumind gazdelor pentru ospitalitatea pri
mirii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a încheiat rugând pe Bunul Dum
nezeu să stea întru ajutor pentru împlinirea în faptă a gândului de înălţare a sufle
tului de lumină al bisericii româneşti maramureşene din oraşul Most.
A

_____

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST
cu ocazia vizitei la primăria municipiului Most (Cehia)
Excelenţa Voastră, Domnule Ing. Vlastimil Vozka, primar general
al municipiului Most,
Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop de Praga
şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi Slovaciei,
Excelenţa Voastră, Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri
ad interim al Ambasadei României,
Onoraţi consilieri ai Primăriei Municipiului Most,
„Prezenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în Cehia, ţară fru
moasă, cu o civilizaţie înfloritoare, poate că le pare unora mai greu de în
ţeles. Dar noi, împărtăşind sentimentele poporului nostru, venim cu con
ştiinţa că ne aflăm într-o ţară prietenă, alături de care, astăzi, facem parte
din Uniunea Europeană. Aceste sentimente curate de prietenie şi de pre
ţuire, pe care le prezentăm din partea Bisericii Ortodoxe Române şi a popo
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rului român, nu sunt de ieri sau de astăzi, ci izvorăsc din istoria adâncă a
Europei.
Românii şi-au exprimat de multe ori dorinţa de a cinsti memoria celor
15.000 de soldaţi români care şi-au pierdut viaţa şi celor 55.000 care au fost
răniţi sau au fost daţi dispăruţi în luptele pentru eliberarea unor localităţi
cehe şi slovace, în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe noi, Biserica
Ortodoxă Română, ne-a impresionat foarte mult faptul că această dorinţă,
preluată de Ambasada României, a fost însuşită de sfânta Biserică Ortodoxă
a Cehiei, prin Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop de
Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, şi îmbrăţişată cu atâta
bunăvoinţă de Excelenţa Voastră, Domnule ing. Vlastimil Voska, primar ge
neral al Municipiului Most, precum şi de alte autorităţi ale ţării.
Mărturisesc că sunt nespus de bucuros că am cinstea de a reprezenta
Biserica Ortodoxă Română în aceste momente importante nu numai din
punct de vedere istoric, ci şi din perspectiva vieţii celei veşnice. De aseme
nea, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, pe care v-am prezentat-o aici,
este foarte impresionată, Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhi
episcop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, că a fost
invitată să participe la acest moment moment şi act sfânt, comun popoa
relor noastre.
In lumea aceasta, datorită Bisericii - instituţie divino-umană compusă,
în chip nevăzut, dar cuprinzător, din dumnezeire, şi, în chip văzut, din slu
jitorii şi credincioşii ei
învăţătura Mântuitorului lisus Hristos străbate
mileniile. Actul sfânt pe care îl vom săvârşi astăzi, prin punerea pietrei de
temelie cu hramul Sf. Mc. Valentin (cu ziua de pomenire 24 aprilie în ca
lendarul creştin ortodox), din localitatea Most va stabili o legătură între pă
mânt şi Cer, între noi şi Dumnezeu. Fiecare popor păstrează în tezaurul său
nespus de valoroasa cinstire a eroilor, iar Biserica înţelege, la rândul ei, să-i
cinstească aşa cum se cuvine atât pe aceşti eroi, cât şi pe toţi ceilalţi care
au murit în războaie de-a lungul secolelor. Pe noi, Bisericile şi popoarele
noastre, ne uneşte jertfa ostaşilor români-mulţi dintre ei necunoscuţi încăce au luptat în munţii Tatra şi şi-au dat viaţa, pentru ca în Europa să se
instaureze pacea şi liniştea unei noi ordini sociale.'
Cunoscând preţuirea de care se bucură poporul român şi Bisericile din
România, îndrăznesc să exprim întreaga noastră recunoştinţă pentru reali
zarea acestui act dumnezeiesc. Străbătând Cerul, o rază de lumină dumneze
iască izvorâtă din sufletele noastre se va adăuga frumoaselor plaiuri din această
parte a Cehiei şi aceste înfloritoare metropole, municipiul Most.
Cu recunoştinţă, vă mulţumim pentru scurta, dar cuprinzătoarea întâl
nire cu care aţi onorat vizita noastră, a delegaţiei Bisericii Ortodoxe
A
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Române. îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute în toate lucrările şi gân
durile noastre bune. Amin!”
La rându-i, Prea Fericitul Chrystofor a adresat, apoi, mulţumiri primarului şi
Consiliului Municipal al oraşului pentru acceptarea construirii noii biserici şi a
prezentat o broşură special editată pe această temă pentru evenimentul sfinţirii
pietrei de temelie.
A mai luat, în sfârşit, cuvântul Domnul deputat Paunber, reprezentant al
Parlamentului Cehiei, care s-a referit, între altele, la fenomenul migraţiei forţei de
muncă în spaţiul european, fenomen care aduce, în mod firesc, necesităţi pe plan
spiritual ale grupurilor de imigranţi şi în întâmpinarea cărora se poate veni prin
înălţarea de sfinte locaşuri, aşa cum este cel acum pornit la Most de la ideea gene
roasă a cinstirii jertfei şi memoriei ostaşilor români din cel de al II-lea Război
Mondial.
Participanţii la această întrunire oficială, începând cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, au semnat apoi în Cartea de Aur a Primăriei Oraşului Most un
text care consfinţeşte evenimentul sfinţirii pietrei de temelie a noii biserici şi care
constituie o pagină de istorie, ce va rămâne ca o amintire de neşters în sufletele
tuturor celor care i-au fost martori şi ale celor ce vor trece, peste vremuri, pragul
sfanţului locaş.
S-a ciocnit, totodată, un simbolic pahar de şampanie în cinstea importantului
eveniment găzduit de oraşul Most.
în continuare, toţi participanţii la primirea oficială a delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, s-au deplasat
la locul sfinţirii pietrei de temelie a viitoarei biserici.
Locul ales este, într-adevăr, înzestrat cu o frumuseţe naturală deosebită, me
nită parcă, prin situarea în mijlocul vastului spaţiu verde al unui parc şi prin veci
nătatea unui lac, la care se adaugă străjuirea, din înalt a dealului castelului Hnevin, un adevărat simbol al istoriei oraşului Most, să primească, în modul cel mai
firesc, bogatul adaos de spiritualitate al unui locaş sacru cu specific monahal şi cu
semnificaţie memorială. Dincolo de marginea parcului îşi face simţită prezenţa şi
biserica catolică a Adormirii Maicii Domnului, singura, din păcate, scăpată prin
translare, de la amplele demolări care au afectat aproape în întregime vechiul cen
tru istoric al oraşului.
La intrarea în parc aşteptau pe înalţii oaspeţi numeroşi credincioşi, mai ales
ortodocşi, români şi de alte naţionalităţi, veniţi din toate părţile Cehiei şi Slova
ciei. O prezenţă deosebită a constituit-o corul bisericesc din satul Covăsânţi, jude
ţul Arad, alcătuit din tineri şi tinere îmbrăcaţi în frumoase costume populare spe
cifice zonei.
Cu toţii, clerici, monahi, monahii, credincioşi şi credincioase tineri, vârstnici
şi copii au alcătuit o impresionantă şi amplă procesiune care a însoţit pe înalţii
oaspeţi şi slujitori de la intrarea în parc până la locul dominant din mijlocul aces
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tuia, cu amplă deschidere spre vale, către lac, ales pentru aşezarea pietrei de te
melie a viitoarei biserici şi mănăstiri.
Pe tot parcursul drumului, străbătut cu o cruce mare de lemn purtată pe umeri,
cu steaguri şi cruci de procesiune, participanţii au intonat, într-o emoţionantă soli
daritate, cântări religioase care păreau să întruchipeze şi chiar întruchipau pros
peţimea bucuriei unei libertăţi a trăirii spirituale creştin-ortodoxe, cum aceste
locuri nu mai cunoscuseră de multă vreme, cu atât mai mult ca expresie de amplă
manifestare publică.
La locul unde se va înălţa biserica şi aşezământul monahal cu hramul Sfân
tului Mucenic Valentin, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu Prea
Fericitul Chrystofor, cu înalt Prea Sfinţitul Ioan, Mitropolitul Slovaciei, şi cu Prea
Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, au săvârşit, în mărit
sobor arhieresc, înconjuraţi de preoţi şi diaconi, slujba de sfinţire a pietrei de
temelie a bisericii şi de aşezare a documentului evocator al acestui moment unic,
răspunsurile fiind date de corul românesc. Lângă piatra de temelie, aleasă dintr-o
rocă de mină foarte dură, de culoare neagră, s-a înălţat marea cruce de lemn pur
tată până aici pe umeri, în procesiune.
Slujba a făcut să se audă ecteniile, cântările şi rugăciunile în limba română, desfaşurându-se într-o atmosferă de mare solemnitate, de însufleţire, dar şi de adâncă
reculegere, mai cu seamă atunci când Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ros
tit îndătinatele rugăciuni ale aşezării crucii şi sfinţirii pietrei de temelie.
Luând cuvântul după săvârşirea slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a arătat că „momentul ce-l trăim astăzi nu este doar unul trecător, legat
numai de viaţa noastră omenească; el se înscrie atât în istoria preţioasă a popoa
relor noastre, român, ceh şi slovac, cât şi în veşnicie, în Cer”. Reamintind vizi
unea Patriarhului Iacov din Cartea Facerii (28, 16 - 17), când, adormind, a văzut,
deodată, Cerul deschis şi un glas din Cer a început să-i vorbească, Prea Fericirea
Sa a subliniat „ însemnătatea unui Sfânt Altar, a unei biserici, aşa cum este şi cea
închinată, cu dumnezeiască înţelepciune, cinstirii eroilor popoarelor noastre,
român şi ceh... Acestă semnificaţie este evidentă mai ales în clipa punerii sfintei
cruci, a documentului, a sfintelor moaşte, a sfinţirii pietrei de temelie şi a unt
delemnului prin care Duhul Sfânt pecetluieşte ridicarea unei biserici”. Prea Feri
citul Părinte Patriarh a evocat apoi memoria celor 15.000 de soldaţi români care
şi-au pierdut viaţa şi a celor 55.000 care au fost răniţi sau au fost dat dispăruţi în
luptele pentru eliberarea unor localităţi cehe şi slovace în timpul celui de-al II-lea
Război Mondial. „Eroismul ostaşilor tineri, inclusiv al celor ale căror nume nu
le mai cunoaştem , dar care şi-au pierdut viaţa în părţile acestea, ale Cehiei şi
Slovaciei, are o valoare de nedescris. în documentul care s-a pus sunt înscrise
numele fiecăruia în parte. Gestul acesta arată conştiinţa cw*ată şi prietenoasă
atât a popoarelor ceh şi slovac, cât şi a slujitorilor Bisericii Cehiei şi Slovaciei
faţă de poporul român, faţă de România, faţă de Biserica Ortodoxă Română. Iată
ce valoare are această biserică în care, atunci când va fi gata, „seara şi dimineaţa
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şi la amiază ” (Ps. 5, 3) se vor face rugăciuni pentm pomenirea eroilor, pentru
sănătatea lumii întregi. Valoarea acesteia este cu atât mai mare cu cât ţările
noastre, împreună, fac parte integrantă din Uniunea Europeană. Chiar dacă noi
nu aducem Europei - aşa cum s-ar cuveni şi am putea să o facem - valori mate
riale, formule economice sau de altă însemnătate, Biserica Ortodoxă Română, ca
şi celelalte Biserici din ţara noastră, aduc valoarea spirituală a sufletului uman,
care este mai scump decât tot ceea ce există pe acest pământ.”
Prea Fericirea Sa a salutat apoi pe toţi cei prezenţi, mulţumind, în mod deo
sebit, Prea Fericitului Chrystofor pentru ospitalitate şi pentru întâlnirile frăţeşti,
pline de încurajări reciproce pe care le-a organizat împreună cu ambasada Româ
niei la Praga, cu reprezentanţii autorităţilor din Cehia: „ Cu dragoste frăţească,
Prea Fericite Părinte, vă mulţumesc pentru prilejul pe care ni l-aţi oferit, ca noi,
cele două Biserici, să arătăm popoarelor noastre - deopotrivă încercate de
nedreptăţi în istoria lor —că Bisericile noastre, chiar şi în vremuri grele, ne adună
în rugăciune şi ne îndreaptă gândurile cu dragoste şi cu nădejde spre Mântuitorul
lisus Hristos şi Biserica întemeiată de El pe păm ânf.
In acelaşi cadru, au mai rostit alocuţiuni Prea Fericitul Chry>stofor, Arhiepis
cop de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, domnul Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri al României la Praga, domnul Vlastimil Vozka, prima
rul oraşului Most şi domnul Emil Constantinescu, fost preşedinte al României,
prezent în Cehia în timpul vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
După slujba de sfinţire a pietrei fundamentale şi a locului viitoarei biserici, a
urmat un dejun oficial în marea sală a castelului Hnevin situat pe o înălţime dom
inantă, cu perspectivă asupra întregului oraş.
In cadrul dejunului, s-au rostit numeroase toasturi din partea autorităţilor cehe
şi a celor două Biserici Ortodoxe surori (înalt Prea Sfinţitul Ioan, Arhiepiscop de
Presov, Mitropolitul Slovaciei şi Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar
Patriarhal, Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române).
După-amiază, participanţii la ceremoniile de la Most au revenit la Praga.
Ziua de duminică, 15 iulie 2007, ultima din programul vizitei, a fost consa
crată Sfintei Liturghii solemne, săvârşită în catedrala Sfinţilor Apostoli Chirii şi
Metodiu din Praga.
' Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi Prea
Fericitul Părinte Chrystofor, Mitropolitul ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei au fost
înconjuraţi, în soborul arhieresc, de înalt Prea Sfinţitul Ioan, Arhiepiscop de Presov şi Mitropolit al Slovaciei, înalt Prea Sfinţitul Simeon, Arhiepiscop de Olomouc şi Bmo şi Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal,
având alături opt preoţi şi opt diaconi cehi, români şi ruşi.
Răspunsurile au fost date de corul catedralei din Praga, în limba cehă, şi de
corul mixt din satul Covăsânţi, judeţul Arad, în limba română.
A
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A fost prezent Prea Sfinţitul Frantisek Radkovsky’, episcop romano-catolic de
Plzen, precum şi personalul Ambasadei României la Praga, în frunte cu domnul
Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim.
La slujba Sfintei Liturghii au participat numeroşi credincioşi ortodocşi cehi,
români, ruşi, ucraineni care au fost părtaşi, împreună, la bucuria unui cadru litur
gic de înaltă solemnitate şi trăire spirituală.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit predica zilei, referitoare la
minunile Mântuitorului Hristos de vindecare a doi orbi şi a unui mut (Duminica a
7-a după Rusalii, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, Evanghelia de la
Matei (9, 27-35).
Predica Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST după Sfânta
Evanghelie, în Catedrala Ortodoxă S f Chirii şi M etodiu din Praga
Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop Ortodox
de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei,
înalt Prea Sfinţia Voastră Ioan, Arhiepiscop al Slovaciei,
înalt Prea Sfinţia Voastră Simeon, Arhiepiscop de Brno şi Olomuc,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
„Mă bucur că Dumnezeu m-a învrednicit să rostesc acest cuvânt de
învăţătură în catedrala Bisericii Ortodoxe a Cehiei şi Slovaciei din Praga,
dar, în acelaşi timp, mă simt îndatorat să rog pe sfinţii ocrotitori ai acestei
biserici, Sfinţii Metodiu şi Chirii să-mi fie în ajutor. îmbrăţişez cu toată
dragostea mai întâi pe Prea Fericirea Sa, Părintele Ahiepiscop Chrystofor,
Mitropolitul acestei Biserici Ortodoxe surori, a Cehiei şi Slovaciei, ierarhii
şi credincioşii care ne înconjoară azi.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, deşi vorbim graiuri diferite, avem ros
turi diferite, deşi ne deosebeşte îmbrăcămintea sau alte aspecte din viaţa
noastră, totuşi la Sfânta Liturghie, potrivit rugăciunii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, „suntem una” (Ioan 17, 21), noi slujitorii Sfântului Altar şi
frăţiile voastre, credincioşii care ne daţi răspunsurile sau ascultaţi aceste
îngereşti cântări, alcătuind, în felul acesta, Biserica cea vie şi adevărată,
întemeiată în lume de Duhul Sfânt.
Din Sfânta Evanghelie de astăzi (Matei 9, 27-38), pe care am ascultat-o, aţi înţeles că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut două tămăduiri: unui mut
i-a dăruit vorbirea, iar celor doi orbi le-a dăruit vederea, lumina sufletului
şi a vieţii lor. Pe cât de scumpă este vorbirea, un dar al lui Dumnezeu, pe
cât de preţuit este cuvântul, dându-ne posibilitatea de a comunica între noi
şi de a ne împărtăşi unii altora gândurile şi sentimentele, pe atât de valo
roasă este şi vederea, ochii dându-ne posibilitatea de a vedea lumina soare
/V
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lui, părinţii, rudele şi prietenii. încât ne dăm seama ce suferinţă grea era pen
tru ambele categorii de bolnavi, atât pentru cei ce nu puteau vorbi, cât şi
pentru cei ce nu puteau să vadă. însă după cum cunoaştem din paginile
Noului Testament, pe toţi aceşti suferinzi Mântuitorul nostru Iisus Hristoscare rareori se afla singur, mai ales în momentele când se retrăgea în munte
să se roage - îi iubea deopotrivă. Mulţimea, mai ales bolnavii, dar şi cei stă
pâniţi de alte suferinţe şi gânduri, de gelozie sau de ură faţă de semeni, erau
totuşi dornici să-L cunoască, să-I pună întrebări. Tuturor le vorbea cu atâta
răbdare şi blândeţe, împărtăşindu-le cuvântul Său cel dumnezeiesc. Ba, mai
mult, toţi suferinzii care ajungeau în faţa Mântuitorului Iisus Hristos se
bucurau de vindecare, indiferent de ce boli erau cuprinşi. Se cuvine să luăm
seama, iubiţi fraţi, la câtă mângâiere, curaj şi îmbărbătare putea să iradieze
atât prin cuvântul, cât şi prin chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu Cel trimis în lume din marea iubire a lui Dumnezeu-Tatăl faţă
de noi, oamenii, Care a ajuns ca pe "unicul Său Fiu să-L dea jertfa pentru
iertarea păcatelor şi pentru mântuirea lumii” (Romani 3, 25).
Dar, din Sfânta Evanghelie de astăzi se mai desprinde un mare adevăr:
durerea bolnavilor vindecaţi de Mântuitorul nostru Iisus Hristos o experi
mentăm, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi. Când suntem tineri, fru
moşi, captivaţi de tehnica lumii de astăzi, cu greu ne dăm seama că s-ar pu
tea să ne aflăm chiar noi înşine în starea bolnavilor pe care i-a vindecat
Mântuitorul Iisus Hristos. Intr-adevăr, vorbirea şi vederea sunt daruri dum
nezeieşti! Dar, chiar dacă avem darul vorbirii frumoase şi al bunei comu
nicări, câteodată, datorită urii şi duşmăniei, cuvintele noastre produc sufe
rinţă altora. Iată o formă de boală a omului modem, dispreţul şi indiferenţa
faţă de semeni! Chiar dacă socotim că avem vederea bună, că ne vedem
bine unii pe alţii, că ne bucurăm de frumuseţile naturii sau de conţinutul
unei cărţi deosebite pe care o putem citi, de multe ori, fară să ne dăm seama,
strecurăm printre picăturile acestor frumuseţi, din cauza lăcomiei şi invi
diei, şi otravă din sufletele noastre unor semeni ai noştri. Cu alte cuvinte,
omul din vremea noastră se află înstrăinat de cei din jur. Deşi în preajmă
este asaltat de cei nevoiaşi şi suferinzi, el nu-i vede, nu le răspunde, fiind
orb şi mut la chemarea aproapelui său şi, de aceea, noi toţi avem urgentă
trebuinţă de întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de cunoaşterea
învăţăturii Sale.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, avem nevoie să ascultăm cuvântul şi
învăţătura Mântuitorului Hristos, avem nevoie să simţim prezenţa Sa! Cei
care nu-L întâlnesc pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos sunt asemenea
cărturarilor şi fariseilor despre care am auzit în Sfânta Evanghelie că ve
neau să-L întâlnească cu intenţia de a-1 prinde în cuvânt.
A

DOCUMENTARE

139

Se cuvine, aşadar, să-L dorim pe Mântuitorul Hristos în mod sincer, să-I
auzim învăţătura şi să I-o înţelegem, să căutăm să-L vedem cu ochii noştri
în Lumina cea de negrăit, aşa cum s-au învrednicit cei trei Sfinţi Apostoli,
Petru, Iacob şi Ioan, de pe Muntele Taborului. Posibilitatea acestei întâlniri
cu Mântuitorul Hristos ne-o oferă numai Sfânta Biserică prin învăţătura şi
prin Tainele ei vindecătoare de suflet şi de trup, precum şi prin frumuseţea
artistică a icoanelor, a sfintelor craci, a altor obiecte sfinte. Este drept că
Mântuitorul Hristos este prezent pretutindeni: în sufletele, în casele şi la
locurile noastre de muncă. Indiferent unde ne aflăm noi, El este prezent, ne
vede ne aude, ne ascultă şi ne înţelege. Dar, pentru a-L întâlni şi a-L înţe
lege cu adevărat şi a fi una cu El, trebuie să ne ostenim în acest sens, venind
la Sfânta Biserică, care este lăcaşul dumnezeiesc al Prea Sfintei Treimi:
Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Duhul Sfânt, şi gustând din
frumuseţea dumnezeiască a Sfintei Liturghii, prin împărtăşirea cu Trupul şi
.cu Sângele Său spre iertarea păcatelor şi moştenirea vieţii celei veşnice.
Prea sfinţită adunare, vă mărturisesc bucuria noastră, a delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Române, de a sluji împreună cu Prea Fericitul Părinte Chrys
tofor, Arhiepiscop ortodox de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al
Slovaciei, cu preoţii şi ierarhii acestei Biserici, cu dumneavoastră cre
dincioşii. In Biserică, toţi cei care ne împărtăşim din acelaşi Sfânt Potir, cu
Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, suntem fraţi şi surori. Cât de bine
este şi cât de frumos este lucrul acesta (Ps. 133,1), mai ales că suntem con
vinşi că „Dumnezeu este ca noi” (Isaia 8, 9). Dacă aţi observat, înainte de
a intra în Sfântul Altar, noi ne-am rugat lui Dumnezeu ca să ne învred
nicească să săvârşim cu vrednicie lucrarea Sfintei Liturghii, spre folosul
credincioşilor. Totodată, însă, ne-am rugat ca, împreună cu intrarea noastră
în Sfanţul Altar, să fie şi intrarea sfinţilor îngeri cei ce slujesc împreună cu
noi. Ce Biserică, ce alţi aşa-zişi „ucenici ai lui Hristos”, sau ce altă învă
ţătură mai mărturiseşte această înfricoşătoare taină a prezenţei Mântui
torului Hristos şi a sfinţilor Săi îngeri la Sfânta Liturghie. De fapt, numai
cine suferă de boala indiferenţei, care nu vede şi nu aude ca bolnavii despre
care s-a citit la Sfânta Evanghelie, nu poate mărturisi împreună cu noi
această înfricoşătoare taină.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, întâlnirea noastră în Sfânta Biserică cu
însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu sfinţii Săi îngeri şi cu sfinţii
ocrotitori ai acestei catedrale, este mărturia celor sfinte că bucuria unităţii
noastre în Duhul este deplină.
Prin glasurile, prin rugăciunile şi prin mişcările împlinite de noi în tim
pul Sfintei Liturghii, L-am avut prezent în realitate, dar în chip nevăzut, pe
Arhiereul cel Mare, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar, acest adevăr,
A
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văzut şi mărturisit duhovniceşte de Sfinţii Părinţi, trece dincolo de tot ceea
ce s-a văzut sau a fost rostit vreodată, dincolo de tot ceea ce oamenilor le-a
apărut până acum ca fiind bun şi frumos. Să ne rugăm, aşadar, Mântuito
rului nostru lisus Hristos şi Prea Curatei Sale Maici, Sfânta Fecioară Maria,
să ne învrednicească să ne iubim unii pe alţii şi Biserica Lui cea de pe
Pământ, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt,
Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, totdeauna acum şi pururi şi în vecii
vecilor. Amin!”
La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce Prea Fericitul Chrystofor a mulţumit cu
deosebită căldură pentru vizita Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi
pentru cele împlinite cu atât de mult folos pentru cele două Biserici, ţări şi po
poare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns arătând că a fost impre
sionat de văpaia credinţei care izvorăşte din sufletele tuturor acelor clerici şi cre
dincioşi, foarte mulţi tineri, pe care i-a întâlnit în cursul vizitei, astfel încât mo
mentele acesteia rămân, fiecare în parte şi toate, întreolaltă, de neuitat, însoţindu-1,
cu vie putere spirituală, la întoarcerea în România.
/V

Cuvântul de răspuns al Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST
la sfârşitul Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala Ortodoxă Sf. Chirii
şi M etodiu din Praga (Cehia)
Prea Fericirea Voastră, Părinte Chrystofor, Arhiepiscop Ortodox
de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei,
înalt Prea Sfinţia Voastră Ioan, Arhiepiscop al Slovaciei,
înalt Prea Sfinţia Voastră Simeon, Arhiepiscop de Brno şi Olomuc,
Domnule Dan Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim al Amba
sadei României,
Iubiţi credincioşi,
„Mărturisesc că am fost deosebit de impresionat de văpaia credinţei
care izvorăşte din sufletele celor pe care i-am întâlnit de-a lungul vizitei
frăţeşti făcute la invitaţia Prea Fericitului Părinte Chrystofor , Arhiepiscop
Ortodox de Praga şi Mitropolit al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei. Prin harul dumnezeiesc care se coboară asupra noastră şi a lumii întregi, aceste
momente rămân de neuitat.
După învăţătura de credinţă ortodoxă, Bisericile Ortodoxe - datorită
lucrării Sfintelor Daruri în Biserica locală - sunt egale între ele, între ele
existând o desăvârşită frăţietate şi iubire. Aşa cum Biserica Universală se
bucură de harul dumnezeiesc, tot aşa, la rândul său, Biserica locală se bu
cură de deplinătatea aceluiaşi har. Din această cauză, pentru Biserica Orto
doxă Română şi pentru noi, reprezentanţii ei, întâlnirea cu credincioşii şi
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preoţii acestei Biserici este încărcată de o mare iubire. De la aeroport şi
până la casa de oaspeţi, am fost impresionat de mulţimea tinerilor din
Cehia şi de interesul cu care aceştia i-au privit pe reprezentanţii Bisericii
noastre. Iar cu aceste impresii spirituale frumoase, adunate aici, în Cehia,
mă întorc în România.
Atâta vreme cât copiii, tinerii, personalităţile şi oamenii de ştiinţă,
membrii Academiei participă cu dragoste la viaţa cultică a Bisericii şi res
pectă rânduielile ei, avem de-a face cu o Biserică vie. Acest lucru este vala
bil pentru toate Bisericile din lume. Chiar dacă nicio clipă nu se cuvine să
ne mândrim cu această vrednicie, totuşi, spre slava lui Dumnezeu, a Du
hului Sfânt care lucrează permanent în lume, se cade să arătăm că avem
tineri care sunt alături de noi în toate acţiunile. Acest lucru este valabil,
însă, cu atât mai mult cu cât se vorbeşte acum de cinstirea eroilor care, odi
nioară, au contribuit la combaterea nazismului cu preţul vieţii lor! Atitu
dinea pe care am constatat-o la Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei şi
a autorităţilor locale din Praga faţă de cinstirea acestor eroi ne face să înţe
legem că avem de-a face cu un adevăr covârşitor care ne depăşeşte. Acest
gând de cinstire - când este rostit într-o sfântă biserică, în timpul cultului
său liturgic - se întrupează şi capătă importanţă, nu numai din punct de
vedere spiritual, ci şi ştiinţific sau psihologic chiar.
Duhul Sfânt se află şi lucrează între noi pentru sănătatea şi mântuirea
noastră. In calitate de slujitori ai Sfântului Altar, fie credincioşi, monahi
sau preoţi, este imposibil să abdicăm de la acest adevăr covârşitor că Duhul
Sfânt lucrează şi suflă unde voieşte, numai cu ştirea lui Dumnezeu. Con
ceptele de unitate între popoare şi oameni, de întrajutorare, de dreptate, de
adevăr şi de bine, pe care le împărtăşeşte acum Uniunea Europeană sunt
valori strâns legate de învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. Aşa cum aţi
afirmat şi Prea Fericirea Voastră când aţi vizitat România, se cuvine să
trăim într-un duh de ecumenism, de dialog purtat ca de la suflet la suflet,
ca de la credinţă la credinţă, ca de la adevăr la adevăr, încununându-ne unii
pe alţii cu cinste. Cursul normal al istoriei este acela de a ne întoarce faţa
unii către alţii şi de a ne împărtăşi unii altora din bunurile noastre materi
ale şi spirituale, iar aceste două principii sunt însuşite chiar şi de Uniunea
Europeană. Ar fi dureros să se întâmple altfel decât a poruncit creştinilor
Duhul Sfânt.
Cu nădejdea că Duhul Sfânt este cu noi, viu şi permanent lucrător, ne
ducem viaţa zi cu zi, adăugând ca nişte mărgăritare ale vieţii vredniciile
credinţei şi dragostei noastre pentru Hristos, Domnul şi Mântuitorul nos
tru. Aceasta este Prea Fericite Părinte Chrystofor, iubiţi fraţi şi surori în
Domnul, principala preocupare a Bisericilor noastre. Cu această credinţă
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ne continuăm lucrarea pe toate planurile, mai ales pe plan socio-caritativ,
ajutându-i pe cei săraci şi tămăduind, ca în pilda Evangheliei care s-a ros
tit astăzi, Vindecarea a doi orbi şi a anui mut în Capernaum (Evanghelia
după Matei 9, 27-35), cu conştiinţa vie că acolo unde nu izbutim, „Dum
nezeiescul Har, Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele
cu lipsă le împlineşte” (fragment din Rugăciunea rostită de arhiereu la
Hirotonie), le va plini, cu condiţia ca să rămânem strâns legaţi de învăţă
tura şi Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, de sfinţii lui Dumnezeu, între
care se numără şi cei ce şi-au dat viaţa pentru apărarea şi pacea lumii,
motiv pentru care am făcut această vizită frăţească şi am invocat lucrarea
Duhului Sfânt. Amin!”
Cei doi întâi stătători ai celor două Biserici Ortodoxe surori, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi Prea Fericitul Părinte Chrystofor au făcut, înaintea
credincioşilor, un sugestiv schimb de cadouri cu semnificaţii spirituale menite să
consfinţească frăţietatea lucrării bine plăcute lui Dumnezeu ce s-a săvârşit cu
prilejul acestei vizite în Cehia a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
Un moment iarăşi cu semnificaţie aparte s-a produs după sfârşitul Sfintei
Liturghii, când Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, însoţit de Pr. Prof.
Dr. Florin Şerbănescu, consilier patriarhal şi de coriştii de la Covăsânţi-Arad, a
oficiat în catedrală botezul unui prunc dintr-o familie de români aflată la Praga.
Spre seara aceleiaşi zile Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu
membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, s-au îndreptat către aeroportul din
Praga, însoţiţi de Prea Fericitul Chrystofor şi de alţi reprezentanţi ai Bisericii
Ortodoxe din Cehia şi ai Ambasadei României la Praga, în frunte cu domnul Dan
Bălănescu, însărcinat cu afaceri ad interim.
La despărţire, pe aeroport, cei doi întâistătători şi-au exprimat satisfacţia reci
procă pentru rezultatele vizitei, precum şi dorinţa ca proiectul bisericii româneşti
de lemn, în stil maramureşean, cu hramul Sfântului Mucenic Valentin, să se final
izeze aşa după cum a fost început, spre cinstirea eroilor români din al II-lea
Război Mondial, spre reînălţarea spirituală a oraşului Most şi a întregii zone, pre
cum şi ca expresie vie a frăţietăţii celor două Biserici, popoare şi ţări în sânul Eu
ropei unite.
în seara aceleiaşi zile, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a revenit în ţară. S-a scris astfel încă o filă lumi
noasă şi de neuitat din bogata istorie a relaţiilor externe a Bisericii noastre.
Pr. Prof. Dr. FLORIN ŞERBĂNESCU
Consilier Patriarhal

PRIMA „CATEDRALA” A PREA FERICITULUI
PATRIARH TEOCTIST
Venit la Bucureşti după prima jumătate a anului 1986, ca locţiitor al postului
de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, chiar înainte de 9 noiembrie - când avea să fie ales
în această înaltă demnitate - Prea Fericitul Patriarh Teoctist s-a ocupat de editarea,
pentru prima dată în alfabet latin, a celei dintâi traduceri integrale a Bibliei în
limba română. Este vorba despre Biblia lui Şerban Cantacuzino (1688) sau,
cum i se mai spune, Biblia de la Bucureşti.
In patrimoniul spiritual al fiecărei naţiuni din spaţiul european, data tradu
cerii Bibliei a fost socotită o sărbătoare, evenimentul însemnând pentru fiecare
popor în parte abordarea unei trepte culturale superioare. Biblia de la 1688 ne
atestă situarea pe treapta respectivă, iar ediţiile şi studiile ce-o aduc şi o vor mai
aduce în memoria contemporanilor, omagiază, o dată în plus, o izbândă cu care
românii s-au afirmat - la un moment dat - drept cărturari de elită.
Specialişti în domeniul vechii culturi româneşti semnalaseră, cu mult timp în
urmă, iminenţa faptului că se apropia împlinirea a 300 de ani, de când acest monu
ment de limbă şi spiritualitate naţională rămâne accesibil doar cunoscătorilor alfa
betului chirilic.
Prof. univ. dr. Florica Dimitrescu, de la catedra de istorie a limbii române din
cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii bucureştene - a depus, după 1970, nenu
mărate oferte privind alcătuirea ediţiei de către cercetătorii ştiinţifici: la Patriar
hie, la Editurile Academiei, Cartea Românească, Minerva ş.a.
După 1978, înalţi prelaţi s-au angajat cu ceva mai mult succes în alcătuirea
ediţiei: mai întâi Ep. Dr. Antonie Plămădeală şi apoi Arhim. Bartolomeu Anania.
Era din ce în ce mai evident că alcătuirea volumului jubiliar pentru anul 1988
nu trebuie scăpată - nu numai pentru prestigiul Bisericii Ortodoxe Române sau
pentru cercetători, ci şi pentru cultura românească, în ansamblul ei.
Aşa se face că punerea în lucrare a unei opere de valoarea şi dimensiunile
acesteia (carte de format mare, cu aproape 1000 de pagini, scris mărunt pe două
coloane ale fiecărei pagini) - cerea un imens volum de lucru.
Piatra de temelie a impunătorului edificiu se va pune doar cu mai puţin de
doi ani înainte de marea sărbătorire... şi faptul îi aparţine Prea Fericitului
Patriarh TEOCTIST.
Putea să facă faţă cerinţelor? Venind cu o mare încărcătură spirituală, tactul
şi facultatea de a judeca o situaţie dificilă, prompt dar şi cu fineţe, aveau să-i de
termine o comportare recunoscut corectă, delicată, adecvată şi binevoitoare.
Orientându-se inspirat şi/cu metodă, sistematic, s-a pornit de la Oferta lăsată în
februarie 1978 predecesorului său, Patriarhului Justin, de către Florica Dimitrescu
/\
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şi Stela Toma; era ataşat aici planul de elaborare a ediţiei (în 10 ani), precum şi
lista autorilor, cu experienţă atestată în domeniu (în majoritate editori ai vechilor
texte româneşti, religioase, din sec. XVI-XVIII).
Cum însă, până în noiembrie 1988 (data jubileului), timpul era prea scurt şi
deci peste măsură de presant, numai o severă organizare, disciplină şi, nu în ulti
mul rând, dăruire puteau duce la un rezultat pozitiv.
Cu mare chibzuială, cumpănind toate eventualităţile, trebuia mai întâi com
pletată lista colaboratorilor (lipseau acum din ţară Florica Dimitrescu, iniţiatoarea
şi cea mai ardentă susţinătoare a proiectului, precum şi Finuţa Hasan); pentru
porţiunile rămase astfel descoperite, cu discernământ şi în atente consultări, Prea
Fericitul Patriarh a apelat la nume de prestigiu din lumea clericală: pr. prof. dr.
Teodor Bodogae - distins savant de la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu,
preoţii prof. dr. Alexandru Ciurea şi Niculae Şerbănescu, pornind la drum cu 26
colaboratori. Coordonarea a fost încredinţată prof. dr. doc. I. C. Chiţimia.
Familiarizat, din mers, cu toate acţiunile menite să servească scopului, întâistătătorul Bisericii noastre urmărea cu interes etapele de lucru, fiind deosebit de
preocupat de sudarea colectivului, participând adesea la întâlnirile comune, ori
angajând întâlniri individuale cu cei care şi-ar fi putut pierde cu timpul optimis
mul; o rară blândeţe, un ales har al înţelegerii sufletului uman, o adevărată vocaţie
de a comunica cu oamenii - toate acestea aveau darul să risipească norii ce s-ar fi
înstăpânit, şi ar fi putut tensiona activitatea.
Şi iată că eforturile repetate ale oamenilor de cultură, ale specialiştilor - con
jugate cu ale câtorva erudiţi prelaţi - au făcut posibilă unda verde pentru înfăp
tuirea acestei „ catedrale” a spiritualităţii neamului nostru.
O întreagă odisee (deconspirată parţial de Arhim. Bartolomeu Anania) - ne
scutită de întâmplări neprevăzute - punea la grea încercare climatul necesar aces
tei munci susţinute: „Nevoită să lucreze oarecum pe cont propriu, Editura Insti
tutului Biblic a iniţiat şi întreţinut negocieri cu reprezentanţii Societăţii Biblice
Unite (United Bible Societies), care s-au angajat să furnizeze toate cele necesare
pentru tipărirea la offset a ediţiei respective” (ap. Arhim. Bartolomeu Anania); o
situaţie „cheie” - care facea posibilă elaborarea ediţiei, pentru că îşi afla susţi
nerea materială a tiparului.
In deschiderea ediţiei jubiliare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist - după
ce trece în revistă acumularea de suflet ce avea să favorizeze tălmăcirea în limba
poporului a întregii Cărţi a cărţilor - insistă asupra înţelesurilor de azi ale aces
tui eveniment: „Pentru noi (.Biblia de la Bucureşti) - este expresia grăitoare a
dorinţei de unitate a celor ce erau una prin obârşie, limbă şi credinţă, mistuiţi fără
încetare de idealul păstrării şi slujirii unităţii bisericeşti româneşti... Cuvântul lui
Dumnezeu rostit în grai românesc a fost un incontestabil factor determinant la
întărirea şi împlinirea acestei fireşti şi nobile năzuinţe”.
Pentru valoarea literar-culturală a atâtor pagini din volumul omagiat, Prea
Fericitul Părinte Patriarh aminteşte cititorilor: „S-a spus, pe bună dreptate, că toată
A
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armonia poeziei eminesciene, ca şi farmecul fară seamăn al operelor marilor
noştri scriitori de mai târziu se află - virtual - în limba românească a Bibliei de la
Bucureşti, aşa cum floarea înmiresmată şi rodul de preţ se află în sămânţă
Aşa cum arată, ediţia jubiliară se recomandă de la sine: impunătoare, maies
tuoasă, grăind chiar şi numai privitorului, fară a-i fi citit slova; copertată în carton
(roşu sau negru), ştanţat cu chenare florale caracteristice, bogat aurite, cucereşte
şi prin calitatea hârtiei, litera aerisită, precum şi prin celelalte atribute grafice pre
lucrate după Biblia de acum 300 de ani; prezintă textul original facsimilat (pe pa
gina din stânga), având alături - transcrierea inteq^retativă, în alfabet latin (pe
pagina din dreapta), cu un glosar şi note aferente.
Odată terminată remarcabila reeditare (ale cărei calităţi, vrem, nu vrem, nu ne
este permis să le evaluăm fară a trece în cont risipa de energie, incertitudinile sca
denţei, munca într-un ritm permanent contra cronometru - din condiţiile în care
s-a lucrat) - începe o nouă Golgotă.
într-un tiraj, desigur neîndestulător (6000 de exemplare), volumul nu a îm
podobit atunci o vitrină de librărie publică sau un loc pe măsură s-o facă cunos
cută mai bine.
înainte de a se fi putut procura, în şoaptă, din tainice depozite ori centre de
difuzare a cărţilor religioase (fiind scoasă şi acolo de sub tejghea sau din dosul unor
uşi ce-o zăvoreau) - cartea a adăstat, ca „dar”, în birouri ale mai-marilor zilei, care
s-au grăbit, desigur, s-o acopere cu dosarele „măreţelor” lor planuri, nerealizând
„greutatea” ei decât ca unitate de măsură pentru masă în sistemul metric.
Instinctul rapace al acestora percepea valoarea în coordonatele nivelului lor
de gândire, determinându-i, pe unii, s-o adauge listelor dotale, pe alţii, s-o folo
sească monedă de schimb pentru o operaţie chirurgicală, sau care să le deschidă
uşile diferitelor privilegii pământene.
în schimb, ieşită din hotarele ţării, cartea îndeplinea cu strălucire „onorurile
casei , afişând eticheta de zile mari a (a)normalităţilor noastre culturale; şi, ironie
de sort, era cartea noastră de vizită, atotcuprinzătoare, în cele mai elevate cercuri
(personalităţi politice, feţe bisericeşti, înalte Academii şi institute de cultură, renu
mite biblioteci, sesiuni şi simpozioane de anvergură), deformând, straniu, optica
reală asupra regimului sub care apăruse.
Sigur că ar fi fost de aşteptat ca, pe plan intern, pentru Cartea Cărţilor, în
haina secolului XX, să fie organizată o festivitate, cât de cât pe măsură. Numai că
n-a fost să fie - nici în rotonda Ateneului Român, sub „privirile” făuritorilor isto
riei acestui neam, nici în aula Academiei, cu memoria marilor spirite ce şi-au înte
meiat idealul perpetuării naţiei pe păstrarea şi înfrumuseţarea graiului străbun...
Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban
Cantancuzino - s-au săvârşit în noiembrie 17, 1988, sub patronajul şi cu binecu
vântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la Institutul Teologic Univer
sitar din Bucureşti, smerit, dar demn. O manifestare culturală de puternică rezo
nanţă naţională, ce s-a desfăşurat în prezenţa Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, a Sfanţului Sinod, a înalţilor prelaţi, teologi, specialişti (din domeniul isto
riei literare, al filozofiei, al bizantinologiei, lingvisticii, filologiei), scriitori, stuA
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denţi, invitaţi din străinătate şi un public interesat, cu totul norocos de a fi aflat
(pe neştiute căi) de acest popas de suflet.
Intr-o cvasi-conspirativitate, Mama-Biserică oficia, în faţa turmei tăcute,
remember-ul unui simbol.
E lesne de înţeles că dimensiunea sărbătorii nu era în „întindere” ori „mediatizare”, ci în concentrare maximă şi aleasă discreţie.
Biserica noastră facea astfel dovada capacităţii ei dintotdeauna; cu energie şi
chibzuinţă rostuite avea să izbutească în acest maraton plin de capcane, cu sinuoase
meandre, menite să obosească, să descurajeze - înainte de a se ajunge la sfârşit.
Ieşirea la liman a fost posibilă şi prin propensiunea pentru luptă în confruntări
cu vicisitudinile acestei vieţi - întru confirmarea îndemnului din A lui Iacov carte
trimisă peste tot (Cap. II, 17): „Credinţa de nu va avea fapte, moartă iaste la
sineşi” (Biblia - 1688, î. 910).
Permanent activ, alături de autorii ediţiei jubiliare de care vorbim - Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist - peste puţin timp după sărbătorirea publică a lu
crării - a simţit nevoia să-şi arate o dată în plus preţuirea, respectul şi recunoştinţa
faţă de truditorii cărţii - invitându-i la o agapă, o masă comună frăţească obişnuită
la vechii creştini; puncta cu acest prilej liantul de abnegaţie şi devotament ce
punea alături slujbaşi ai Bisericii, ai ştiinţei şi ai culturii - veniţi din toate regiu
nile ţării în împlinirea nobilului vis, cum se întâmplase şi-n acel sfârşit de veac
XVII, muncind „fară trufa” şi „pentru întregul neam”. Şi era 24 ianuarie 1989. Şi
era ziua Unirii Principatelor...
Un moment înălţător în care toţi semnatarii sărbătoritei cărţi aduceau prinos
lui Dumnezeu că i-a ajutat întru credinţă, întru dragoste de aproapele, înţelepciune
şi curaj.
Succesul, abil ascuns în vremea tenebrelor, va fi recunoscut abia în 29 mai
1991 - când Academia Română acorda premiul „Timotei Cipariu” colaboratorilor
pentru lucrarea Biblia lui Şerban Cantacuzino - (1688-1988); se celebra astfel
(dacă ne este îngăduită comparaţia) - botezul „legal al unei trude reuşite.
Un destin norocit a decis ca Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să-şi poată lega numele, încă de la începutul
păstoririi sale, de o împlinire rar hărăzită: Cartea Sfintei Scripturi de acum trei
veacuri să vadă lumina tiparului la sorocul cuvenit; era împlinirea Cuvântului
„care zideşte”, un licăr de lumină în inimile înspăimântate şi neputincioase ale
credincioşilor, care, neştiuţi şi nevăzuţi, aprindeau, în cea tristă epocă, făclii pe
molozul atâtor altare dărâmate.
Nimeni nu poate contesta aşadar că, la începutul de drum ce avea să-l par
curgă în frunte Bisericii noastre, înaltul Ierarh a clădit o primă catedrală pe care
stă consemnat întru înveşnicirea sa: „Cu vrerea Bunului Dumnezeu, Celui în
Treime preamărit, săvărşitu-s-a tipărirea acestei ediţii jubiliare a Bibliei de la
Bucureşti, la împlinirea celui de al doilea an de la alegerea şi întronizarea Prea
Fericitului nostru Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”.
A
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Prof. STELA TOM A

AŞA I-AM CUNOSCUT...
Prilejurile de a-i cunoaşte personal pe patriarhii Justinian1, Iustin2 şi Teoctist3
au fost ocazionate de o serie de factori pe care în succinta relatare de mai jos o voi
face întrucât le consider relevante, evidenţiind modul cum aceştia s-au manifestat
în diverse împrejurări.
1. Justinian MARINA (22 februarie 1901, Sueşti, jud. Vâlcea - 26 martie 1977, Bucureşti,
înmormântat în incinta bisericii Mănăstirii Radu Vodă). Studii teologice la seminarul din Râmnicu
Vâlcea, Facultatea de Teologie din Bucureşti, carieră didactică şi teologică, arhiereu vicar al laşului,
locţiitor al scaunului mitropolitan, arhiepiscop al laşului şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei, locţiitor
de patriarh, arhiepiscop al Bucureştilor şi mitropolit al Ungrovlahiei, Patriarh al B.O.R. A manifestat
o constantă preocupare ca „apostol social” realizând pe tărâm organizatoric o creştere a prestigiului
Bisericii Ortodoxe. O atenţie deosebită a acordat-o lăcaşurilor de cult, tipăriturilor, învăţământului teo
logic, relaţiilor cu celelalte culte din ţară şi străinătate militând pentru ecumenism.
M.D.E., p. 884 citează cele 11 voi. din Apostolat social, prezentând înfăptuirile anilor 1948-1974.
Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Editura Enciclopedică,
ediţia II revăzută şi întregită, Bucureşti, 2002, 550 p. La p. 273-274. Bibliografie.
Patriarhul Teoctist, Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri, textul cuvântării rostită la parasta
sul din 22 martie 1997, la împlinirea a 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Justinian
Marina, în: „B.O.R,”, Bucureşti, anul CXVI nr. 1-6, ianuarie-iunie 1998, p. 101-103.
Patriarhul Teoctist, Comoară de daruri sufleteşti, textul cuvântării rostite la comemorarea a
50 de ani de la întronizarea Patriarhului Justinian Marina - 5 iunie 1998, în: „B.O.R,”, Bucureşti,
anul CXVI nr. 1-6, ianuarie-iunie 1998, p. 104-107.
Patriarhul Teoctist, Apărătorul pilduitor al Bisericii, textul cuvântării rostite la comemorarea
a 50 de ani de la întronizarea Patriarhului Justinian Marina - 6 iunie 1998, în: „B.O.R,”, Bucureşti,
anul CXVI nr. 1-6, ianuarie-iunie 1998, p. 108-109.
Bartolomeu Arhiepiscopul Clujului, Amintiri despre Patriarhul Justinian , în: „B.O.R,”,
Bucureşti, anul CXVI nr. 1-6, ianuarie-iunie 1998, p. 110-129.
Diac. Prof. Petru David, Patriarhul Justinian - un vizionar al veacului ce va să vină - 50 de
ani de la întronizare, 1948 - 6 iunie - 1998, în: „B.O.R,”, Bucureşti, anul CXVI nr. 1-6, ianuarieiunie 1998, p. 130-136.
Pr. lector Constantin Pătuleanu, Personalitatea şi activitatea Patriarhului Justinian , omul
providenţial trimis de Dumnezeu Bisericii Sale. La 50 de ani de la întronizare (1948 - iunie 1998), în: „B.O.R,”, Bucureşti, anul CXVI nr. 1-6, ianuarie-iunie 1998, p. 137-154.
Pr. drd. Cristian Muntean, Patriarhul Justinian Marina şi reîntregirea Bisericii Ortodoxe
Române din Transilvania, în: „B.O.R.”, anul CXXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 2003, p. 501-507.
2. Iustin MOISESCU (5 martie 1910, Albeşti, comuna Cândeşti, jud. Argeş - 31 iulie 1986,
Bucureşti). Studii la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung Muscel 1922-1930, Facultatea de
Teologie din Atena 1930-1934 unde în 1937 a susţinut şi teza de doctorat în teologie, dup ce efectuase un
stagiu de specializare la Facultatea de Teologie din Strasbourg 1934-1936. A revenit la Atena 1936-1937.
Teza de doctorat a fost premiata de Academia de ştiinţe din Atena. La revenirea în ţară a susţinut o serie
de examene de echivalare a studiilor din străinătate. Ani de zile a desfăşurat o prestigioasă carieră didac
tică în învăţământul teologic din ţară şi străinătate. In 1956 a fost ales mitropolit al Ardealului, din 1957
până în 1977 a fost mitropolit al Moldovei şi Sucevei, iar la 19 iunie 1977 să fie ales patriarh al B.O.R. A
militat pentru bune raporturi cu celelalte culte. Din 1961 a fost deputat în M.A.N., teolog erudit.
„România liberă , Bucureşti, 1 august 1986, Necrolog: Încetarea din viaţă a patriarhului
Iustin Moisescu.
Preot prof. univ., dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, ediţia a doua revăzută
şi întregită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 304-305.
3. TEOCTIST ARĂPAŞU (7 februarie 1925, Tocileni-Vorona, jud. Botoşani - 30 iulie 2007,
Bucureşti, înmormântat în incinta Catedralei Patriarhale). A intrat din copilărie în viaţa monahală, studii
ecleziastice, carieră didactică universitară, carieră ecleziastică, ajungând al V-lea patriarh al B.O.R.
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Cronologic, trebuie să amintesc de anii studenţiei când, în două situaţii dis
tincte, am avut posibilitatea de a remarca nemijlocit modul cum, în precarele
condiţii economice ale anilor ’50, când primau multiplele obligaţii impuse de
eliberatorii ocupanţi ce determinau ca o mare parte din produsele României să
ajungă dincolo de Prut şi totodată, oficial, se acţiona pentru a demonstra carac
terul perimat al Bisericii, activiştii zeloşi formulând şi afişând în public o totală
atitudine de convinşi atei, ca în particular, discret să recurgă la serviciile clerului
în momentele cruciale ale vieţii.
Ca pasionat fotograf, am realizat efective înregistrări ale locurilor vizitate,
între obiectivele programelor excursiilor documentare studenţeşti ale celor de la
istorie aşezămintele religioase erau la ordinea zilei ca valoroase relicve ale tim
purilor trecute. Fără comentarii, azi adeseori interesat încriminatorii, fiecare am
putut remarca la majoritatea acestora o intensă acţiune de restaurare, putând
întâlni pe respectivele şantiere din rândurile înfăptuitorilor, atât vârstnici din
vechea generaţie ce ani de zile deprinseseră o temeinică meserie în cadrul Comisiunii Monumentelor Istorice4, cât şi tineri care căutau să deprindă migăloasa
La 17 decembrie 1999 patriarhul Teoctist a fost ales membru de onoare al Academiei Române.
A.N.-D.A.I.C., fond Dudu Velicu, dosar 231 Teoctist.
A trecut în veşnicie Patriarhul românilor, în: „Cronica Română”, Bucureşti, anul XIII, nr.
4.425, M 31 iulie 2007, p. 1, text şi foto.
Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003, Dicţionar , Editura
Enciclopedică / Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, 1160 p., la p. 51-52.
Lumea creştină în doliu , în: „Cronica Română”, Bucureşti, anul XIII, nr. 4.426, m 1 august
2007, p. 1,2, text şi foto.
Cornel Enache, Constantin Rotaru, O viaţă închinată Bisericii şi neamului românesc, în:
„Cronica Română”, Bucureşti, anul XIII, nr. 4.426, m 1 august 2007, p. 12, text şi foto.
A l cincilea Patriarh - Prea Fericitul Teoctist în câteva „gânduri”, evocări şi documente,
Documentar iniţiat, îngrijit şi orânduit de Artur Silvestri, Editura Intermundus, Bucureşti, 2007, 96 p.
Cornel Enache, A apărut prima cane despre Patriarhul Teoctist „Al cincilea Patriarh ”, în:
„Cronica Română”, Bucureşti, anul XIII, nr. 4445, m 28 august 2007, p. 12, text şi foto.
4.
Comisiunea Monumentelor Istorice a fost înfiinţată la 6/18 aprilie 1874 prin Decretul dom
nitorului Carol I. In anul 1892 pentru a asigura îngrijirea, conservarea, restaurarea şi punerea în evi
denţă a calităţilor a relicvelor trecutului de natură imobiliară a fost elaborată legea monumentelor
istorice. Concomitent s-a acţionat pentru cercetarea acestor obiective. Studiile elaborate au fost pu
blicate în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, iar rapoartele au apărut sporadic în ,Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice”. Comisiunea a avut o valoroasă arhivă, inclusiv de clişee, o bi
bliotecă şi un muzeu. După primul război mondial au fost înfiinţate secţiuni regionale în Ardeal, Banat,
Basarabia şi Bucovina. Destinele acestei Comisiuni au fost încredinţate în decursul anilor unor ilustre
personalităţi ca Dimitre Onciul, Vasile Pârvan, Ion Kalinderu , Nicolae Iorga. Pe parcursul anilor de
activitate C.M.I. s-a procedat în mai multe rânduri la modificarea legislaţiei care îi conferea cadrul
juridic prin care putea acţiona pentru realizarea politicii de salvare a edificiilor care se aflau sub inci
denţa legii. După cel de al doilea război mondial, Comisiunea a fost desfiinţată, o parte din preroga
tive fiind încredinţate unor noi instituţii. Măsura a fost păgubitoare, mulţi din cei care s-au format ca
restauratori reprofilându-se către alte sectoare de activitate. O soartă necorespunzătoare au avut-o şi
arhivele care au fost „redistribuite” la terţi beneficiari încălcându-se unul de principiile arhivisticii în
privinţa unităţii indestructibile a fondurilor şi colecţiilor create de o instituţie.
Virgiliu N. Drăghiceanu, Comisiunea Monumentelor Istorice, în: „Boabe de grâu”, Bucureşti, anul
II, nr. 12, decembrie 1931, p. 497-506 evocare a obiectivelor şi realizărilor, inclusiv Muzeul Religios.
Ioan Opriş, Comisiunea Monumentelor Istorice la sfârşitul primului război mondial, în:
„Argessis”, Piteşti, voi. VII, 1999,p. 449-459.
Virgiliu Z. Teodorescu, Documentele elaborate de Comisiunea Monumentelor Istorice, izvor
de informaţii cu caracter naţional, în: „Arhivele Prahovei”, Ploieşti, nr. 3, 1998, p. 66-68.
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meserie de salvatori a unor asemenea inestimabile moşteniri de la bunii şi stră
bunii ctitori. Au fost edificatoare situaţiile întâlnite, vizitând spre exemplu centrul
şi nordul Moldovei, ca şi zona subcarpatică a Olteniei, când am avut prilejul de a
remarca asemenea intervenţii salvatoare. In câteva locuri, am putut chiar citi tex
tele unor concludente formulări care evocau, în maniera vechilor pisanii5, cele
înfăptuite prin grija patriarhului Justinian la respectivul ansamblu monahal. Au
fost totodată anii când pe şantierele arheologice din nou am putut vedea şi mai
ales discerne la multele care se enunţau de diverse oficine. Cele rele erau contra
zise de cele nemijlocit trăite de mine. Amintesc în acest sens că precedând viitoa
rea restaurare a unui obiectiv, se proceda la o sistematică cercetare, atât a interioa
relor, cât şi a exterioarelor respectivelor aşezăminte. Am avut prilejul ca să mă
aflu alături de alţi câţiva colegi la cercetările de la mănăstirea Slatina6, ampla cti
torie a lui Alexandru Lăpuşneanu7, domnul Moldovei, care urma să fie restaurată
/\

5. Exemplificăm citând marea placă de la mănăstirea Agapia, jud. Neamţ.
6. Mănăstirea Slatina jud. Baia, azi Suceava.
A.N.-D.M.B., fond C.M.I., inv. 413, dosar 146/1921. f. 6 Intervenţia din 21 martie 1921 pen
tru asigurarea reparării acoperământului bisericii mănăstirii Slatina, ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu,
întrucât furtuna din luna ianuarie i-a distrus acoperişul. Mănăstirea, fiind lipsită de fonduri, se adresa
C.M.I. pentru o promptă rezolvare. Referatul întocmit de arhitectul Ioan D. Trajanescu.
Mănăstirea Slatina [A.N. Biblioteca II 4364]
In anii ’56-’57 din secolul XX s-au întreprins cercetări arheologice care au anticipat lucrările
de restaurare a ansamblului. Colectivul de studenţi participanţi (Gheorghe Cantacuzino, Gheorghe
Poenaru Borda, Valentina Veselovschi, ulterior Buşilă şi Virgiliu Z. Teodorescu) a fost coordonat de
experimentatul arheolog şi cadru didactic universitar dr. Vlad Zirra. Mi-a revenit misiunea de a rea
liza săpătura pe platoul definit prin tradiţie „Platoul Robilor” unde am identificat fundaţiile de piatră
ale unei construcţii de mici proporţii cu plan trilobat.
O menţiune se impune: la timpul respectiv era una din cele 4 mănăstiri unde nu se mânca carne
niciodată. Era mănăstire de călugări căruia în acei ani îi fusese impus un regim special, aici fiind
„depozitaţi” toţi cei care erau consideraţi de regimul politic ca indezirabili. Erau oameni cu una sau
mai multe licenţe, cu preocupări intelectuale. Fără o aparentă pază se plimbau la anumite ore în curtea
exterioară a mănăstirii purtând discuţii abordând problemele care le erau în atenţie ca cercetători.
Adeseori au venit şi la locul săpăturilor arheologice, interesându-se de rezultatele dobândite.
O menţiune necesară care cred că ar trebui să promoveze în viitor turismul în zonă. Munţii lim
itrofi oferă prilejul de drumeţii spre zone fermecătoare. O asemenea escapadă o reprezintă la timp de
vară drumeţia peste munte la mănăstirea Voroneţ, prilej de a parcurge locuri de un pitoresc deosebit.
7. Alexandru LĂPUŞNEANU (septembrie 1552 - 18 noiembrie 1561 şi octombrie 1564 martie 1568) voievod, domn al Moldovei, fiul lui Bogdan Vodă. Ridicat la domnie cu ajutorul
polonilor, a reuşit să câştige încrederea otomanilor; a fost detronat de Iacob Eraclid Despotul care
i-a învins oştirea la Verbia la 10 noiembrie 1561. A reocupat tronul în urma confruntării cu oastea
lui Ştefan Tomşa. A trecut la sancţionarea celor care i-au fost necredincioşi care şi-au încălcat
jurămintele. Poarta a cerut domnului să treacă la distrugerea tuturor fortificaţiilor, cu excepţia cetăţii
Hotinului unde s-a aciuat o garnizoană otomană. Imbolnăvindu-se, boierii au profitat de o afirmaţie
a sa că se va călugării şi ca atare într-un moment de inconştienţă l-au călugărit, cu numele de Pahoinie. A fost ctitor al mănăstirilor Slatina şi Pângăraţi, având contribuţii şi la ctitoriile de la Athos şi
Lvov. A fost otrăvit la 5 mai 1568 şi îngropat la mănăstirea Slatina.
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, ediţia a IV-a, voi. II, partea întâi, Editura Fundaţiei
regale pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1943, p. 194-204.
Aurelian Sacerdoţeanu, Liste de Suverani, în: „Hrisovul” voi. I, Bucureşti, 1941, p. 165.
A
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în anii şi deceniile următoare. Eram coordonaţi de experimentatul arheolog Vlad
Zirra8 pentru care aveam o consideraţie deosebită din anii anteriori, când îi audiasem
expunerile în cadrul unui curs care trata o perioadă veche din Istoria României.
în anii ’50 Mănăstirea Slatina era un lăcaş unde vieţuiau numeroşi monahi.
Locuind în incinta ansamblului, aflându-i elementele ce-i diferenţiau regimul de
viaţă zilnică printr-o austeră reglementare chiar şi a regimului alimentar, am re
marcat conduita respectivilor monahi care, la orele în care nu participau la pro
gramul liturgic, efectuau lungi plimbări, prilej de transmitere a părerilor despre
ultimele lecturi. în general, evitau să ne abordeze. Totuşi au devenit interesaţi a ne
vizita din momentul când săpăturile au început să evidenţieze situaţii relevante
care reclamau elucidări şi care solicitau o bună cunoaştere a documentelor epocii
şi mai ales realizarea de conexiuni cu situaţii de aiurea. Personal mă aflam în afara
ansamblului, având responsabilitatea depistării fundaţiilor Bisericii Robilor pe un
teren aflat la apus de murii mănăstirii. Când cele două secţiuni au evidenţiat pro
porţiile construcţiei, forma absidelor am fost frecvent vizitat de aceşti monahi.
Modestele mele enunţuri au fost generatoare de adevărate colocvii, fiecare formu
lând pertinente puncte de vedere, analogii. Aşa mi-am putut da seama de bogatele
lor cunoştinţe istorice şi nu numai, capacitatea de analiză, spiritul critic. Atunci
am sesizat şi modul cum, în anumite momente, foloseau formule de adresare ce
depăşeau statutul de monah. Mi-am dat seama după unele reacţii faciale că aseme
nea formulări de înalt respect se cerea a fi evitate faţă de persoane străine. După
ani de zile am avut un zguduitor răspuns la această problemă. Acolo la Slatina,
prin grija patriarhului Justinian, erau reuniţi diverşi ierarhi (numai ?) cărora astfel
le era asigurată viaţa pentru a nu fi perturbaţi de organele represive ale regimului
instaurat de eliberatorii ocupanţi. La timpul respectiv plimbările respectivilor
monahi le-am asemuit cu ceea ce era uzitat ca metodă generatoare a cunoaşterii
diverselor problemă de către ilustrul filozof Aristotel9 şi ai lui învăţăcei care, în
mijlocul naturii, abordau o temă dezbătând-o cu argumente şi contra argumente.
Azi, personal regret că în ultimele decenii n-au fost formulate de asemenea per
soane propriile lor impresii care să releve modul cum, la timpul respectiv, au bene
ficiat de un regim de „recluziune” salvator.
Dacă mănăstirea Slatina era într-o zonă de cvasi izolare, Biserica Colţea10 se
află chiar în inima Capitalei. Aici am avut şansa să fiu în preajma împătimitului
8. Vlad ZIRRA (15 august 1919, Iaşi) Studii secundare şi universitare lâ Iaşi 1938-1942,
doctor în istorie, muzeografia Chişinău 1943-1944, la Bucureşti la Muzeul Naţional de Antichităţi,
la Muzeul Municipiului Bucureşti, la Facultatea de Istorie, la Institutul de Arheologie, istoric, arhe
olog, carieră didactică universitară, publicist.
Eugen Comşa, Vlad Zirra , în: E.I.R ., p. 353.
9. ARISTOTEL (384, Stagira - 322 î. d. H) savant şi filozof grec, discipol al lui Platon pe
care părăsindu-1, a creat propria-i şcoală denumită Liceul. Lui îi sunt atribuite noile discipline ca:
logica, psihologia, economia politică, statistica.
p. 102-103.
10.
Biserica Colţea a fost ridicată prin preocuparea spătarului Mihai Cantacuzino, inclusiv
turnul care i-a servit de clopotniţă.

DOCUMENTARE

151

arheolog Dinu Rosetti11, om cu bune decenii de intensă activitate de cercetător
care i-au consacrat renumele prin rezultatele dobândite. In momentul când o des
coperire aducea o nouă faţetă a cunoaşterii momentelor premergătoare sau ulte
rioare edificării ansamblului monahal căruia ctitorii i-au alăturat pe cel spitalicesc
şi alte funcţii cu caracter social şi cultural, realiza savante conexiuni adresându-se
nouă celor ce-i eram încredinţaţi spre îndrumare, oferindu-ne o concludentă evo
care a respectivei epoci, a anonimilor înaintaşi care, prin cele înfăptuite, ne-au
transmis importante aspecte ce le-au caracterizat preocupările. De cele mai multe
ori asemenea tirade atrăgeau însă un numeros auditoriu, de variate vârste şi pre
gătire. Adeseori asemenea „intruşi” nu se limitau numai la a asculta cele enunţate,
interveneau cu întrebări sau chiar comentarii. Dinu Rosetti nu mai avea răbdare
atunci când erau formulate năstruşnicii, prefera să facă o piruetă, părăsind şan
tierul pentru a-şi potoli setea, lăsându-ne nouă misiunea de a continua lucrările.
Cei mai nerăbdători de a fi clarificate problemele de natură arheologică erau
prelaţii, şantierul fiind adeseori vizitat de cei care aveau responsabilităţi la protoierie, arhiepiscopie, unii enunţând chiar numele patriarhului care se interesase
de stadiul lucrărilor. Acum după bune decenii care au evidenţiat modul cum se
lucrează atunci când se doreşte de a-i conferi o sigură dăinuire către viitorime,
timpul atribuit cercetărilor arheologice îl pot aprecia de scurtă durată, comparând
cu timpul reclamat de atenta consolidare, restaurare.
Şi au trecut anii ajungând să-mi desfăşor activitatea de muzeograf în
ambianţa unui fost ansamblu monahal12, ctitorit de Bravul domn Mihai
Al. Tzigara Samurcaş, Turnul şi biserica Colţea, în: „Convorbiri literare”, Bucureşti, anul XL,
nr. 3, 1908, p. 352.
Aurora Ilieş, Biserica mănăstirii Colţea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, 31 p. text şi 39
ilustraţii.
Virgiliu Z. Teodorescu, S.O.S. monumentele de for public de la Ansamblul Colţea, în:
„Cronica Română”, Bucureşti, anul X, nr. 3149, M 27 mai 2003, p. 7 (referinţă la monumentul
Mihai Cantacuzino, realizare a sculptorului Karl Storck şi plăcile comemorative).
Virgiliu Z. Teodorescu, Turnul Colţea, în: „Cronica Română”, Bucureşti, anul XI, nr. 3409,
m 31 martie 2004, p. 7 (istoricul construcţiei, meniri, vicisitudinile care au condus la înlăturarea lui).
Virgiliu Z. Teodorescu, Pecetea ignoranţei, în: „Naţiunea”, Bucureşti, anul XV, nr. 255 (720),
16-22 iunie 2004, p. 3 (reacţie la starea monumentelor din arealul Spitalului Colţea. Referinţă la
modul cum este acoperită statuia spătarului Colţea, realizare a lui Karl Storck şi plăcile comemora
tive aflate la îndemâna agresorilor cu ale lor sprayuri, afişe).
11. Dinu V. ROSETTI, arheolog, organizator şi director al Muzeului Municipiului Bucureşti,
publicist.
Eugen Comşa, Dinu Rosetti, în: E.I.R ., p. 284.
12. Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, ctitorie Mihai, viitorul domn al ţării Româneşti,
a fost zidită în anii 1589-1591. Biserica împreună cu ansamblul monahal a avut de suferit în timpul
prezenţei şi respectivei retrageri precipitată a oştirii otomane în 1595. Situaţia a impus ctitorului o
promptă refacere şi chiar amplificare a acareturilor. Mănăstirea prin daniile ctitorului şi a altor
oameni de bine a fost una din cele mai mari şi bogate mănăstiri din Ţara Românească. Fiind închi
nată de ctitor din 1599 a fi de sprijin călugărilor de la Muntele Athos, s-a ajuns treptat ca să fie negli
jate construcţiile din Bucureşti care au ajuns o ruină. Aceasta era situaţia în veacul al XlX-lea la
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Vodă13, devenit după 1863 gazdă a Arhivelor Statului. A fost un nou prilej de a
auzi multe pe care trebuia cu discernământ să le triezi pentru a înlătura fabulaţiile
formulate din ignoranţă, sau având o pregnantă notă politică. Deceniile şapte şi
opt ai secolului anterior mi-au oferit prilejul de a străbate ţara, atât pe linie profe
sională, cât şi în postura de călăuzitor al turiştilor români pe plaiurile României,
trasee care, implicit, includeau ca obiective şi construcţii religioase, care, de la an
la an, cunoşteau semnificative intervenţii de natură constructivă, dotare, înfru
momentul secularizării şi respectiv desfiinţării ca mănăstire, lăcaşul funcţionând în continuare ca
biserică de cartier. Restul construcţiilor au fost preluate pentru a asigura un adăpost Arhivelor
Statului. După primul război mondial, prin hotărârea regelui Ferdinand I, biserica a căpătat şi
funcţionalitate de capelă pentru purtătorii Ordinului Militar „Mihai Viteazul”. Demersurile au con
dus în deceniul al IV-lea la o atentă cercetare şi renovare de către arhitectul restaurator Emanoil
Costescu. Interiorul a fost pictat de Costin Petrescu care a integrat şi elemente evocatoare ale primu
lui război mondial. In amplul proces de metamorfozare a zonei, după 1977, când iniţial fuseseră date
asigurări de coabitare a vechii cu noua construcţie, s-a dispus înlăturarea, procedându-se la o „sal
vatoare” translatare a bisericii şi turlei clopotniţă pentru a fi de fapt dosite între blocuri. Demersurile
lansate după 1989 pentru a fi readusă pe vatra încă liberă n-au fost receptate de către cei în drept.
La 21 august 1599 bogata ctitorie a fost închinată de domnul Mihai Vodă mănăstirii Simon
Petra de la Muntele Athos.
Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, Săpăturile arheologice din sectorul Mihai Vodă, în:
Studii şi referate privind istoria României, voi. I Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1954, p. 342
şi în continuare.
Virgiliu Z. Teodorescu, Apel ! Domnului Emil Constantin eseu, preşedintele României,
Doamnelor şi Domnilor senatori şi deputaţi din Parlamentul României, în: „Republica”, Bucu
reşti, anul II, nr. 150, 19 martie 1998, p. 7.
Virgiliu Z. Teodorescu, Biserica Sf. Nicolae (Mihai Vodă), în colecţia „Pro Patria”, rubrica
Cultură religioasă, Bucureşti, nr. 15, februarie 1998, p. 30-31.
Virgiliu Z. Teodorescu, Memoriul către ministrul de Interne, înregistrat la A/771 din 7 aprilie
1998 la care am primit răspunsul din partea U.M. 0706 din 22 aprilie 1998 înregistrat la nr. 32090.
Virgiliu Z. Teodorescu, Popina de la Mihai Vodă, vatră de istorie milenară, în: „Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie”, voi. 13, Bucureşti, 1999, p. 245-260.
13.
MIHAI Viteazul (1548, Târgu de Floci, jud. Ialomiţa - 9/19 august 1601, Câmpia Turzii,
jud. Cluj, capul depus la Mănăstirea Dealu, jud. Dâmboviţa), activitate în administrarea Ţării Româ
neşti, ban al Craiovei.
Bun cunoscător al vieţii popoarelor peninsulei balcanice, în urma călătoriilor întreprinse din
tinereţe în lumea diversă ca etnii, religii, prilej de cunoaştere a situaţiei şi a atitudinii celor oprimaţi
din Imperiul Otoman, inclusiv a capacităţii armatei otomane la toate eşaloanele de la cele din capita
la imperiului şi cele dislocate în diversele provincii. A fost pentru el un bun prilej de a remarca
slăbiciunile atât organizatorice cât şi comportamentale. în ţară a îndeplinit o serie de funcţii, prilej de
cunoaştere a eşafodajului ierarhiei cu toate tarele de comportament. Prin căsătoria cu Doamna Stanca,
a devenit unul dintre cei mai mari latifundiari ai timpului pământul şi mai ales forţa de muncă conferindu-i un statut special dar şi inamiciţii. Apropierea de boierii cantacuzini craioveşti l-a implicat
în viaţa politică, în intrigile vizând stabilitatea domniei Ţării Româneşti fapt pentru care a fost acuzat
de hiclenie. Obţinând domnia cu sprijinul boierilor cantacuzini şi craioveşti, a venit la tronul Ţării
Româneşti în septembrie 1593, realizând, ca bun gospodar, într-o primă etapă, reorganizarea admin
istrativă şi financiară care i-a permis să treacă la constituirea unei armate de lefegii, cu care a
declanşat, la finalul anului 1594, lupta antiotomană, după ce realizase contactele diplomatice care să-i
asigure sprijinul din partea Transilvaniei, Moldovei şi al lumii balcanice. A înlăturat prioritar prezenţa
garnizoanei otomane şi a creditorilor ca apoi să realizeze atacul cetăţilor otomane situate de-a lungul
Dunării. Răsunetul a fost de mare amploare atât în rândurile oprimaţilor cât şi a structurilor otomane
care nu puteau tolera o asemenea îndrăzneală care ar fi putut ridica şi alte zone la acţiune. Drept re
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museţare a mediului ambiant. Numele patriarhului Justinian era o omniprezenţă,
alăturându-se factorilor locali.
Se apropia finalul anului 1976, când Arhivele Statului, în condiţiile unei ac
ţiuni de amploare care viza o mai activă operă de salvare a înscrisurilor trecutului
la care şi cultele aveau chemarea de a proceda la aplicarea legislaţiei în vigoare, a
fost invitată să prezinte problema în cadrul Sf Sinod, urmând ca în perioada
următoare să procedeze similar şi la nivel de mitropolii. Primind invitaţia de a
onora plenul Sf. Sinod, conducerea a găsit de cuviinţă ca subsemnatul să reprezint
instituţia, considerând că prin experienţa dobândită în relaţiile cu persoanele şi fap
tul că urma ca pe lângă cuvintele enunţate să prezint şi recentele filme care, sin
tetic, redau aspecte ale complexelor operaţiuni întreprinse în arhive pentru a asigu
ra o prelucrare menită a avea o bună evidenţă a patrimoniului arhivistic, o îndelun
gată dăinuire prin tratamentele de conservare sau de restaurare a celor care, prin
trecerea timpului, a condiţiilor de păstrare, avuseseră de suferit, ajungând până la
noi cu accentuate degradări. Era totodată prezentată acţiunea de microfilmare
menită a prezerva informaţiile, prin depozitarea peliculei în condiţii speciale.
Ca atare, la ziua sorocită, însoţit de echipa de operatori şi aparatura respec
tivă ne-am deplasat matinal pentru a realiza amplasamentul aparatelor şi a face
cuvenitele probe care să asigure o promptă proiecţie ca imagine şi sunet. Până la
intrarea în rol, ne-au fost repartizate locuri în sala în care urma să se desfăşoare şi
în acea zi lucrările Sf. Sinod. De fapt, cu participarea Arhivelor Statului se încheia
în acel an respectiva reuniune a conducerii Bisericii Ortodoxe Române. Momen
tele intrării în respectiva sală din Palatul Patriarhal a înalţilor prelaţi, ceremonialul
cu care se salutau mi-au întrerupt preocuparea anterioară de a analiza fiecare piesă
de mobilier, modul cum lemnului masiv, printr-o atentă prelucrare sculpturală, îi
fuseseră atribuite calităţi artistice în care se regăseau multe din motivele uzitate
de înaintaşi la piesele aflate în vechile ctitori, preluate adeseori şi pe documentele
presalii, în vara anului 1595, Imperiul Otoman a organizat o amplă expediţie de pedepsire, soldată
însă printr-o biruinţă al lui Mihai Viteazul la Călugăreni (13/23 august 1595). Realul raport de forţe,
respectiv circa 16.000 de oşteni ai lui Mihai care au trebuit să dea piept cu circa 180.000 de otomani
(1/11), întârzierea prezentării ajutoarelor promise de terţi vecini l-au determinat pe biruitor să reali
zeze o temporară retragere spre zona precarpatică şi la momentul propice să treacă la alungarea
otomanilor în octombrie 1595. Situaţiile geopolitice, vizând pe de o parte interesele în raport cu lu
mea otomană a statelor europene şi pe de altă parte cele de dominare a teritoriului românesc, i-au im
pus, în continuare, acţiuni de natură diplomatică conjugate cu cele militare. Disfuncţii intervenite în
relaţiile cu Transilvania şi Moldova au determinat trecerea, în 1599-1600 la cucerirea lor, iniţiativă
ce a lezat interesele multora din cei avizi de a stăpânii aceste ţări. După 18/28 octombrie 1599, în
urma luptelor din zona Valea Săpunului-Şelimbăr, biruitorul Mihai porneşte spre Alba Iulia. Primirea
triumfală de la 21 octombrie/1 noiembrie 1599 releva în mare măsură că fapta sa era în concordanţă
cu cerinţele de prezent şi viitor a teritoriilor intra şi extra carpatice. Etapa următoare, din mai 1600,
prin îndepărtarea lui Ieremia Movilă de la tronul Moldovei, a finalizat acest proces. Răsunetul a fost
la timpul respectiv receptat în moduri diferite, provocând reacţii pro şi contra. Nemulţumiţii au
acţionat perfid afişând o totală adeziune dar prin cele întreprinse au dovedit reala atitudine. Concret,
la 9/19 august 1601, din ordinul superiorilor generalul Basta, comandantul armatelor austriece, a
organizat simulacrul prin care Mihai Viteazul a fost răpus.
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emanate din cancelariile domneşti. A urmat intrarea în sală a patriarhului Justinian
urmat de colaboratorii apropiaţi, trecându-se operativ la abordarea problemelor la
ordinea zilei. Am reţinut modul cum toţi participanţii erau documentaţi, cei care
luau cuvântul formulând propuneri concrete. Patriarhul intervenea atunci când
considera necesară o atentă formulare care să nu ofere prilej de ambiguităţi generatoare de posibilităţi eronate de rezolvare. In costumaţia albă, cu barba-i căruntă,
cu privirea permanent îndreptată spre respectivul vorbitor care avea cuvântul, era
atotdominator. După o sumară pauză am avut cuvântul, căutând să mă încadrez în
timpul pus la dispoziţie. Fusesem prelucrat de „acasă” să nu abuzez de răbdarea
auditoriului, şi sper că am respectat recomandarea. Mai jos, voi aminti că am avut
auditoriu, aşa cum a rezultat din suita întrebărilor care mi-au fost adresate de
diverşi participanţi. La finalul expunerii şi a celor două filme documentare, Prea
Fericitul Patriarh Justinian, cu o frumoasă formulare, a mulţumit Arhivelor Statu
lui pentru participarea lămuritoare pentru toţi participanţii, manifestându-şi con
vingerea că în viitorul apropiat şi arhivele eclesiastice de la cele parohiale, ale
protopopiatelor, ale episcopiilor, ale mitropoliei şi inclusiv cele ale Patriarhiei şi
ale Sf. Sinod vor cunoaşte o atentă tratare, temei şi al unei reprezentative Istorii a
Bisericii Ortodoxe Române care era atât de necesar de a fi elaborată.
Au urmat cuvintele prin care se finalizau lucrările Sf. Sinod şi se faceau ură
rile pentru apropiatele zile ale Naşterii Domnului Iisus Hristos şi ale Anului Nou
1977. A fost adresată invitaţia la agapa către toţi participanţii prin care se finalizau zilele de prezenţă la lucrările Sf. Sinod. Intorcându-se către mine, mi-a adre
sat invitaţia de a-1 însoţi. Astfel onorat, i-am fost alături pe drumul spre sala unde
urma să se desfăşoare respectiva trataţie de post. A fost prilejul să-mi dau seama
că cele enunţate şi respectiv filmele, prin mesajul lor, au fost profund receptate.
Coborând o largă scară la un moment dat, m-am oprit brusc în faţa unui bust tur
nat în bronz, amplasat pe un loc de odihnă, pe un mic piedestal din marmură. Ges
tul l-a şocat. Am găsit necesara scuză, explicând că sunt preocupat14 de istoria
Bucureştilor, respectiv a prezentării modului cum, la 1877, locuitorii Capitalei au
fost implicaţi la opera de susţinere a Actului Independenţei de Stat a României.
Cerusem în stânga şi în dreapta informaţii pe care să le conjug cu cele din arhive,
din periodicele timpului pentru a putea localiza asemenea participări. Făcusem un
asemenea demers şi către cunoştinţe care îşi desfăşurau activitatea în ambianţa
Palatului Patriarhal primind dezarmantul răspuns că nu era nici un obiect referi
tor la evenimentele anului 1877. Spunând motivaţia pe nerăsuflate, am argumen
tat că bustul se referea tocmai la un asemenea participant, fapt evidenţiat prin
suita distincţiilor care-i ornau pieptul. în acest timp, preţ de câteva minute, înain
tarea celor care ne urmau a fost blocată. Patriarhul s-a întors către unul din
A

14.
Virgiliu Z. Teodorescu, Cronică bucureşteană 1877-1878 - Locuri evocatoare, cuvânt
înainte acad. Dan Berindei, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti 1997, 253 p. (prezentare a
reacţiei tuturor generaţiilor momentului la susţinerea efortului pentru dobândirea efectivă a Inde
pendenţei de Stat a României.).
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însoţitorii săi, spunându-i câteva cuvinte pe care însă nu le-am auzit. Cred că era
un reproş, după reacţia feţei celui căruia i s-a adresat. Am ajuns în respectiva sală,
unde locul fiecăruia era marcat de o vizibilă carte de vizită. Era o masă încărcată
cu diverse fructe autohtone, cu o trataţie cu numeroase preparate de post, care însă
erau astfel realizate încât nimeni nu-şi putea dori cu anticipaţie înfruptarea la cele
de dulce. In timpul servirii mesei, participanţii au avut o bogată conversaţie. Cei
din preajmă au considerat momentul propice de a-mi adresa o serie de întrebări,
sau de a formula comentarii la cele enunţate. Astfel am avut convingerea că ac
ţiunea va avea bune urmări. Din păcate, începutul primăverii anului 1977 a înre
gistrat efectele catastrofale ale cutremurului de la 4 martie şi, la scurt timp a ru
perii firului vieţii patriarhului Justinian. Moştenirea pentru B.O.R. în complexita
tea ei era o misiune de mare răspundere în condiţiile în care propaganda ateistă şi
cea a invaziei cultelor sectante era în plină ofensivă. Misiunea şi-a asumat-o, prin
încredinţarea Sf. Sinod, noul patriarh ales Iustin ce condusese anterior destinele
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei.
Anticipând anul 1966 pentru a sărbători împlinirea a 500 de ani de la înce
perea lucrărilor de zidire a ansamblului monahal de la Putna din voinţa domnului
Moldovei Ştefan, definit de contemporani şi urmaşi cel Mare şi Sfânt, am primit
misiunea de a pregăti documentaţia unei expoziţii care urma să fie găzduită la
Suceava în vară, în corelare cu manifestările care urmau a fi organizate la mănăs
tirea Putna. Episodul, relevant pentru atmosfera anilor respectivi cu suişuri şi coborâşuri conjuncturale, m-a implicat conferindu-mi deosebite satisfacţii morale15.
La început de an o deplasare la Suceava pentru a cunoaşte condiţiile oferite pen
tru găzduirea viitoarei expoziţii s-a soldat cu un rezultat mai mult decât modest.
Condiţiile oraşului în plin proces de metamorfozare urbanistică au permis facto
rilor responsabili regionali cu actul cultural să ofere în clădirea veche a muzeului
spaţiul a două cămăruţe însumând posibilitatea expunerii parietale pe 46 m.l. şi în
câteva vitrine. Documentarea pe care o consideram încă incompletă revendica un
cu totul alt spaţiu imperios mai generos. Multitudinea informaţiilor, frumuseţea
documentelor, a iconografiei şi mai ales semnificaţia rotunjimii anului mă obligau
să-mi imaginez o realizare de anvergură. Am fost sfătuit să mă limitez la ceea ce
s-a oferit. Au trecut lunile iernii, am intrat în cele ale primăverii când era încheiată
documentarea. Adunasem o bogată şi variată prezenţă a mărturiilor care sugerau
evoluţia în timp a aşezământului monahal şi eram în dificila situaţie de a fi un dur
selecţioner, pentru a mă încadra în limitele spaţiului 'oferit. La sfârşitul lunii apri
lie a venit dispoziţia ca la 3 mai să fiu prezent la primul secretar al Regiunii de
partid Suceava. Auzisem de tov. Vasile Potop că ar fi un zbir şi, ca atare, cu emo
ţie, la termenul sorocit m-am prezentat. Ajungând matinal, am aflat de la amabi
la secretară a cabinetului că tovarăşul era deja într-o şedinţă cu colaboratorii săi.
/\

15.
Printre altele am participat în calitate de consultant ştiinţific (semnând Ion Teodorescu) şi
la realizarea filmului Putna 500 de către echipa regizorilor Ioniţă Octav şi Sergiu Huzum, operator
Petre Gheorghe sub auspiciile Studioului de filme de actualităţi „Alexandru Sahia”, Bucureşti.
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Secretara cunoştea că fusesem convocat şi m-a rugat să aştept, întrucât asemenea
şedinţe de comandament erau operative. Şi cu adevărat n-a durat mult, uşa
deschizându-se participanţii ieşeau pentru a pleca spre obiectivele către care fuse
seră repartizaţi. A fost momentul când Vasile Potop a venit în spaţiul unde mă
aflam şi văzându-mă s-a interesat dacă sunt reprezentantul Arhivelor Statului de
la Bucureşti. Confirmându-i şi prezentându-mă, am fost invitat în cabinetul său
după ce s-a adresat ultimilor care părăseau şedinţa, solicitându-le ca peste câteva
minute să revină pentru o scurtă discuţie referitoare la „Putna 500”. Până la reve
nirea acestora, s-a dovedit o gazdă atentă cu musafirul, realizând un dialog despre
condiţiile călătoriei, cunoaşterea zonei regiunii Suceava, profilul pregătirii mele.
Prompt, ordinul a fost îndeplinit şi la masa lungă din faţa biroului său s-au reunit
respectivii colaboratori. Fusesem invitat să i-au loc lângă el. Atunci mi-a fost dat
să aud cuvintele referitoare la respectiva acţiune, definind condiţiile oferite ca o
ruşine pentru modul cum Suceava înţelegea să întâmpine evenimentul. Apucasem
să-i spun de cei 46 m.l. Concret a cerut fiecăruia să formuleze alte propuneri. Şi
au fost multe care însă erau înlăturate de inconveniente multiple. Atenţia îmi fus
ese reţinută de unul dintre participanţi care urmărea cele formulate de colegii săi.
Se părea că aştepta momentul când, prin formula propusă, să dea rezolvarea pro
blemei. Atunci când aparent fuseseră enunţate şi eliminate toate posibilităţile,
acesta a cerut permisiunea să pună două întrebări care se refereau la data inau
gurării şi a duratei expoziţiei. Răspunsul primit a fost prompt, precizând că data
este prima decadă a lunii iunie şi durata circa două luni de zile. Cu o deosebită
satisfacţie a oferit soluţia. Era Panaitiu, secretarul cu problemele comerciale şi
care beneficia de un nou spaţiu comercial în chiar centrul oraşului la parterul unui
nou bloc. întrucât mobilierul specific pentru respectiva unitate era în curs de rea
lizare şi livrare în luna octombrie spaţiul era disponibil în lunile următoare. Toţi
participanţii au primit propunerea ca salvatoare şi binevenită.
A urmat pentru mine o a doua surpriză. Au fost minutele când Potop Vasile
şi-a dovedit capacitatea de organizator, plasând fiecărui resort sarcini concrete
pentru realizarea respectivului obiectiv la noile condiţii oferite de cei 930 m.p. ai
spaţiului obţinut. Una din formulări m-a speriat atunci când am auzit că de la
Combinatul de Celuloză şi Hârtie Suceava voi avea o echipă de surdo-muţi. In
stantaneu m-am întrebat cum voi realiza dialogul ca necunoscător al alfabetului
specific acestora16. Atunci când însă ne-am cunoscut colaborarea a fost desăvâr
şită, având în ei oameni cu o totală dăruire muncii bine făcută, personal am avut
multe de învăţat pentru a şti în viitor ce să cer în situaţii similare. Munca la elab
orarea grandioasei expoziţii a antrenat la acţiune numeroase persoane din varii
profesiuni. In penultimul moment, anticipând vernisajul, vizita lui Vasile Potop
care, după două tururi, parcurgând conţinutul fiecărui panou, fiecărei vitrine, sau
A

A

16.
îmi era dificil ca, în clipele acelea, să găsesc la timp o sursă de informare adecvată pentru
a mă iniţia în semnele folosite de persoanele surdo-mute, în vederea comunicării.
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acordând atenţie amplasamentelor obiectelor expuse, s-a soldat cu o curioasă
întrebare referitoare la modul cum este redată harta Moldovei în Muzeul Parti
dului.. .17 La răspunsul meu ambiguu, am fost invitat să mă duc să mă culc, pentru
ca la ora 1 noaptea să pornesc spre Bucureşti cu o maşină, însoţit de doi topometrişti de la armată, care urmau, operativ, în primele ore ale programului muzeului
să preia elementele hărţii. Mi s-a spus că această călătorie va dura patru ore, ceea
ce la timpul respectiv era echivalentul unei competiţii la curse auto. La ora fixată,
o maşină de teren ne-a preluat depunându-mă cu puţin înainte de ora cinci în drep
tul locuinţei din Bucureşti. Călătoria se desfaşurase fară incidente putând remar
ca pe şosea că organele de la circulaţie fuseseră în prealabil avizate. La ora 9,
ajunşi la muzeu, colegii, şi ei în cunoştinţă de cauză, ne-au condus la respectiva
hartă care era o suprapunere de geamuri având marcate apele, importantele aşe
zări şi respectiv cetăţile de graniţă ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare, etapelor creşterii şi descreşteri teritoriului fiindu-le atribuită câte o culoare.
Faţă de harta expusă la Suceava, din aceasta lipseau semnele care să delimiteze
respectivul teritoriu. S-a pornit din nou la drum, în condiţiile unui trafic care a
imprimat un alt ritm de deplasare. A doua zi, noua hartă o înlocuia pe cea anterior
expusă. A venit ziua vernisajului cu o numeroasă prezenţă şi cu o manifestare a
interesului pentru mesajul expoziţiei. Efectiv, oamenii au acordat o impresionantă
17.
Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din
România a fost organizat în clădirea care a fost proiectată de arhitectul Nicolae Ghica Budeşti pen
tru a adăposti Muzeul de Artă Naţională „Carol I”. Piatra de fundaţie la monumentala construcţie,
limitată între şoseaua Kiseleff, strada Monetăriei şi vecinătatea teritoriului Muzeului de ştiinţe nat
urale „Grigore Antipa”, a fost pusă la 17 iunie 1911 în prezenţa prinţului moştenitor Ferdinand şi a
membrilor familiei princiare. Lucrările au fost întrerupte de conflagraţia mondială şi au fost reluate
în perioada interbelică, fiind etapizate, realizându-se până în anul 1939 trei din cele patru aripi, pre
conizate a închide o curte menită a prelua o serie de piese litice, protejate de un portic. Prin darea
în folosinţă a sălilor au fost organizate expoziţii care au evidenţiat valorosul tezaur al artei populare
româneşti. Ani de zile destinele acestui muzeu au fost îndrumate de profesorul Alexandru Tzigara
Samurcaş. După 1947 valorile tezaurizate au fost redistribuite în alte patrimonii muzeale, spaţiile
preluând expoziţiile impuse de eliberatorii-ocupanţi pentru a evoca pe corifeii comunismului:
„Momente din lupta poporului”, 1948; apoi refăcută şi completată a fost definită „Lupta revolu
ţionară a poporului”. In octombrie 1954 muzeul a fost reorganizat sub denumirea „Muzeul de Istorie
a P.M.R.”. In anul 1955 a fost realizat în aceste spaţii ca unitate distinctă „Muzeul Marx, Engels,
Lenin”. După 1964 s-a trecut la o nouă reorganizare, concomitent edificându-se şi cea de a patra
latură spre bulevardul Filantropia, fară însă a se mai respecta linia arhitectonică a celorlalte trei
laturi. Faţada noului edificiu a fost realizată ca un ecran de mari proporţii în care a fost integrat un
mozaic conceput de artistul plastic Ştefan Constantinescu care şi-a intitulat lucrarea: „Drum în isto
rie”. Ansamblul de clădiri a fost redeschis în anul 1966 şi a găzduit până la finalul anului 1989
„Muzeul de istorie a Partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România”. Pe
parcursul acestor ani expoziţiile au cunoscut reajustările în concordanţă cu rezultatele istoriografiei
contemporane. După 1990 printr-o pripită şi distrugătoare dispersare de cele existente ca patrimo
niu, spaţiul a fost preluat de nou înfiinţatul „Muzeu al ţăranului Român”, instituţie muzeală creată
la 5 februarie 1990 care timp de un deceniu a fost coordonat de artistul plastic Horia Bernea, reali
zându-se o suită de expoziţii reflectând modul de viaţă al ţăranului român, prezentând de la ocupaţii
la viaţa spirituală, o diversitate de obiecte, într-o viziune muzeografică modernă, conferind expo
natelor calitatea de a fi o oglindă a concepţiei de viaţă a creatorilor acestor piese.
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atenţie fiecărui exponat. Pentru mine, a vedea coadă la intrarea în expoziţie era o
plăcută impresie. Dintre multiplele episoade sunt doritor să amintesc vizita lui
Simion Mândrilă18, clopotarul de la Voroneţ care, prin modul cum învăţase,
imprima sunetelor respectivelor clopote o distinctă muzicalitate având ca ritm
cuvintele: „Ştefan Vodă - Ştefan Vodă”19. îl cunoscusem într-o molcomă zi de
septembrie 1957 când, cu colegii de la săpăturile de la mănăstirea Slatina, tre
cusem peste munte de la Găineşti la Voroneţ. Acum cu straie de sărbătoare venise
la Suceava pentru a vedea cele evocatoare ale Măritului Ştefan Vodă. A stat cu
răbdare la coada care i-a oferit prilejul ca prin marile ferestre de la stradă să
remarce ansamblul expoziţiei. Mic de stat cu o bogată barbă şi păr alb i-am remar
cat prezenţa, fiind gata a-1 întâmpina. A intervenit neprevăzutul, fiind solicitat
pentru scurt timp. Am revenit spre el chiar în momentul când era în dreptul hărţii
şi a panoului cu textul definitoriu al conţinutului expoziţiei, recurgând la formu
larea cronicarului care-1 evoca pe neobositul ctitor întru cinstirea Eroilor apărători
de glie străbună. Atunci am fost stupefiat de impresionantul gest al bătrânului
care, retrăgându-se doi paşi a făcut semnul Sf. Cruci în aceeaşi manieră ca şi atun
ci când înainte de a mânui sforile clopotelor ne-a oferit un eşantion al celor pre
luate de la înaintaşi cu misiunea ca, la rându-i, să-i formeze pe urmaşi. Atunci, la
Suceava, după ce l-am lăsat să „dialogheze” cu fiecare exponat, am reluat firul
discuţiei început cu ani buni în urmă. Era un vârstnic cu o trăire de permanentă
tinereţe, manifestată, atât prin modul cum evoca cele trăite, cât şi prin interesul
manifestat pentru cele aflate la zi. La Voroneţ ne impresionase şi prin modul de
descriere a componentelor picturii interioare şi exterioare, precizând că cele enun
ţate îi erau cunoscute dintr-o prezentare a prof. Nicolae Iorga audiată în anul 1926,
când locuind în apropierea Sf. Biserici, era deţinătorul cheii şi, ca atare, la venirea
grupului fusese chemat să deschidă uşa pentru a facilita şi vizitarea interiorului.
Au urmat alte câteva zile de prezenţă pe plaiurile regiunii Suceava. Se apro
pia ziua manifestărilor de la Putna. Am fost desemnat ca responsabil al micro
buzului care urma să transporte reprezentanţi ai „Presei” la această sărbătoare.
Erau majoritatea scriitori ieşeni cu o vervă deosebită după bune ore de tratare
colegială de către gazde. Drumul era cotropit de tot felul de vehicule şi chiar de
pedeştri purtători ai straielor de sărbătoare şi a unui paner acoperit cu ştergare fru
moase, dovedind că intenţia de a fi o efectivă prezenţă morală la Putna îi va deter
mina la ora prânzului să poposească, să prânzească şi să revină la orele dupăamiezii la casele lor. Ecusonul afişat pe parbrizul maşinii ne-a fost salvator, facilitându-ne parcurgerea traseului, ajungând la mănăstire cu puţin înainde de des
chiderea festivităţilor oficiale. Mulţimea, zarva din faţa intrării în ultima incintă,
18. Portretul lui Simion Mândrilă a fost în anii de intensă activitate ai O.N.T.-lui popularizat
prin afişaj şi pliante referitoare la obiectivele din nordul Moldovei.
19. înregistrarea sunetului clopotelor de la Voroneţ trase de Simion Mândrilă a fost integrată
în sonorul filmului documentar Aurul pergamentelor realizat (echipa regizoarei Venera Ionescu,
operator Mariana Voiculescu, consultant ştiinţific Virgiliu Z. Teodorescu) pentru Televiziunea Ro
mână care a participat la o prestigioasă manifestare în Japonia.
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modul năstruşnic al unor veleităţi ale „culturii” să-şi afişeze personalitatea i-a de
terminat pe ieşeni să aibă o iniţiativă care ulterior s-a dovedit salutară. Au decis
la unison evadarea pentru a merge spre Dealul Crucii pentru a reedita cu propriile
simţiri momentul când tânărul domn Ştefan a tras cu arcul săgeata care să defi
nească locul pristolului viitoarei biserici a mănăstirii.
A urmat marea surpriză. In valea Putnei, la poalele amintitei proeminenţe, era
o numeroasă adunare de oameni, cu frumoase straie de sărbătoare şi cu lungi şter
gare întinse pe iarba respectivei lunci. Pe acestea se aflau toate cele pentru ospeţie. A fost momentul de şoc când ne-am dat seama că plecasem de la Suceava fară
nimic şi fară a întreba cine va avea grija noastră. Am găsit o bucăţică de loc liber
unde, în picioare, fară o prealabilă consultare au ţâşnit cuvintele versurilor lui
Andrei Mureşanu20 ce constituie azi Imnul României, dar care, în anii anteriori
momentului evocat, constituiau prilej de anchetă şi chiar ani buni de „reeducare”.
Până în acel moment zumzetul vorbirii celor limitrofi era dominant, sugerând că
te aflai în apropierea unui stup. In timpul cântării, o linişte s-a impus de la sine. A
urmat un efectiv răsunet de inimă şi simţire românească. Spre noi s-au îndreptat
femei şi bărbaţi purtători de ştergare, bucate şi băutură cu care au încropit o bo
gată masă pentru îndrăzneţii „corişti”. Era impresionantă şi neaşteptată respecti
va reacţie. Mai urma doar să atacăm bucatele oferite atât de generos. Dar n-a fost
să fie aşa. încă uluiţi, ne-am pomenit cu un purtător de straie călugăreşti. Mic,
ghebos, cu un mare potcap, şi fară vorbire, a făcut către noi un semn mobilizator
de chemare. Fără comentarii, ne-am supus ca hipnotizaţi, încolonându-ne după el,
şi călăuziţi spre ceva care nu era încă definit. Am apucat totuşi să adresăm „veci
nilor” mulţumirile noastre pentru trataţia oferită atât de generos. Am pornit la drum,
strecurându-ne printre ştergare, bucate şi oameni la ceas de ospeţie. Dacă remar
casem iniţial numeroasa prezenţă umană acum pe drumul care ne-a apropiat de o
discretă uşă care ne-a condus în incinta ansamblului monahal, am putut aprecia
mulţimea venită la această evocare a tuturor înaintaşilor care, într-un mod sau
A

A

A

20.
Andrei MUREŞANU (16 noiembrie 1816, Bistriţa, azi jud. Bistriţa Năsăud - 11 octom
brie 1863, Braşov, cimitirul Groaveri). Studii particulare în zona natală, apoi la Blaj filozofia şi
teologia. La 1838 a fost numit la şcoala română din Braşov, iar la 1839 la gimnaziul catolic până în
1850, când a fost numit translator de limba română pe lângă autorităţile locale. Este poetul realiza
tor şi al versurilor Un răsunet cunoscute mai ales cu denumirea: Deşteaptă-te române care a apărut
la 21 iunie 1848 în nr. 25 al ziarului „Foaie pentru minte inimă şi literatură”, pus pe note de Anton
Pann a fost cântat de revoluţionari la 1848 iniţial la 29 iulie 1848 în grădina Zăvoi din Râmnicu
Vâlcea şi la Braşov sub conducerea lui Gheorghe Ucenescu, fostul ucenic al lui Anton Pann. Din
1990 textul a fost adoptat ca Imn de Stat al României.
Poet romantic, sentimental dar şi militant de factură patriotică, protestatară, întreaga creaţie
incluzând-o în volumul editat în 1862, traducător din creaţia lui Schiller, Herder, Biirger, eseist, par
ticipant la Revoluţia de la 1848 din Transilvania fiind unul din fruntaşii mişcării. Colaborator la
„Foaia pentru minte, inimă şi literatură’' şi „Gazeta de Transilvania”.
Dim. R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia I-a, Editura Litografiei ,JPopulara \ Pasagiul Român nr. 12, 1897, p. 134 N.B.! Andrei Mureşanu menţionat cu volumul publicat: Icoana
crescerei rele, Poesii naţionale [A.N. Biblioteca IV 6901].
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altul, i-au fost alături sau urmaşi lui Ştefan Vodă, implicându-se în transmiterea
către noi a acestei moşteniri.
Ajunşi în curtea care încadra sfânta biserică, ne-am îndreptat spre zona ves
tică, intrând în clădirea ce, la timpul respectiv, găzduiau stăreţia. Era o construcţie
având prin prefaceri aspectul cazărmilor austriece. Ea a fost înlăturată în anii
următori, pe locul respectiv fiind construită clădirea care găzduieşte acum muzeul
cu valorosul patrimoniu al mănăstirii. Am ajuns într-o sală nu prea mare, în cen
tru cu o masă pe care se aflau multe bucate şi băutură pentru ospeţie. Am mai re
marcat prezenţa la perete a câtorva tineri chipeşi seminarişti, având toţi o ţinută
impecabilă. Toate bune, doream să ştim cine ne era amfitrionul. întrebarea for
mulată aproape de fiecare din noi a primit un invariabil răspuns formulat politi
cos prin rugămintea de a avea puţină răbdare. Şi a venit răspunsul în momentul
când uşa a fost deschisă intrând Sfinţia Sa mitropolitul Iustin al Moldovei şi
Sucevei. A urmat o scurtă rugăciune şi apoi invitaţia formulată de mai marele
amfitrion de a ospeţii cu cele oferite de ospitalierele gazde. Sticlele prezente au
devenit o rapidă tentaţie pentru condeierii ieşeni. Prin poziţia pe care o aveam la
masă am avut posibilitatea să-i remarc chipul mitropolitului, modul cum purta în
timpul trataţiei un dialog cu mesenii. Pentru o asemenea festivitate mitropolitul
Iustin purta veşminte de culoare deschisă pe care erau prezente elementele ce-i
defineau rangul în cadrul B.O.R. Era un bărbat în puterea vârstei cu o piele albă
care însă se înroşea atunci când reacţiile provocate de diverse formulări nu reuşea
să le ascundă. Eram într-o deplină dilemă. Am avut impresia că ne reîntâlneam
după ani de zile fiind unul din trăitorii din ansamblul monahal de la Slatina.
Regret şi azi că nu l-am întrebat, considerând însă că, la timpul respectiv, putea fi
dăunătoare o asemenea precizare. A fost o masă copioasă şi rafinată. Prezenta
băutură a fost stimulatorie pentru convivii care, în ultimele două ore, „se odihni
seră”. Primul din apropierea mitropolitului s-a ridicat revendicând un moment de
ascultare pentru a enunţa câteva cuvinte. Au fost ele multe, fară cap şi fară coadă.
Priveam reacţiile gazdei. La început foarte atent ca pe parcurs roşeaţa feţei să-i
trădeze reacţia. Credeam că asta va fi totul, însă vecinul vorbitorului s-a ridicat la
rându-i debitând alte şi alte cozerii, bune eventual la alte locuri şi alte ore din
noapte. Am intrat în panică în momentul când am realizat că fiecare se considera
obligat să „onoreze” masa cu aprecieri care mai de care dovedind însă că nu erau
în concordanţă cu locul şi momentul.respectiv. Timpul trecea, succesiunea vorbitorilor aducea momentul când urma să cuvântez. In momentul când a luat cu
vântul antevorbitorul meu emoţia a trecut în momentul când o străfulgerare mi-a
adus în memorie un nume şi faptele sale, permiţând să fac chiar şi unele analogii
cu contemporaneitatea. Luând cuvântul, am vorbit despre ierarhul Vartolomeu
Măzăreanu21. Vorbeam şi ochii nu mi se dezlipeau de faţa gazdei. în momentul
*

/\

21.
Vartolomeu MĂZĂREANU (circa 1710 probabil la Slătioara sau Stulpicani, lângă Gura
Humorului - circa 1780, mănăstirea Putna, azi jud. Suceava). A copilărit în ambianţa mănăstirii
Putna, ca frate de mănăstire a învăţat carte de la egumenul Antonie. A ajuns călugăr, arhimandrit la
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când am enunţat intenţia de a-1 evoca pe arhimandritul, istoricul, traducătorul,
copistul, diplomatul, care, nemijlocit, a fost implicat în viaţa monahală a mănăs
tirii Putna, privirea mitropolitului s-a fixat asupra mea, vorbele provocând şi un
dialog al privirilor. Politicos, mulţumise diplomatic tuturor antevorbitorilor ca şi
celor care au urmat după mine, însă mie mi-a adresat cuvinte de înaltă simţire pe
care în sinea mea le-am definit ca emblematica răsplată a muncii depusă pentru
realizarea momentului „Putna 500”. Sunt dator să precizez că dacă grupul era de
ieşeni se afla alături de mine încă un bucureştean. Era Cornel Dima Drăgan22,
specialist care-şi consacrase anii de cercetare în ţară depistării vechilor biblioteci ce
au fiinţat în veacurile trecute prin strădania, pasiunea unor oameni de bine. Luând
cuvântul, a avut prilejul de a aminti menirea sfintelor lăcaşuri monahale ca trezoriere de manuscrise şi tipărituri, şi acest cuvântător a captat atenţia cărturarului
mitropolit. Cu răbdare acesta a aşteptat ca şi ultimul mesean să-şi rostească cuvântul
său. Timpul trecuse pe nesimţite. Cunoscându-şi îndatoririle, ne-a adresat mulţumiri
pentru prezenţă, scuzându-se de plecarea sa pentru a ajunge la aeroportul care-i
facilita plecarea în occident pentru a participa la o reuniune internaţională. A fost
momentul când stareţul mănăstirii, rupându-se de la multiplele îndatoriri ale zilei, a
venit rugându-ne să rămânem în continuare ca ospeţi.
A intervenit însă obligaţia pe care o aveam de la Suceava de a-i readuce pe
participanţi la timp, pentru a lua parte la marele spectacol pregătit de bune săp
tămâni cu o numeroasă prezenţă a sătenilor din comunele limitrofe, fiecare costu
mat şi echipat pentru a sugera anii domniei lui Vodă Ştefan. Cu chiu cu vai i-am
„rupt” de la o asemenea trataţie şi am pornit la drum pentru a fi în conformitate
cu programul. Pe drumul de revenire am înţeles de ce fusesem trimişi de la Suceava fară cele de hrană şi băutură. încă o dată ospitalitatea oamenilor locului se
A

circa 1755, egumen al mănăstirii Putna la 20 iunie 1756, cu întreruperi până la 1768, ulterior la
Solea până în 1774. în aceşti ani a fost în misiune la Kiew, la Petersburg. După 1774 revine la Putna
conducând o şcoală duhovnicească până la 1778 când este menţionat ca „îndreptătoriu al şcoalelor
domneşti, episcopeşti şi mănăstireşti a Moldovei” şi ca „mădular academiceştii teologii Kievu
lui” (se pare ca membru de onoare). Pe parcursul anilor a fost permanent preocupat de realizarea de
traduceri, de realizarea unor lucrări de istorie, copierea de manuscrise.
Preot prof. univ., dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, ediţia a doua revăzută
şi întregită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 280-281.
22.
Corneliu DIMA-Drăgan a deţinut studii filologice, specializat şi doctor în bibliotecono
mie, acordând o atenţie deosebită vechilor biblioteci. Carieră didactică universitară. Publicist, în
Canada editând în limba română periodicul „Tricolorul”.
A.N.-D.A.I.C., fond Dima Drăgan Corneliu, inv. 1408.
C. Dima-Drăgan, Biblioteca unui umanist român Constantin Cantacuzino stolnicul, Bucu
reşti, 1967.
C. Dima-Drăgan, Ex libris, publicat în 1973 a reunit o suită de studii referitoare la bibliologie
evocând pe stolnicul Constantin Cantacuzino, Grigore Alecsandrescu, Mihail Eminescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu ş.a.
C.
Dima-Drăgan, în volumul Biblioteci umaniste româneşti publicat în 1974 a realizat o re
constituire a bibliotecilor pe care le-au constituit la timpul respectiv stolnicul Constantin Cantacu
zino, domnii Constantin Brâncoveanu, Nicolae Mavrocordat şi al său fiu Constantin.
11 - B.O.R. 7-8/2007

162

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

dovedise exemplară, chiar şi atunci când cântarea neprevăzută a „Răsunetului”
fusese exemplar onorată pe valea Putnei.
Munca în anturajul documentelor în deceniile de activitate în Arhivele Statului
mi-a oferit numeroase prilejuri de a le studia multiplele valenţe, inclusiv cele de
natură artistică. Un asemenea prilej l-am avut în anturajul „Aşezământului” lui Antim
Ivireanu23, document solemn24 prin care, la ceas de mare cumpănă, mitropolitul a
căutat să clarifice juridic o serie de aspecte referitoare la modul cum vor fi adminis
trate veniturile ctitoriei sale, mănăstirea Antim din Bucureşti. Textul comunicării l-am
enunţat în cadrul unui simpozion dedicat lui Antim Ivireanu, manifestare găzduită în
Palatul Sinodului B.O.R. din complexul mănăstirii Antim. Lucrările erau conduse de
patriarhul Teoctist. Au fost abordate diverse aspecte referitoare la epoca păstoririi lui
23. Antim IVIREANU (circa 1650/1660, Georgia - septembrie 1716, Razgrad, Bulgaria) de
obârşie din Iviria, Caucaz, a ajuns ca rob la Istambul unde s-a evidenţiat prin cunoştinţele dobân
dite, fiind un bun poliglot, gravor, tipograf, traducător, predicator. Calităţile acestuia l-au determi
nat pe Constantin Brâncoveanu să-l aducă în Ţara Românească unde i-a încredinţat misiunea de a
realiza în tiparniţele de la Snagov, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti tipărituri atât pentru credincioşii din
ţările române cât şi pentru cei ai altor neamuri aflaţi sub oprimarea islamică. Calităţile sale, inclu
siv de bun organizator l-au propulsat ierarhic ca episcop de Râmnic şi apoi ca mitropolit al Ţării
Româneşti, postură care l-a situat adeseori în situaţia de a fi sfătuitor de taină al domnului în problemele de politică externă. Bun gospodar a contribuit la restaurarea ctitoriilor predecesorilor. In
Bucureşti a ridicat o valoroasă mănăstire cu hramul Tuturor Sfinţilor pe care a înzestrat-o stabilindu-i o rânduită chivemisire a tuturor veniturilor. După uciderea lui Constantin Brâncoveanu noul
domn Neculai Mavrocordat la surghiunit, fiind trimis la Muntele Sinai, însă pe drum a fost asasinat
de garda otomană. Moştenirea culturală este complexă relevând gradul de cultură a acestei persona
lităţi de la cumpăna veacurilor XVII-XVIII.
8 iunie 1700, Snagov, tipărirea versiunii româneşti a cărţii Floarea darurilor.
N. Iorga, Despre uciderea mitropolitului Antim , în: „B.O.R.”, Bucureşti, anul LIII, nr. 5-6,
mai-iunie 1935, p. 225.
Victor Brătulescu, Antim Ivireanu miniaturist şi sculptor, în „Biserica Ortodoxă Română”,
Bucureşti, anul LXXIV, nr. 8-9, 1956, p. 766-774.
Radu Albala, Antim Ivireanu şi vremea lui, Editura Tineretului, Bucureşti 1962, 272 p.
V.I. Georgescu, Antim Ivireanu şi locul lui în cultura poporului român, în: „Biserica
Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul LXXXIV, nr. 9-10, 1966, p. 967-970.
Virgiliu Z. Teodorescu, Aspecte ale activităţii de jurist şi miniaturist la Antim Ivireanu, re
flectând cultura şi tradiţiile româneşti, în: „Mitropolia Banatului”, Timişoara, anul XXVII, nr. 1-3,
ianuarie-martie 1977, p. 93-100.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, Bucureşti 1981, p. 154-156.
Traian Rus, Antim Ivireanul, în: „Pentru Patrie”, Bucureşti, nr. 5, 1985, p. 28.
Arhim. Sebastian Paşcanu, Popas aniversar: Mitropolitul martir S f Antim Ivireanul - 350
de ani de la naşterea sa, în: „B.O.R.”, Bucureşti, anul CXVIII, nr. 7-12, iulie-decembrie 2000, p.
299-305.
Arhim. Sofian Boghiu, Mitropolitul Antim Ivireanul (1650 - 1715), în: „B.O.R.”, Bucureşti,
anul CXVIII, nr. 7-12, iulie-decembrie 2000, p. 306-334.
Valentin Borda, Biografii de excepţie, Antim Ivireanu, în: „Naţiunea”, Bucureşti, anul XIV,
nr. 186 (652), 12-18 februarie 2003, p. 7.
G. Bezviconi p. 51 tradiţia a consemnat că după asasinarea ierarhului a fost discret adus şi în
mormântat în incinta bisericii mitropolitane din Bucureşti. Este citat pomelnicul eclisiarhului
Samuil din 1776.
24. Documentul solemn al Aşezământului a fost conceput ca redactare, scriere şi ornamentare
de către ctitor, ilustru cărturar şi miniaturist. Astăzi face parte din Patrimoniul Arhivelor Naţionale.
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Antim Ivireanu. La finalul expunerilor, a luat cuvântul Preafericirea Sa, care urmă
rise cu multă atenţie expozeul fiecăruia, evidenţiind calităţile informaţiilor studiate,
sugerând la rându-i noi teme ce se cereau abordate în viitor.
Au trecut anii şi o nouă împrejurare ne-a oferit prilejul reluării dialogului. Ca
artist plastic, expozant al lucrărilor în cadrul unor expoziţii personale, am avut
grijă ca de fiecare dată să duc o invitaţie la Secretariatul Palatului Patriarhal. Dacă
cele anterioare anului 1996 au fost neonorate, la cea din vara anului amintit am
alăturat şi o ofertă prin care ofeream ca donator lucrări care să intre în patrimo
niul unor mănăstiri fară un patrimoniu muzeistic, considerând că tematica florală
ar putea înnobila spaţiile deschise ale unor coridoare, logii, balcoane. Am avut
plăcuta surpriză ca, într-una din ultimele zile, expoziţia să fie vizitată de doi pre
laţi delegaţi ai Patriarhiei, aceştia fiind persoane competente din cadrul Comisiei
de avizare a picturii bisericeşti. întâmplător în acel moment mă găseam în sala
respectivă. Au parcurs urmărind cu atenţie exponatele prezente pe simeza sălii ca
şi pe cele din vitrine. M-au abordat solicitându-mi pentru o mai concludentă sus
ţinere în faţa patriarhului a unor fotografii, catalogul expoziţiei. Le-am oferit ase
menea eşantioane cu care au plecat. Au trecut câteva ore şi-au revenit cu un răs
puns şocant: Le luăm! Patriarhul ceruse colaboratorilor să-mi adreseze invitaţia
de a face o vizită la Palatul Patriarhal. Urma ca data să-mi fie comunicată ulterior.
La închiderea expoziţiei 56 de lucrări au fost transportate la mănăstirea Antim.
Provizoriu au fost depozitate în incita sălilor muzeului evocator al personalităţii
lui Antim Ivireanul. în luna septembrie am colaborat cu Mircea Sfârlea25 şi Florin
Şerbănescu26 la revigorarea expoziţiei permanente Antim Ivireanu şi organizarea
unei expoziţii de icoane în incinta spaţiilor de la mănăstirea Antim. Era o compo
nentă dintr-un complex program menit a conferii prin cele întreprinse o nouă
înfăţişare întregului ansamblu monahal. Anticiparea zilei de 27 septembrie când,
conform calendarului ortodox, urma să fie sărbătorit Sfântul Ierarh Martir Antim
Ivireanu, a adus în respectiva incintă pe patriarhul Teoctist. Cu acest prilej au fost
trecute în revistă toate lucrările întreprinse de natură constructivă, reamenajarea
grădinii ca în final să fie vizitate şi spaţiile expoziţionale. La sectorul Antim
Ivireanu mi-a revenit misiunea de a prezenta cele întreprinse. Ne apropiam de tre
cerea spre sălile cu icoane, când a venit o întrebare enunţată cu o oarecare jenă,
care însă pe mine m-a onorat. Uitându-se, de fapt de când a intrat în prima sală,
la piesele realizate de subsemnatul mi-a adresat întrebarea: „Eu pot avea aseme
nea lucrări în Palatul Patriarhal?”. Am formulat un răspuns afirmativ mulţumind
pentru acest mod de afirmare a aprecierii sale. A urmat precizarea din partea
Domniei Sale că voi avea posibilitatea alegerii numărului, a locurilor de ampla
sare şi meseriaşii care să facă cele cuvenite. Aşa am ajuns să cunosc cele întreprinse
25. Mircea Sfârlea, specialist în problemele cultelor din România cu îndelungată activitate de
cercetare, organizare de expoziţii, realizator de studii, filme documentare, publicist.
26. Florin N. Şerbănescu, studii de istorie şi teologie, doctor în teologie cu îndelungată activi
tate în domeniul cercetării instituţiilor eclesiastice, carieră didactică universitară, coordonator în cali
tate de consilier patriarhal a problemelor patrimoniului eclesiastic din cadrul B.O.R., publicist.
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constructiv în timpul patriarhului Miron Cristea27 cât şi cele realizate ante şi post
1989 de către patriarhul Teoctist. Am optat pentru spaţiile vechi, decorând cu câteva
lucrări peretele exterior al sălii mari unde am plasat câteva mozaicuri, restul fiind
27.
Miron Cristea (18 iulie 1868, Topliţa, jud. Harghita - 6 martie 1939, Cannes - Franţa,
înmormântat în pronaosul Catedralei Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române). Fiul lui Gheorghe şi
Domniţa, studii la Topliţa, Năsăud, Bistriţa, învăţător la Orăştie. Au urmat licenţa în teologie la
Sibiu, Filosofia şi 4 ani de studii la Budapesta în domeniile filosofiei şi filologiei modeme, inclusiv
doctoratul în litere la Budapesta 1894, tratând creaţia poetică a lui Mihail Eminescu. La revenirea
în Transilvania, îşi desfăşoară cariera ecleziastică la Sibiu 1894-1909, secretar al Consistoriului sub
oblăduirea mitropolitului Miron Romanul, diacon la 1897, tuns monah la 23 iunie 1902, asesor con
sistorial în 1902, cu contribuţii la realizarea construcţiei mitropolitane, membru în Sinodul şi
Congresul Mitropoliei din Sibiu şi al ASTRA, protosinghel la 1908, ales episcop al Caransebeşului
la 21 noiembrie/4 decembrie 1909, arhiereu la 20 aprilie 1910, instalat episcop la Caransebeş la 25
aprilie 1910, păstorind până în 1919, participant la Marea Adunare Naţională a Românilor la 1
decembrie 1918, membru al delegaţiei venite la Bucureşti pentru a prezenta regelui Ferdinand I doc
umentele Unirii. Mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române decembrie 1919-1925, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române 1925-1939, desemnat regent în 1926, călătoria la Sf. Mormânt, iulie
1927, vizita la Ierusalim, Constantinopol, Atena, regent la decesul regelui Ferdinand I în 1927,
funcţie îndeplinită până la 8 iunie 1930, prim-ministru desemnat la 10 februarie 1938-până la dece
sul de la Cannes, Franţa, la 6 martie 1939. A fost adus la Bucureşti, fiind organizate funeralii naţio
nale. A fost şi Consilier de Coroană 20 martie 1938, publicist, membru de onoare al Academiei
Române, ales la 7 iunie 1919.
A debutat cu scrieri în „Familia”, colaborări la „Tribuna”, „Dreptatea”, „Corespondenţa
romană”, „Gazeta Transilvaniei”, „Rândunica”, „Românul”, „Revista Orăştiei”, „Foaia Poporului”,
„Lupta”, „Universul”, „Foaia poporului român din Budapesta”, „Drapelul”, „Luceafărul”,
„Telegraful român” între 1898-1901. în 1907 a înfiinţat „Ţara noastră”, apoi „Lumina”, „Apostolul”
din 1924.
Miron Cristea, Ilarion Puşcariu, Matei Voileanu, Biserica catedrală de la Mitropolia ortodoxă
română din Sibiu. Istoricul zidirii 1857-1906, Tipografia Archidiecesană, Sibiu, 1908, 200 p.
A.N.-D.A.I.C., fond Dudu Velicu, dosarele: 862: Unirea 1918; 1024: Miron Cristea la Sibiu
la 26 martie 1919 RUGĂCIUNEA UNIRII.
A.N.-D.A.I.C., fond Casa Regală, Cabinet, inv. 726 dosar 7/1919 Rugăciunea Unirii tuturor
românilor citită de episcopul Miron Cristea la Sibiu la 26 martie 1919 în prezenţa prinţului moşte
nitor Carol.
A.N.-D.A.I.C., fond S.O.N.F.R. - C.C. II, dosar 282. f. 173-173v. de la Cabinetul mitropoli
tului primat Miron Cristea la 4 ianuarie 1920 erau adresate mulţumiri către „Ilustra Doamnă”
(Alexandrina Cantacuzino, preşedinta S.O.N.F.R.) pentru felicitarea care i-a fost adresată în calitate
de preşedinte de onoare al S.O.N.F.R. A fost primit răspunsul la S.O.N.F.R. la 8 ianuarie 1920.
A.N.-D.A.I.C., fond S.O.N.F.R. - C.C. II, dosar 282. f. 206 la 5 ianuarie 1920 copia textului
felicitării adresat mitropolitului primat Miron Cristea cu ocazia alegerii. Fragment: Salută cu
emoţie alegerea marelui Exarh care întruchipează Unirea sfântă a tuturor românilor în sânul
Bisericii ocrotitoare a neamului nostru...
„Cronica numismatică şi arheologică”, Bucureşti, anul II, nr. 6-7-8, octombrie-decembrie
1921, p. 45 Medalia mitropolitului primat Miron Cristea, bronz 0 70 mm., realizare a gravorului
timişorean Weinberger. Aversul: profilul bustului Miron Cristea cu potcap pe cap şi legenda circu
lară: Miron mitropolitul ţării. Reversul: Catedrala mitropolitană din Bucureşti şi legenda:
Catedrala Sf. Mitropolii UngroVlahiei Bucureşti MCMXX.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. I 4248 medalia Miron Cristea.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 15, f. 45, cuvântare rostită la 12 iulie 1923 la paras
tasul de la mormântul lui Andrei şaguna din Răşinari, jud. Sibiu.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 4, f. 179 carte poştală ilustrată cu reproducerea
tabloului din Palatul patriarhal din Bucureşti, în sala de recepţie, redând: Investirea patriarhului
Miron Cristea la 1 noiembrie 1925. Realizator al tabloului G. Russu, foto N. Buzdugan.
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încadrate atât pe peretele noii terase spre Bd. Regina Maria şi al firidelor gardului
acestui spaţiu, precum şi pe pereţii unui foişor ce domină respectiva terasă.
Ca persoană permanent preocupată de soarta monumentelor, inclusiv a celor
bucureştene, multe rămânând însă moştenire ca dorinţă de la o generaţie la alta,
am avut în atenţie preocuparea înfăptuitorilor Independenţei de Stat a României
Arhim. Scriban, Î.P.S. Patriarh Miron in Anglia , în: „B O.R.”, Bucureşti, anul LIV, nr. 7-8,
iulie-august 1936, p. 465-484.
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 3, p. 392-398 La p. 391 condu
cerea B.O.R. era vacantă de la 1 ianuarie 1919 în urma demisiei mitropolitului primat Conon Donici
Arămescu.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 5:
f. 59v., 60 N. Iorga, Patriarh şi patriarhie , în: „Apostolul”, Bucureşti, anul II, nr. 6, 15-31
martie 1925, p. 44 , citat: Fiu de ţăran din Ardeal - şi o spune cu încredere, iar noi o auzim cu
plăcere - poate să fi păstrat din originea sa notele de înţelepciune, de bună socoteală, de
chibzuită muncă, prin care se deosebesc clasele noastre populare.
f. 119-122 „Apostolul”, Bucureşti, număr festiv, 1 noiembrie 1925. f. 119 = p. 150 Date răzleţe
despre activitatea mitropolitului ţării Miron 1919-1925. Episcopul Caransebeşului participant la 1
decembrie 1918 la Alba Iulia, ales ca sol să ducă împreună cu alţi 3 aleşi informaţia şi Actul Unirii;
la 31 decembrie 1919 ales mitropolit primat primind învestitura la 1 februarie 1920.
f. 139v. „Biserica Ortodoxă Română”, seria Il-a, anul XLIII, nr. 11 (536), noiembrie 1925.
f. 137v. = p. 676 rolul avut la edificarea bisericii mitropolitane din Sibiu, manifestările de
amploare din vara anului 1906.
f. 138 = p. 677 asesor la Sibiu; 1910-1919 episcop la Caransebeş.
f. 139v. = p. 680 la 6 iunie 1922 Consistoriul superior bisericesc - programul de activitate.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 10, f. 78 date biografice Miron Cristea până în 1925:
născut la 18 iulie 1868 în Topliţa Română, licenţa în teologie la Sibiu 1887-1890, dr. în filologie
1895, la 1 iulie 1895 secretar al Consistoriului din Sibiu, la 1897 la Caransebeş, 1906 episcop la
Caransebeş, decembrie 1919 mitropolit primat al B.O.R., 1 ianuarie 1920 instalat mitropolit, 1925
patriarh.
VZT Palatul Patriarhal, curtea interioară la etajul I bust patriarhul Miron Cristea, semnat
stânga jos şi datat: Ionescu-Varo fecit 1928.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 15, f. 60: cuvântarea din ianuarie 1929 rostită la
inaugurarea Căminului Cultural „Cărămidarii de Jos”, Bucureşti.
Ion Rusu-Abrudeanu, Patriarhul României, dr. Miron Cristea, înalt regent - omul şi faptele ,
voi. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1929 şA.N. Biblioteca III 20364ţ p. 18-27 părinţii;
28-31 studii liceale; 32-35 teologice; 35-36 învăţător la Orăştie; 37-65 student la Budapesta 1
Litere şi filozofie 1891-1895; 66-120 doctor în filologie modernă: Viaţa şi opera lui Mihail Eminescu; 121 activitatea la Mitropolia din Sibiu; 283 mitropolitul Conon Donici Aramescu rămas în
teritoriul ocupat de inamic a „semnat” manifestul Către cei din Moldova ; 305 alegerea ca mitro
polit primat, p. 474 titlul publicaţiilor lui Miron Cristea; la p. 471 în chestia Catedralei Mântuirii
Neamului. Regele Ferdinand I ceruse printr-un hrisov Sf. Sinod binecuvântarea spre a începe pre
gătirile pentru ridicarea în Bucureşti a Bisericii Neamului proiectată de dânsul; 471 -472 Hrisovul
regelui Ferdinand I din 10 mai 1920; 474 la 10 ani de la Unire; la 11 mai orele 9,30 Sfinţirea Troiţei
în Piaţa Bibescu Vodă. Cuvântarea lui Miron Cristea 30.000 m.p. 50.000.
„Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, anul XIII, nr. 3125, ianuarie 1930 foto patriarhul Miron Cristea.
A.N.-D.A.I.C., fond Muzeul Al Saint Georges, inv. lA, dosar 54/1931. f. 133, cup „Universul”,
Bucureşti, 12 aprilie 1931 Cronica plastică citează lucrarea Patriarhul Miron Cristea, modelată de
Cornel Medrea.
Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid , Bucureşti, 1938, p. 251 în Palatul Patriarhal bustul Pa
triarhul Miron Cristea, marmură.
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de a realiza în Capitală o mândră Catedrală care, prin proporţii, să asigure la ceas
de ceremonie condiţii optime pentru buna desfăşurare a respectivelor acţiuni.
Ideea a fost reluată şi după înfăptuirea Marii Uniri, însă diverse evenimente, difi
cultăţi generate de terţe împrejurări au condus la blocarea, amânarea sine die a
rezolvării. Cercetând acest trecut am elaborat mai multe studii pe care le-am pu
blicat în diverse periodice. Având speranţa ca la finalul veacului XX, românii în
general şi bucureştenii în special se vor strădui să facă toate cele necesare care să
conducă la înfăptuirea acestui deziderat. Problema fondurilor care a constituit un
impediment major la multe din lucrările de anvergură, pornite iniţial cu mult
Ioan Dimitriu-Bârlad, Bustul Patriarhul Dr. Miron Cristea.
Virgiliu Z. Teodorescu, Informaţii referitoare la activitatea sculptorului Ioan C. DimitriuBârlad, în: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”, seria „Monumente Istorice şi de Artă”, Bucureşti,
anul XVIII, nr. 1, 1987, p. 52-62.
A.N.-D.A.I.C., fond Onisifor Ghibu, inv. 1836, dosar 671/1932 Miron Cristea.
A.N-D.A.I.C., fond Visarion Puiu, inv. 823, dosar 71/1913-1932 Miron Cristea.
Salonul Oficial, aprilie-mai 1935. Catalog, Cornel Medrea, poziţia 296 Patriarhul Miron
Cristea, gips.
Patriarhia Română - Consiliul Central Bisericesc, Congresul Naţional Bisericesc -sesiunea
ordinară octombrie 1935, Tip. Cărţilor Bisericeşti, str. Principatele Unite nr. 60, 328 p. ŞA.N.
Biblioteca III 18772 ţ: p. 73 foto biserica din Costeşti, jud. Argeş realizată după proiectul arhitectu
lui Ionescu Berechet, sfinţită cu participarea patriarhului Miron Cristea şi în prezenţa regelui Carol
al II-lea la 21 iulie 1935. Fondurile au fost obţinute prin colectă publică din iniţiativa patriarhului
Miron Cristea; p. 249 la 18 aprilie 1930 un pârjol a distrus biserica, înregistrându-se 114 morţi.
Colecta s-a realizat prin ziarul „Universul”. Banii s-au strâns la Eforia B.O.R. Din fondurile obţinute
s-au realizat: biserica, casa parohială şi o capelă la cimitir.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. II 276: 359: 383: 25-26 septembrie 1933, Sinaia, jud.
Prahova. Patriarhul Miron Cristea participant la sărbătorirea la Sinaia a semicentenarului Castelului Peleş.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 10:
f. 140 Tablou ctitoricesc Patriarhul Miron I al României, al II-lea ctitor al Sf. Mitropolii
a Bucureştilor după Constantin Şerban W şi Radu Leon W întemeietorii ei. Reproducere din
,Apostolul, p. 149.
f. 190-191 comunicatul patriarhului Miron Cristea dat după vizita unei delegaţii de arabi,
adresat către poporul creştin ortodox arab, mai ales şi musulman în general din Palestina în care îşi
preciza poziţia faţă de activitatea sionistă de a-i îndepărta pe localnicii arabi din zonă.
f. 55v. =p. 260 „Apostolul”, Bucureşti, anul XIV, nr. 12, 15 iunie 1937 Cuvântarea din ziua
de 6 iunie 1957 la solemnitatea sfinţirii bisericii din localitatea Stelian Popescu, azi Balta Doamnei,
jud. Prahova: „Sunt şi eu fiu de ţăran. Mama mea e ţărancă ca ţi voi, pre cari v-am văzut azi
ocolind biserica, pe bătrânele credincioase ale satului acesta. In privinţa aceasta pot să vă
spun, că am învăţat carte prin multe şcoli, dar ceea ce a rămas săpat mai adânc în sufletul meu
este ceea ce am învăţat de la mama de mic copil, când îmi împreuna degetele şi mă învăţa să
mă închin, sfatuindu-mă, ca toată viaţa mea, orice aşi face, să mă închin cu credinţă lui
Dumnezeu.”
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. I 5402-5403: 5568-5571: 5639-5635: 5656-5660:
5742-5748: 5752-5573: 5826-5831: 5837-5839: 5843. vizita în Polonia a Patriarhului Miron
Cristea în 1937.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 12, f. 29-31; patriarhul Miron Cristea, Oamenii de pe
la noi în istoria neamului românesc, în: revista „Apostolul”, Bucureşti, anul XV, nr. 1-2, 1-31 ianua
rie 1938 f. 29 = p. 5 în 1921 la centenarul genialului Ion Brătianu, Miron Cristea pe atunci mitropolit
primat se exprima: Nasc şi în Ţara Românească genii creatoare, în toate domeniile vieţii politice,
culturale, sociale şi economice. La p. 6-7 este tratată problema evreilor fiind făcută trimitere la „Ade
vărul”, Bucureşti din 19 august 1937; p. 7 date biografice; p. 9 scrierile literare şi bisericeşti.

DOCUMENTARE

167

entuziasm dar care au fost blocate în diverse stadii, reclamă o prealabilă acţiune
de eficientă recoltare, orice formulă fiind benefică pentru rotunjimea acestor
sume. Ca pensionar, cunoscându-mi limitele posibilităţilor financiare, consider
însă că am cu ce participa la această operă naţională. Ca artist plastic, lipsit de pre
ocuparea de a vinde, am oferit în stânga şi în dreapta asemenea lucrări. Am con
siderat că oferind asemenea lucrări printr-un sistem de valorificare, ele vor pro
duce un venit care se va alătura sumelor recoltate prin varii procedee. Nu este o
idee originală. A fost uzitată în diverse împrejurări când prin licitaţii, loterii,
tombole, etc. au fost valorificate diverse obiecte, inclusiv cele de artă. începând
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 14, f. 150, revista „Apostolul , Bucureşti, anul XV,
nr. 8-10, 15-30 mai 1938, p. 105 : Textul cuvântării patriarhului Miron Cristea la ceremonia Adunării
de pe Câmpia Libertăţii de la 15 mai 1938 de la Blaj, reluată la Radio pentru a evoca Adunarea de
la 3/15 mai 1848.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 14, f. 222-, revista „Apostolul”, Bucureşti, anul XV,
nr. 13-14, 1-31 iulie 1938 număr omagial; f. 225v.-227 = p. 160-163 Personalitatea LS. Patriarh
D. Dr. Miron Cristea, text şi foto f. 227-241 = p. 163-192.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 15:
f. ... „Tinerimea creştină”, Bucureşti, anul VIII, nr. 8-10, august-octombrie 1938, număr fes
tiv dedicat împlinirii a 70 de ani de către patriarhul Miron Cristea, text şi foto.
f. 195-196: textul discursului citit de Gheorghe Ionescu-Siseşti, ministrul Agriculturii şi
Domeniilor ca reprezentant al patriarhului Miron Cristea, conducătorul Guvernului, D. 27 noiem
brie 1938, la solemnitatea dezvelirii monumentului Ion I.C. Brătianu.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. I 5372: 5377; 5386; 5388: 5390-5392 funeraliile
reginei Maria.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. II 906: 907: 1282 Patriarhul Miron Cristea în 1938.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. II 2285: 3566 Patriarhul Miron Cristea în 1939.
A.N.-D.A.I.C., fond Miron Cristea, dosar 22, f. 87v. cup „Neamul românesc pentru popor”,
Bucureşti, anul XXVI, 15 martie 1939, p. 82 citat: Ajuns aşa de sus, el s-a arătat vrednic de înce
puturile sale prin aceia că trufia nu s-a apropiat de suflet. N. Iorga.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca, inv. 1408 F. I 5365-5369 funeraliile Miron Cristea 1939.
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea - material românesc - oameni şi înfăptuiri, Editura
Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p. 556-557 Urmează lista lucrărilor publicate.
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A., D.A., inv. 819, dosar 103/1941. f. 18 Weinberger, Patriarhul
Miron Cristea.
VZT la Râmnicu Vâlcea, ante 1990 la Palatul Episcopiei pe scara interioară a paraclisului în
nişa unei ferestre bustul Patriarhul Miron Cristea, bronz pe piept cu decoraţiile V. Ionescu-Varo, pe
piept decoraţiile.
Radio Actualităţi 30 noiembrie 1993 la Alba Iulia în faţa sălii Unirii în suita de busturi şi cel
evocându-1 pe Miron Cristea.
A.N.-D.A.I.C., fond P.C.M., dosar 275/1939 Miron Cristea.
Elie Miron Cristea, Pagini dintr-o arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, 436 p.
incluzând corespondenţa cu contemporanii.
„Calendarul Universul, 1940”, Bucureşti:
p. 73 la 6 martie 1939 decesul la Cannes al dr. Miron Cristea; la 13 martie 1939 funeralii
naţionale; la 15 martie coborârea în cripta din pronaosul bisericii Patriarhiei B.O.R.
p. 186 la 6 martie 1939 decesul la Cannes al dr. Miron Cristea; la 11 martie aducerea în
România; la 14 martie înmormântarea.
Virgiliu Z. Teodorescu, Patriarhul Miron Cristea - contemporanul nostru, în: „Biserica
Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul CXVI, nr. 7-12, iulie-decembrie 1998, p. 231-242.
Virgiliu Z. Teodorescu, Preocuparea Patriarhului Miron Cristea pentru realizarea, în capi
tala României, a Bisericii Biruinţei, în: „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul CXVI, nr. 712, iulie-decembrie 1998, p. 243-250.
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din 1996 şi până în prezent, au ajuns ca donaţii pentru preconizatul fond în depo
zitul din Palatul Patriarhiei 150 de piese lucrate în tehnica mozaicului, aşteptând
ziua în care persoane competente să asigure o bună valorificare a lor.
Revenind la raporturile cu patriarhul Teoctist, amintesc şi repetatele dialoguri
referitoare la preconizata doleanţă de a declanşa realizarea muzeului care să valo
rifice, pe plan naţional, bogatul patrimoniu eclesiastic pentru a evidenţia istoria
cultului creştin pe teritoriul românesc. Ele au fost purtate atât în incinta Palatului
Patriarhal cât şi în teritoriu. Amintesc în acest sens reacţia patriarhului la sărbăto
rirea predecesorului Miron Cristea la Topliţa, jud. Harghita. Aceste convorbiri
erau prilej de a înţelege multitudinea preocupărilor, a interesului de a se docu
menta şi a afla de la terţi opinii referitoare la respectiva problemă. Modul de ana
liză, migala şi reacţia la cele auzite sau citite îi erau specifice, demonstrând totala
responsabilitate în adoptarea unei hotărâri care să fie nu numai dreaptă dar şi că
lăuzitoare în situaţii cât de cât similare.
Apariţia în periodicul oficial „Biserica Ortodoxă Română” a unor colaborări
ale subsemnatului constituia ulterioare subiecte de dialog, relevându-mi încă
odată atenţia acordată de Preafericirea Sa.
Am speranţa că am conturat prin cele de mai sus câteva gânduri despre cei
care s-au aflat în decursul anilor în postura de patriarhi la conducerea enoriaşilor
români creştini ortodocşi. Aceştia, desfaşurându-şi activitatea în timpuri în care
ignoranţa era dirijată de oculte interese potrivnice creştinismului în general şi
ortodoxiei în special, au căutat să realizeze paşii salvatori care, după o atentă ana
liză, relevă buna lor intenţie. Suntem datori în tot ceea ce întreprindem să dis
cernem pentru a înlătura numeroasele acte de dezinformare, de alterare a ade
vărului prin care s-a acţionat şi se acţionează metodic pentru discreditarea cleru
lui creştin, începând cu cei care aveau responsabilitatea asumată a păstoririi nea
mului românesc.
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PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFANŢULUI
MITROPOLIT VARLAAM AL MOLDOVEI,
(28-30 august 2007)
.A

In perioada 28-30 august 2007, s-au
desfăşurat o serie de evenimente care au
marcat proclamarea solemnă a canonizării
Mitropolitului Varlaam al Moldovei. Ast
fel, în data de 28 august 2007, la Centrul
Social-Cultural „Sfântul Paisie de la
Neamţ”, a avut loc colocviul „ Sfântul Ie
rarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei slujitor al credinţei şi culturii creştine”.
A doua zi, la Mănăstirea Secu, s-a oficiat
Sfânta Liturghie, după care a avut loc
proclamarea solemnă a canonizării Sfân
tului Ierarh Varlaam. Joi, 30 august 2007,
în ultima zi a manifestărilor, s-a oficiat
prima Sfântă Liturghie arhierească de
prăznuire a Sfântului Ierarh Varlaam.
Mitropolitul Varlaam al Moldovei a fost
canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române în şedinţa din februarie
2007, având ca dată de prăznuire 30 au
Sfanţul Ierarh Varlaam, Mitropolitul
gust. Propunerea canonizării a fost făcută
Moldovei
de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei.
în data de 28 august 2007, cu o zi înainte de proclamarea solemnă a canoni
zării Mitropolitului Varlaam al Moldovei, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Pai
sie de la Neamţ” de la Mănăstirea Neamţ, a avut loc un colocviu dedicat celui care
a fost unul dintre cei mai mari mitropoliţi pe care i-a avut Moldova. Sub generi
cul „ Sfântul Varlaam, Mitropolitul Moldovei - slujitor al credinţei şi culturii creş
tine ”, manifestarea culturală a avut ca scop evidenţierea principalelor merite şi
realizări ale cărturarului şi ierarhului Varlaam. Colocviul a fost prezidat de IPS
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, şi s-a bucurat de prezenţa următorilor ierarhi: IPS Mitropolit
Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, IPS Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, PS Gherasim, Episcopul Râmni
cului, PS Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Arge
şului şi Muscelului, PS Casian, Episcop al Dunării de Jos, PS Timotei, Episcopul
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, PS Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călă
raşilor, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Marc Nemţeanul, Episcop vicar al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, PS Ioachim
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Băcăuanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, şi PS Corneliu Bârlădeanul,
Arhiereu vicar al Episcopiei Huşilor. La simpozion au mai participat mai mulţi
invitaţi speciali, cum ar fi ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, dl Cristian
Adomniţei, d-na Theodora Bertzi, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei
şi Egalităţii de şanse, şi dl Adrian Lemeni, consilier al primului-ministru Călin
PopescuTăriceanu, precum şi profesori de teologie de la principalele instituţii de
învăţământ teologic din Arhiepiscopia Iaşilor.
Cuvântul de deschidere a colocviului a aparţinut IPS Mitropolit Daniel, care
a prezentat programul din prima zi a manifestărilor dedicate proclamării cano
nizării Mitropolitului Varlaam şi a prezentat în câteva cuvinte personalitatea
marelui mitropolit. „Mitropolitul Varlaam a fost un om al rugăciunii şi pocăinţei,
un om care a devenit monah la o vârstă fragedă la Mănăstirea Secu, abia înfiinţată,
şi în această mănăstire el a trăit în rugăciune, în toată rânduiala bisericească şi a
avut înclinaţie spre a învăţa limbi străine”, a arătat IPS Mitropolit Daniel. Sesi
unea de referate a fost deschisă de prof. dr. Eugen Munteanu de la Facultatea de
Litere din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, care a vorbit despre Mitropolitul
Varlaam - cărturar şi reformator al limbii române literare. El a fost urmat de părin
tele prof. dr. Vasile Demciuc de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
„Sfântul Ştefan cel Mare”, Suceava. După încheierea sesiunii de prezentare a refe
ratelor, au avut dezbateri pe marginea intervenţiilor prezentate.
Cu acelaşi prilej, Editura Trinitas a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a lan
sat lucrarea Scara Raiului sau Leastviţa, traducere a Mitropolitului Varlaam.
Această noutate editorială a fost prezentată de IPS Părinte Mitropolit Daniel în
cadrul colocviului. Studiul introductiv la această lucrare a fost semnat de prof. dr.
Eugen Munteanu, fiind urmat de o Notă asupra ediţiei scrisă de d-na Oana Panait,
autoarea acestei ediţii ştiinţifice.
In aceeaşi zi, manifestările au continuat la Seminarul Teologic „Veniamin
Costachi” de la Mănăstirea Neamţ. IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovi
nei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat, împreună cu
un sobor de ierarhi, slujba de sfinţire a paraclisului din cadrul Casei de oaspeţi
„Ierusalim - Hozeva” care se află în incinta Seminarului. în cuvântul rostit cu
acest prilej, IPS Părinte Mitropolit Daniel a evidenţiat rolul deosebit de important
pe care îl are acest paraclis în cadrul şcolii: „Suntem deosebit de bucuroşi că
Dumnezeu ne-a ajutat ca această casă de oaspeţi, pelerini, „Ierusalim - Hozeva”,
să fie dotată şi cu un paraclis, care a fost pictat de cei mai buni elevi ai seminaru
lui. Acest paraclis este pentru noi o prezenţă harică, prin rugăciunile care se
săvârşesc aici şi prin pictura care mărturiseşte că este vorba de o prezenţă a Bise
ricii alături de oaspeţi şi a oaspeţilor alături de Biserică. De asemenea, dorim să
spunem că are un rol educativ în formarea tinerilor, deoarece în cadrul Seminarul
Teologic Liceal „Veniamin Costachi”, există şi o secţie de patrimoniu, iar aceşti
tineri talentaţi doresc să arate că ei continuă tradiţia noastră frumoasă ortodoxă şi
A
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românească şi, în acelaşi timp, au o deschidere faţă de valorile şi toate formele de
spiritualitate creştină autentică”.
în data de 29 august 2007, ziua hramului principal al mănăstirii, „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, a avut loc la Mănăstirea Secu proclamarea
solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Eveni
mentul a avut loc după slujba Sfintei Liturghii, oficiată de un impresionant sobor
de ierarhi ai Patriarhiei Române şi delegaţi ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, precum şi ai Bisericilor Ortodoxe surori, sobor prezidat de IPS Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Din soborul de ierarhi au făcut parte: IPS Policarp, Mitropolit de Spania
şi Portugalia ca reprezentant al SSale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de
Constantinopol, IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, IPS Teofan, Mitropolitul
Olteniei, IPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, IPS Serafim, Mitropolit al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, IPS Iosif,
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridio
nale, IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, IPS Andrei, Arhiepiscop de Alba-Iulia, PS Gherasim, Episcopul Râm
nicului, PS Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Arge
şului şi Muscelului, PS Casian, Episcopul Dunării-de-Jos, PS Timotei, Episcopul
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS
Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Iustinian, Episcopul Mara
mureşului şi Sătmarului, PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaei, PS Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, PS Ioan, Episcopul Covasnei şi
Harghitei, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop
vicar patriarhal, PS Sebastian Ilfoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS
Marc Nemţeanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occi
dentale şi Meridionale, PS Irineu Slătineanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Râmniculuiu, PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, PS
Comeliu Bârlădeanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Huşilor şi PS Iustin Sigheţeanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
în cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitro
polit Daniel a evidenţiat semnificaţiile sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan
Botezătorul: „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este pentru noi un me
mento, o chemare la a gândi ce se întâmplă în viaţa noastră când raţiunea nu mai
este suficient de liberă şi de luminată de harul lui Dumnezeu pentru ca să lucreze
dreptatea, când inima noastră şi simţirile noastre nu se mai conduc după lumina
Sfintei Scripturi, după dreptatea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul a murit
ca un mucenic pentru că s-a luptat pentru dreptate şi adevăr. însă Sfântul Ioan
Botezătorul reprezintă şi figura cea mai luminoasă, a celui care cheamă la po
căinţă. Sărbătoarea aceasta de astăzi, a Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul,
nu este numai o sărbătoare de comemorare, de aducere aminte a ceea ce s-a
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întâmplat în trecut, ci este o sărbătoare care ne îndeamnă pe noi ca, în timpul vieţii
noastre, să luptăm cât mai mult să vieţuim curat, să luptăm pentru dreptate şi ade
văr, să învăţăm să şi iertăm, dar mai ales să învăţăm să ne pocăim pentru greşelile
noastre pe care le facem ziua şi noaptea, cu voie şi fară de voie”.
După oficierea Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia de proclamare a canon
izării Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Tomosul sinodal a fost
citit de PS Ciprian Câmpineanul, Episcop vicar patriarhal: „Având în vedere viaţa
pilduitoare a Sfanţului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, scrierile sale du
hovniceşti şi de apărare a dreptei credinţe pentru luminarea slujitorilor Sfintelor
Altare şi a poporului dreptcredincios, urmând obiceiului sinodal şi chemând în
ajutorul nostru puterea Duhului Sfânt, hotărâm ca de acum înainte părintele nos
tru Mitropolitul Varlaam al Moldovei să se numere printre Sfinţii pomeniţi de
Biserica noastră şi preamăriţi de Dumnezeu în Ceruri şi să se cinstească cu cântări
de laudă în ziua a 30-a a lunii august. Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt, ca
viaţa, slujba şi icoana Sfanţului să fie primite cu evlavie de ierarhi, preoţi, monahi
şi de toţi credincioşii ortodocşi. Spre deplina statornicie a celor pe care le-am
hotărât în chip sinodal şi canonic întărim cu semnăturile noastre acest Tomos sino
dal de canonizare a Ierarhului Varlaam, Mitropolitul Moldovei, aducându-1 la
cunoştinţa clerului şi credincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române.
Acest Tomos sinodal, întocmit şi aprobat de Sfanţul Sinod în şedinţa sa din 20
iunie 2007, se proclamă astăzi, 30 august anul mântuirii 2007, cu îndemnul nos
tru către tot cinul preoţesc şi monahal, precum şi către binecredincioşii creştini
ortodocşi români de aici şi de pretutindeni de a cinsti cu evlavie pe Sfântul Ierarh
Varlaam, Mitropolitul Moldovei”.
în cuvântul rostit după citirea Tomosului sinodal, IPS Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a
evidenţiat participarea la evenimentele dedicate proclamării canonizării Sfântului
Ierarh Varlaam, a înalt Prea Sfinţitului Policarp, Mitropolit de Spania şi Portu
galia, ca delegat al SSale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol.
De asemenea, IPS Părinte Mitropolit Daniel a mulţumit oficialităţilor prezente la
Mănăstirea Secu, precum şi tuturor ierarhilor care au participat la aceste eveni
mente: „Dorim să subliniem aici în mod deosebit faptul că este prezent alături de
noi IPS Mitropolit Policarp de Spania şi Portugalia ca reprezentant sau delegat al
SSale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, întrucât Mitro
politul Varlaam, în timpul vieţuirii sale, a fost Mitropolit al Mitropoliei Moldovei
care facea parte în mod direct din Patriarhia Ecumenică de Constantinopol şi avea
ca păstor superior lui, în mod direct, pe Patriarhul Ecumenic de Constantinopol.
Această sărbătoare nu este doar a Bisericii noastre, ci este şi o sărbătoare a popo
rului român. Primul care a scris „Carte către toată seminţia românească”, deşi
provinciile româneşti erau despărţite, a fost Mitropolitul Varlaam al Moldovei.
Deci, fiind o sărbătoare duhovnicească şi bisericească naţională, ne bucurăm că
aici este prezent dl Preşedinte al României, dl Prim Ministru şi dl Preşedinte al
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Camerei Deputaţilor şi membri ai Guvernului, autorităţi centrale, locale altele
decât cele menţionate. Dorim ca să exprimăm recunoştinţa noastră în primul rând
faţă de Patriarhia Ecumenică, faţă de SSa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului pentru că a trimis un delegat, faţă de autorităţile centrale care
reprezintă România şi, desigur, faţă de toţi înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii
Ierarhi prezenţi aici ca părinţi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu multă emoţie ne gândim la Părintele nostru vrednic de pomenire Teoctist,
Patriarhul României care a dorit mult să fie prezent aici, dar Domnul l-a chemat
pe când nu ne aşteptam, care a restaurat şi consolidat această mănăstire în anii de
păstorire la Iaşi ca Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi care s-a bucurat foarte
mult de propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
ca ierarhul vrednic, cărturarul şi patriotul Varlaam să fie trecut în rândul Sfinţilor
din Calendarul Bisericii Ortodoxe Române”.
La final, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a oferit Preşedintelui României, Traian
Băsescu, Primului Ministru, Călin Popescu Tăriceanu, Preşedintelui Camerei
Deputaţilor, Bogdan Olteanu, Ministrului Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu,
Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, Paul Păcuraru, câte o icoană cu
chipul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. De asemenea, toţi ierarhii
care au slujit la Sfânta Liturghie săvârşită la Mănăstirea Secu au primit câte un
engolpion cu icoana Sfântului Ierarh Varlaam, precum şi o icoană a acestui sfânt.
în urma ceremoniei de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam ofi
ciată la Mănăstirea Secu, credincioşii se vor putea ruga celui care a adus pentru
prima dată în eparhia Moldovei cartea românească tipărită. Deşi de la trecerea sa
la cele veşnice s-au împlinit 350 de ani, Mitropolitul sfânt Varlaam rămâne o
figură marcantă atât pentru istoria Bisericii, cât şi pentru cultura şi conştiinţa
românilor de pretutindeni.
REDACŢIA

t
TOMOS SINODAL
AL BISERICII ORTODOXE AUTOCEFALE ROMÂNE
PRIVIND CANONIZAREA SFÂNTULUI IERARH VARLAAM,
MITROPOLITUL MOLDOVEI
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
Prea iubitului cler, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini
din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, părinteşti binecuvântări!
Vrednic de toată cinstea înaintea lui Dumnezeu şi drept lucru este a prăznui,
prin slujbe şi cântări duhovniceşti, pomenirea celor ce s-au nevoit prin viaţă cu
vioasă, alcătuiri de scrieri sfinte pentru apărarea credinţei şi fapte bune spre folo
sul oamenilor şi preamărirea lui Dumnezeu. Lăudându-i şi venerându-i pe aceştia,
preamărim pe Dumnezeu aşa cum glăsuieşte psalmistul: “Minunat este Dum
nezeu întru Sfinţii săi Dumnezeul lui Israel” (Psalmul 67, 36).
Un astfel de plăcut şi ales a lui Dumnezeu a fost şi vrednicul de pomenire
Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Acest vlăstar binecuvântat de Dumnezeu, încă
din fragedă copilărie, a ales să-şi consacre viaţa întru totul lui Dumnezeu intrând
în cinul monahal. După ce s-a ostenit cu postul şi rugăciunea şi după ce a deprins
tainele cărţilor sfinte, a fost rânduit de Dumnezeu să fie păstor sufletesc al turmei
sale celei cuvântătoare. Nenumărate i-au fost faptele sale, în această cinste arhie
rească, căci asemenea Bunului Păstor a fost preocupat permanent, atât de credin
cioşii din eparhia sa, cât şi de ortodocşii de pretutindeni. Prin cuvinte alese şi
scrieri sfinte, Evlaviosul Mitropolit Varlaam a îndemnat la apărarea credinţei şi
tradiţiei strămoşeşti, mai ales la sinodul ortodox de la Iaşi, când s-a statornicit
mărturisirea de credinţă a Sfântului Mitropolit Petru Movilă. A fost de asemenea
mare ctitor de lăcaşe de închinăciune şi cinstitor de sfinţi participând la aducerea
Sfintelor moaşte ale Sfintei Cuvioase Paraschiva şi aşezarea lor în biserica Sfinţii
Trei Ierarhi.
Având în vedere viaţa pilduitoare a Sfântului Ierarh Varlaam Mitropolitul
Moldovei, scrierile sale duhovniceşti şi de apărare a dreptei credinţe, pentru lumi
narea slujitorilor sfintelor altare şi a poporului dreptcredincios, urmând obiceiului
Sinodal şi chemând în ajutorul nostru puterea Duhului Sfânt,
* Text definitivat de Comisia sinodală pentru Canonizarea Sfinţilor Români la 19 iunie 2007
şi aprobat de Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr.2702 din 20 iunie 2007.
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HOTĂRÂM:
Ca de acum înainte, Părintele nostru, Mitropolitul Varlaam al Moldovei să
se numere printre sfinţii pomeniţi de Biserica noastră şi preamăriţi de Dumnezeu
în ceruri şi să se cinstească cu cântări de laudă în ziua a treizecea a lunii august
Poruncim, de asemenea, în Duhul Sfânt, ca viaţa, slujba şi icoana Sfântului
să fie primite cu evlavie de ierarhi, preoţi, monahi şi de toţi credincioşii ortodocşi
Spre deplină statornicie a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal şi cano
nic, întărim cu semnăturile noastre acest TOMOS SINODAL de canonizare a
Ierarhului Varlaam, Mitropolitul Moldovei, aducându-1 la cunoştinţă clerului şi
credincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române.
*
Acest TOMOS SINODAL întocmit şi aprobat de Sfântul Sinod în şedinţa sa
din 20 iunie 2007 se proclamă astăzi, 30 august, anul mântuirii 2007, cu îndem
nul Nostru către tot cinul preoţesc şi monahal, precum şi către binecredincioşii
creştini ortodocşi români, de aici şi de pretutindeni, de a cinsti cu evlavie pe Sfân
tul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
f T

e o c t i s

t

ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
f DANIEL

f LA URENŢIU

Arhiepiscopul Iaşilor şi
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului

f BARTOLOMEU

f TEOFAN

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului

Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei

f PETRU
f NICOLAE
Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolitul Banatului

fSE R A F IM

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române
a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

f IOSIF

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi
M eridionale
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f TEODOSIE

f NIFON

Arhiepiscopul Tomisului

Arhiepiscopul Târgoviştei

f PIMEN

f ANDREI

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

Arhiepiscopul Alba Iuliei

f NICOLAE
Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada

f GHERASIM

f EFTIMIE

Episcopul Râmnicului

Episcopul Romanului

f EPIFANIE

fC A L IN IC
Episcopul Argeşului şi Muscelului

Episcopul Buzăului şi Vrancei

f CASIAN

f I O A CHIM

Episcopul Dunării de Jos

Episcopul Huşilor

f LUCIAN

f TIMOTEI
Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului

Episcopul Caransebeşului

f SOFRONIE

f JUSTINIAN

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Oradiei, Bihorului şi Sălajului

Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sătmarului

f DAMASCHIN

f IOAN

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
Episcopul Covasnei şi Harghitei

f N I CODIM

f GALACTION
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

f AMBROZIE

Episcopul Severinului şi Strehaiei

f DANUL
Episcop-Locţiitor (Administrator) al

Episcopul Giurgiului

Episcopiei Daciei Felix

f VACANT
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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t VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL

f CIPRIAN CÂMPINEANUL

Episcop-Vicar Patriarhal

Episcop-Vicar Patriarhal

f SEBASTIAN ILFOVEANUL

f VARSANUF1E PRAHOVEANUL

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

f CALINIC BOTOŞĂNEANUL

f VISARION RĂŞINĂREANUL

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

f IRINEU BISTRIŢEANUL

f VASILE SOMEŞANUL

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului

f GURIE GORJEANUL

f PAISIE LUGOJANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei

f SIL UAN MARSILIANUL

f SOFIAN BRAŞO VEANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi
Meridionale

f MARC NEMŢEANUL

f IOAN CASIAN DE VICINA

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă
Română a Europei Occidentale şi
Meridionale

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în America şi Canada

f IOACHIM BĂCĂUANUL

f IRINEU SLĂTINEANUL
i

Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului

f CORNELIU BÂRLĂDEANUL

f PETRONIU SĂLĂJANUL

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului

4

\

f IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

*

12-B.O.R. 7-8/2007

ASPECTE ALE LEGISLAŢIEI EUROPENE IN
DOMENIUL LIBERTĂŢII RELIGIOASE
A

In legislaţiile statelor europene există diferite modalităţi de acordare a per
sonalităţii juridice pentru entităţile religioase. Garanţia cerută în mod imperativ
este aceea de a asigura dreptul de exercitare a activităţii de cult. Din momentul în
care acest drept este asigurat, celelalte aspecte privind sprijinul Statului sau
facilităţile fiscale ţin de politica internă a fiecărui Stat, având în vedere că cea dea Xl-a Declaraţie adoptată la Conferinţa de la Amsterdam în 1997 arată că Uniu
nea Europeană respectă statutul de care beneficiază cultele conform dreptului
naţional, (vezi „Declaration adoptee par la Conference d’Amsterdam”, în Journal
officiel, no. C 340 du 10 novembre 1997). Documentul poate fi consultat la pa
gina web: http://europa.eu.int/. ideea aceasta fiind preluată de articolul 1-52 din
Tratatul constituţional în care se afirmă că „Uniunea respectă şi nu prejudiciază
statutul de care beneficiază Bisericile şi asociaţiile sau comunităţile religioase în
Statele membre în virtutea dreptului naţional”.
Acolo unde există mai multe niveluri, cum ar fi: (a) asociaţii ce sunt libere să aibă
în obiectul de activitate activităţi de ordin cultural; (b) asociaţii culturale; (c) culte,
treptele respective corespund şi unor nivele diferite de sprijin, nu denumirea cate
goriei juridice contând, ci capacitatea acestora de a beneficia de respectivul sprijin.
Situaţiile sunt foarte diferite de la ţară la ţară, după cum urmează:
în Franţa, recunoaşterea unei asociaţii ca fiind de utilitate publică se face în
funcţie de scopul şi activitatea efectivă a asociaţiei respective. Pentru asociaţiile
ce fac parte din vechile culte, deja cunoscute ca fiind cu activitate respectabilă şi
nu sunt considerate ca secte (mouvements sectaires), procedura pentru recunoaş
tere poate începe după trei ani de la înfiinţare, dar Statul poate refuza această
recunoaştere pentru nereguli de gestiune contabilă sau atentat la ordinea publică
şi la bunele moravuri.
Statul francez a introdus pe lista mişcărilor sectare multe grupări sau asociaţii
care sunt considerate nesigure. Prefectul este autoritatea care are competenţa în
recunoaşterea caracterului cultural. Avantajele de ordin fiscal constau în principal
în exonerarea de la plata impozitului local pentru spaţiul dedicat în mod exclusiv
cultului, dreptul de a da chitanţe fiscale sau dreptul de a primi donaţii şi legate testamentare.
Consiliul de Stat din Franţa a refuzat recunoaşterea asociaţiei „Varja Triomphant” de a beneficia de drepturile rezervate asociaţiilor culturale. Refuzul se ba
zează pe aspecte legate de tulburarea ordinii publice (vezi decizia Consiliului de
Stat CE, no. 248.467, 28 aprilie 2004).
în Germania, comunităţile religioase care satisfac criteriile articolului 1375 din Constituţia de la Weimar şi care respectă ordinea constituţională sunt recu
noscute ca persoane morale de drept public. Pentru a obţine această recunoaştere,
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articolul 137-5 din respectiva Constituţie cere să fie dovedit faptul că o astfel de
comunitate reprezintă un număr important de persoane şi are o vechime pe terito
riul ţării (vezi Gerard Robbers: „Etat et Eglises en Republique federale d’Almagne”, în Etat et Eglise dans l ’Union europeenne, Auflage, 1997, p. 64 şi urmă
toarele). Fiecare comunitate este judecată în parte, neexistând standarde prestabi
lite; însă, pentru a obţine recunoaşterea ca persoană juridică de drept public, co
munitatea respectivă trebuie să dovedească o prezenţă continuă şi stabilă, un pa
trimoniu respectabil şi o pondere importantă.
Austria, care a adoptat în 1998 o nouă Lege a cultelor, cere prin acest act nor
mativ ca, pentru a putea fi recunoscut, un cult trebuie să dovedească faptul că
există de cel puţin 20 de ani ca şi Religionsgemeinschaft (comunitate religioasă)
şi să fie înregistrat de cel puţin 10 ani ca Bekenntnisgemeinschaft. Aceasta nu este
recunoscută ca având o capacitate juridică culturală şi este considerată simplă aso
ciaţie. Se pretinde pentru cultul care cere recunoaşterea să reprezinte cel puţin 2 %
din populaţia ţării (vezi pentru detalii „Le statut juridique des communautes religieuses en Autriche”, Revue de droit canonique, Strasbourg, no. 1-2/2004, voi. 54,
no. 121-139, 293, 298-299, 305).
în Spania, asociaţiile religioase sunt înscrise în registrul confesiunilor, dar
ele rămân simple asociaţii. Dacă o entitate este înscrisă în registrul cultelor şi îşi
dovedeşte notorietatea (număr important de aderenţi şi o prezenţă în timp), ea
poate spera la încheierea unui acord cu Statul spaniol. Până în prezent, au fost în
cheiate doar trei astfel de documente (vezi Ivan C. Iban, „Etat et Eglise en Espagne”, în Eglise dans VUnion europeenne, ediţia 1997, p. 103 ş.u.
In Belgia există doar şase culte recunoscute şi care deci au avantaje fiscale,
toate celelalte confesiuni organizându-se pe principiul asociativ ca ASBL (aso
ciaţii fară scop lucrativ), fară avantaje speciale şi deci fară o procedură specială
privind numărul de persoane şi vechimea (Rik Turfs „Etat et Eglise en Belgique”
în Eglise dans rUnion europeenne, ediţia 1997, p. 17 ş.u.).
în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord există mai multe
Biserici naţionale, Biserica Anglicană fiind Biserică de Stat. Statul nu sprijină cul
tele şi nu există o listă formală a cultelor recunoscute de către stat. Cultele sau
Bisericile pot să solicite a fi înscrise ca şi corporaţii de cult (nu există restricţii nici
de număr şi nici de vechime), fară a putea pretinde însă sprijin din partea statului,
înmulţirea comunităţilor religioase a condus la crearea şi funcţionarea, după
1987, a unei instituţii oficiale la London School of Economics, numită IFORM,
scopul acesteia fiind de a informa societatea în legătură cu grupurile religioase din
Regatul Unit (vezi pentru detalii Roland Max, Religion et societe en Angleterre,
de la Reforme Unos jours, Paris, PUF, 1978 şi Bemard d’Helleencourt, Les vicissitudes d ’une „secularisation chretienne” au Royaume-Uni, în Jean Bauberot,
Religions et laWte dans VEurope des douze, Syros, Paris, 1994, p. 132).
A
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In Italia, confesiunile pot alege între statutul de persoană juridică de drept
privat, constituindu-se în asociaţii nerecunoscute, sau asociaţii recunoscute con
form articolelor 14-35 din Codul Civil Aceste asociaţii recunoscute pot să obţină
donaţii şi liberalităţi doar cu aprobarea statului. Având în vedere lipsa avantajelor
financiare şi controlul punctual în ceea ce priveşte donaţiile, nu există restricţii
privind vechimea şi numărul de membri. Statutul acestora este asociat cu statutul
ONG-urilor. Cultele pot să ceară şi recunoaşterea personalităţii juridice pe baza
Legii 1.159 din 1929 şi a decretului de aplicare din 28 februarie 1930, care sta
bileşte regimul religiilor admise în Italia. Această lege acordă avantaje fiscale,
dar, pentru a obţine această recunoaştere, trebuie să fie dovedită stabilitatea şi
ponderea în societate.
Pentru a obţine personalitatea juridică de cult sui generis, trebuie îndeplinită
o singură condiţie, aceea de a nu promova principii contrare ordinii publice şi
bunelor moravuri. In fapt, pentru obţinerea personalităţii juridice cultuale, statul
exercită un control al activităţii cultului respectiv, a ponderii sale şi a patrimoni
ului deţinut.
Toate facilităţile rezervate cultelor pot fi obţinute numai dacă este încheiat un
acord între stat şi cultul în cauză. Doar şase culte au încheiat un astfel de acord, iar
alte câteva acorduri deja pregătite din punct de vedere tehnic aşteaptă de cel puţin
6 ani aprobarea prin lege (vezi pentru detalii Locul şi rolul recunoscut Bisericilor
în ţările Uniunii Europene, Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1998, pp. 155-164).
In acest context, trebuie subliniate şi prevederile Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului, în care este garantată libertatea religioasă, orice restrângere
a acesteia constituind doar „măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru
siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora” (art. 9, al. 2). De asemenea, Convenţia
stipulează că „exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi respons
abilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democra
tică, (sublin. ns.) pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a mo
ralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora pentru (...) a garanta autoritatea
şi imparţialitatea puterii judecătoreşti” (art. 10, al. 2).
De altfel, în baza articolului 9 din sus-numita Convenţie, jurisprudenţa
CEDO consemnează faptul că „respectul pentru sentimentele religioase ale cre
dincioşilor” este garantat (vezi Otto-Preminger-Institut vs. Austria, seria A, nr.
295-A, din 20 septembrie 1994), ceea ce este confirmat ulterior în alte cazuri pre
cum Wingrove contra Regatul Unit (25 noiembrie 1996).
La rândul său, Uniunea Europeană, prin Directiva nr. 97/36/CE prevede în
art. 22a: „statele membre trebuie să garanteze că emisiunile difuzate (p?in tele
viziuni) nu incită la ură pe considerente de rasă, sex, religie sau naţionalitate”.
A

A
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In concluzie, putem sublinia următoarele aspecte:
- Legislaţia europeană consideră obligatorie asigurarea accesului la perso
nalitate juridică a tuturor grupurilor de persoane care doresc să desfăşoare o acti
vitate de cult; respectul legalităţii, al ordinii publice şi al bunelor moravuri sunt
singurele condiţii ce trebuie respectate;
- Atunci când există mai multe categorii juridice pentru organizarea vieţii
religioase (grupul religios, asociaţia, asociaţia cultuală sau religioasă, cultul recu
noscut, cultul parte a unui acord), nivelul de recunoaştere corespunde unui nivel
diferit de control;
- Când este vorba de acordarea unor drepturi sau exonerări de taxe, cultul în
cauză trebuie să dovedească ponderea în societate, vechimea, modul de adminis
trare a patrimoniului; criteriile de evaluare diferă de la ţară la ţară;
- în domeniul vieţii religioase, Uniunea Europeană recunoaşte preponderenţa
dreptului intern în condiţiile respectării tratatelor şi convenţiilor internaţionale.
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

A. AGENDA DE LUCRU
A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH T E O C T I S T
(1-30 iulie 2007)
Duminică, 1 iulie
- A asistat la Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhală.
- A vizitat biserica „Sf. Mare Mucenic Mercurie”, din Protoieria III Capitală,
unde a ţinut un cuvânt de binecuvântare.
Sâmbătă, 7 iulie
- însoţit de Dl. Arhitect Voicu Florea, a făcut o vizită pastorală la Mănăstirea
Cemica.
/V

______

Duminică, 8 iulie
Primiri:
- PC Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu şi Dl. Acad. Marin Aiftincă.
Marţi, 10 iulie
- A participat la evaluarea proiectului naţional „Consolidarea iniţiativelor
comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie în România”, un
parteneriat între Biserica Ortodoxă Română, Organizaţia Internaţională pentru
Caritatea Creştină Ortodoxă (IOCC), Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Gu
vernul SUA prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID), lansat în aprilie 2005. Evenimentul a avut loc la Palatul Patriarhiei, în
prezenţa ES Dl. Nicholas Taubman, ambasadorul SUA la Bucureşti. PF Părinte
Patriarh Teoctist a evidenţiat colaborarea remarcabilă dintre Patriarhia Română şi
IOCC, referindu-se la principiul creştin al întrajutorării, care trebuie să fie prezent
în viaţa tuturor popoarelor.
- A primit pe dl. Vasilios Michaloliakos, Ministrul Adjunct al Apărării
Naţionale al Republicii Elene, împreună cu o delegaţie militară.
A

- In perioada 12-15 iulie
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a efectuat o vizită oficială în Cehia, la
invitaţia Prea Fericitului Părinte Chrystofor, Arhiepiscopul Ortodox de Praga şi
Mitropolitul ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei. Din delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române au mai făcut parte PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, PC Pr. consilier
Florin Şerbănescu şi PC Diac. Costin Spiridon.
Programul vizitei a cuprins întâlniri cu: PF Chrystofor, Arhiepiscopul Orto
dox de Praga şi Mitropolitul ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, oficialii Ambasadei
României la Praga, dl. Miloslav Vlcek, preşedintele Camerei Deputaţilor, dl. Pavel
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Bem, primarul general al oraşului Praga, dl. ing. Vlastimil Vozka, primarul gene
ral al oraşului Most, şi comunitatea românească din Cehia.
Sâmbătă, 14 iulie
- PF Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit slujba de sfinţire a pietrei de temelie
a bisericii-mausoleu „Sf. Mucenic Valentin” din oraşul Most, închinată memoriei
ostaşilor români căzuţi pe aceste meleaguri în timpul celui de-al doilea război
mondial. în discursul rostit cu acest prilej, PF Părinte Patriarh a elogiat jertfele
ostaşilor români căzuţi în Cehia, precum şi relaţiile bilaterale româno-cehe.
Duminică, 15 iulie
- împreună cu IPS Ioan, Arhiepiscop de Preşov şi Mitropolit al Slovaciei, IPS
Simeon, Arhiepiscop de Olomouc şi Bmo, şi PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul
a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica ortodoxă „Sf. Chirii şi Metodie” din Praga,
rostind cuvânt de învăţătură credincioşilor.
Cu prilejul acestei vizite, a acordat un interviu în direct postului naţional TV
CSEZA şi a susţinut o conferinţă de presă la Ambasada României la Praga, în
prezenţa ambasadorilor ţărilor ortodoxe: Grecia, Cipru, Bulgaria şi Serbia.
A

A _____

/V

Luni, 16 iulie
Primiri:
- PCuv. Arhim. Nicodim Dimulescu, stareţul Mănăstirii Crasna, jud. Pra
hova, pentru invitarea la sfinţirea paraclisului cu hramul „Duminica Sfinţilor
Români”, ridicat în incinta mănăstirii.
- Dl. Mark Ohanian, Director Regional pentru Estul Europei în cadrul
Organizaţiei Internaţionale pentru Caritatea Creştină Ortodoxă (IOCC). A fost de
faţă PS Episcop Ciprian Câmpineanul.
Marţi, 17 iulie
- A prezidat comisia Arhiepiscopiei Bucureştilor pentru renovarea Catedralei
Patriarhale. Au mai participat: PPSS Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie
Prahoveanul, PPCC Pr. consilieri Emilian Stănescu şi Nicolae Crângaşu şi dl. arh.
Voicu Florea.
Joi, 19 iulie
- A acordat un interviu D-nei. Cristina Moisei, de la emisiunea „Universul
Credinţei”, referitor la vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh în Cehia, în perioada
12-15 iulie 2007.
Primiri:
- Dl. Dimitrios Karavias, Preşdintele Băncii „Emporiki” România.
Luni, 23 iulie
Primiri:
- PCuv. Ierom. Calinic Ştefan, stareţul schitului Dragoslavele, pentru pro
bleme administrative.
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Marţi, 24 iulie
Primiri:
- Dl. Grai. Brigadă dr. Avram Cătănici, comandantul Comandamentului
Garnizoanei Bucureşti.
Miercuri, 25 iulie
Primiri:
- PC. Pr. Petru Andreana, parohul bisericii „Sf. Vasile” din Calea Victoriei, şi
dl. Nicolae Florea, consilier parohial, pentru probleme administrative.
Joi, 26 iulie
Primiri:
- PC. Pr. Tudorel Peiu de la paraclisul Spitalului de copii „Grigore Alexandrescu”
din Bucureşti, cu invitarea la sfinţirea bisericii în ziua de 16 august a.c.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat:
Duminică, 1 iulie
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la biserica „Sf. Mare Mucenic
Mercurie”, Protoieria III Capitală.
Miercuri, 4 iulie
- PC Diac. Nicu Octavian la conferinţa „Roşia Montană - El Dorado sau
Apocalipsă”, organizată de Academia Evanghelică Transilvania din Sibiu, în
colaborare cu Fundaţia Ecologică Germană şi cu Biserica Evanghelică din
Bavaria, la Sibiu.
Joi, 5 iulie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la recepţia oferită de Ambasada Slovaciei,
cu ocazia Zilei Naţionale a acestei ţări.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la festivitatea prilejuită de împlinirea a
147 de ani de la înfiinţarea primei unităţi de gardă a Armatei Române, la Regi
mentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”, din Bucureşti.
Duminică, 8 iulie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la sfinţirea capelei Cimitirului Izvorul
Nou din Bucureşti.
%

Luni, 9 iulie
- PC Pr. consilier Florin Şerbănescu la vernisajul expoziţiei cu tema „Pe aici
nu se trece 1917 - 2007”, la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” din
Bucureşti.
Duminică, 15 iulie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la sfinţirea bisericii parohiei Ceptura de
Sus, protoieria Urlaţi, judeţul Prahova.
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Marţi, 17 iulie
- PC Pr. consilier Florin Şerbănescu la vernisajul expoziţiei de artă decora
tivă în tehnica mozaicului, organizat de Virgiliu Teodorescu la Centrul Cultural al
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Vineri, 20 iulie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la hramul bisericii „Sf. Prooroc Ilie
Tesviteanul” din Sinaia, şi la manifestările religioase şi social-culturale prilejuite
de acordarea oficială a patronajului spiritual al Sfanţului Ilie oraşului Sinaia.
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la sfinţirea bisericii „Sf. Nicolae” din
cartierul Balta Albă din capitală.
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la hramul bisericii ortodoxe bulgare
„Sf. Ilie Tesviteanul” din Bucureşti.
Marţi, 24 iulie
- PS Episcop Sebastian Ilfoveanul la recepţia oferită de Ambasada Egiptului
la Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a acestei ţări.
Joi, 26 iulie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de Ambasadorul
Republicii Peru la Bucureşti, ES dl. Elard Escala, cu ocazia aniversării Zilei Inde
pendenţei a acestei ţări.
Vineri, 27 iulie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la festivitatea de absolvire a Academiei
Tehnice Militare de către promoţia de ofiţeri ingineri „Integrarea Europeană 2007”.
Duminică, 29 iulie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la ceremonialul organizat cu ocazia Zilei
imnului naţional al României, în Piaţa Tricolorului din Bucureşti.
Luni, 30 iulie
- PC Pr. consilier Florin Şerbănescu la ceremonia de reinaugurare a Sina
gogii Mari din Str. Adamache, nr. 11, şi la aniversarea a 75 de ani de viaţă a Mare
lui Rabin Menahem Hacohen.

Duminică, 29 iulie
- La orele după-amiezii, Prefericitul Părinte TEOCTIST s-a deplasat la
Spitalul Fundeni din Bucureşti, unde a fost internat la Secţia de Urologie, în vede
rea unei intervenţii chirurgicale programate pentru a doua zi.
Luni, 30 iulie
- în jurul amiezei, după intervenţia chirurgicală, în urma unor complicaţii
cardio-respiratorii survenite ulterior (conform buletinului medical), în mod cu
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totul neaşteptat, Prea fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a suferit un stop car
diac, întâistătătorul Bisericii noastre trecând la Domnul.
După îndeplinirea formalităţilor medicale şi a primelor rânduieli de pre
gătire pentru înmormântarea călugărilor, la orele serii, sicriul cu trupul neînsu
fleţit al Patriarhului TEOCTIST a sosit la Catedrala Patriarhală, unde a fost depus
spre închinare. înaltele Foruri bisericeşti aveau să se întrunească de urgenţă în
vederea stabilirii programului funeraliilor.

B. AGENDA DE LUCRU
A ÎNALT PREASFINŢITULUI PĂRINTE D A N I E L
ARHIEPISCOPUL IAŞILOR,
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI ŞI
LOCŢIITOR DE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(31 iulie-11 septembrie 2007)
Marţi, 31 iulie
- A prezidat lucrările Sinodului Permanent reunit de urgenţă la Reşedinţa
Patriarhală şi s-a constituit sub conducerea sa Comisia Sinodală care se va ocupa
de programul funeraliilor Preafericitului Patriarh TEOCTIST, luându-se totodată
şi alte hotărâri în legătură cu acest îndoliat moment.
în temeiul prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, înalt
Preasfinţitul DANIEL Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost desemnat drept
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu toate drepturile şi îndato
ririle regulamentare.
Miercuri, 1 august şi joi, 2 august
- A coordonat împreună cu membrii Comisiei Sinodale programul stabilit şi
a participat la primirea unor delegaţii bisericeşti străine sosite la Bucureşti pentru
funeraliile Patriarhului TEOCTIST
Vineri, 3 august
- Zi de doliu naţional, decretată prin hotărârea Guvernului României, ziua
înmormântării Fericitului întru pomenire Patriarhul TOCTIST.
- IPS DANIEL Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh a
prezidat Şedinţa Comemorativă a Sfântului Sinod de omagiere a personalităţii şi
slujirii Patriarhului TEOCTIST.
- A participat, înconjurat de înalţi ierarhi ai Sfanţului Sinod şi de membrii
delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori, la slujba de înmormântare a Patriarhului
TEOCTIST, oficiată în Catedrala Patriarhală sub protia Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, şi a rostit un înălţător cuvânt de
omagiere a vieţii şi slujirii vrednicului de pomenire Patriarh TEOCTIST.
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- A rezolvat probleme curente ale Administraţiei Patriarhale, la încheierea
programului funeraliilor Patriarhului TEOCTIST, fiind ajutat de PS Vincenţiu
Ploieşteanul şi PS Ciprian Câmpineanul, Episcopi vicari Patriarhali.
Duminică, 5 august
- IPS Mitropolit DANIEL, Locţiitor de Patriarh, s-a aflat la Mănăstirea
Durău, unde, după Sfânta Liturghie, a oficiat un parastas de pomenire a Patriar
hului TEOCTIST.
Miercuri, 8 august
- înconjurat de Prea Sfinţiţii Episcopi vicari, consilierii patriarhali şi ai Arhi
episcopiei Bucureştilor a săvârşit, în Catedrala patriarhală, parastasul de nouă zile
pentru fericitul întru adormire Patriarhul TEOCTIST.
- A prezidat Permanenţa Administraţiei Patriarhale şi Permanenţa Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A

_____

Duminică, 12 august
- A săvârşit Sfanta Liturghie în Catedrala Patriarhală, înconjurat de Prea
Sfinţiţii Episcopi Vincenţiu Ploieşteanul, Ciprian Câmpineanul, Sebastian Ilfoveanul şi PS Episcop Irineu Duvlea, vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din
America şi Canada. A rostit cuvânt de învăţătură.
Luni, 13 - Marţi, 14 august
- A prezidat Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor
pentru analiza anteproiectului Statutului de Organizare şi Funcţionare al Bisericii
Ortodoxe Române.
Miercuri, 15 august - Adormirea Maicii Domnului
- A slujit Sfanta Liturghie la hramul Mănăstirii Ţigăneşti, jud. Ilfov, săvâr
şind şi slujba parastasului pentru ctitorii mănăstirii şi pentru vrednicul de pome
nire Patriarhul Teoctist. A ţinut cuvânt de învăţătură.
Duminică, 19 august
- A săvârşit Sfanta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Iaşi, rostind
cuvânt de învăţătură. A primit vizita PS Benjamin, Episcop ortodox de San
Francisco şi Vestul SUA.
Luni 20 - miercuri 22 august
- A participat la lucrările Conferinţelor pastoral-misionare semestriale ale
preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor.
Joi, 23 august
- A prezidat, la reşedinţa patriarhală, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei pentru analiza anteproiectului Statutului de Organizare şi
Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române.
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Sâmbătă, 25 august
- A săvârşit slujba de resfmţire a bisericii „Sf. Cuv. Paraschiva”, parohia
Focuri, protopopiatul Hârlău, jud. Iaşi.
Duminică, 26 august
- A săvârşit slujba de sfinţire a bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, paro
hia Dobrovăţ, jud. Iaşi.
Luni, 27 august
- A prezidat, la Mănăstirea Neamţ, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Mol
dovei şi Bucovinei. A fost dezbătut anteproiectul Statutului de Organizare şi
Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române şi s-au analizat aspecte privitoare la
organizarea unor schituri şi mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei.
Marţi, 28 august
- A participat la colocviul cu tema „Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul
Moldovei - slujitor al credinţei şi culturii creştine”, desfăşurat la Centrul SocialCultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, din Mănăstirea Neamţ.
Miercuri, 29 august - Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul
- Cu prilejul hramului Mănăstirii Secu a slujit Sfânta Liturghie în soborul
alcătuit din membri ai Sfântului Sinod, IPS mitropolit Policarp, delegatul Patriar
hiei Ecumenice, preoţi şi diaconi. După Sfânta Liturghie a avut loc proclamarea
solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (16321653).
Joi, 30 august
- A săvârşit Sfânta Liturghie de prăznuire a Sfântului Ierarh Varlaam, la
Mănăstirea Secu. După-amiaza a oficiat sfinţirea bisericii Mănăstirii Sfântul
Vasile cel Mare din localitatea Bodeşti, jud. Neamţ.
Vineri, 31 august
- A vizitat împreună cu alţi ierarhi Centrul Cultural „Sf. Daniil Sihastrul” de
la Mănăstirea Durău, jud. Neamţ.
Duminică, 2 septembrie
- A prezidat manifestările prilejuite de împlinirea a 200 de ani de la sfinţirea
bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” din localitatea Pipirig, jud. Neamţ. Cu acest prilej, a
prezentat volumul Viaţa şi activitatea Patriarhului Nicodim, scris de Pr. Mihai
Bistriceanul, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, în semn de omagiu adus ilustrului Pa
triarh Nicodim Munteanu, fiu al localităţii Pipirig.
4-9 septembrie
-A participat la cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană, cu tema „Lumina
lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa”, care
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s-a desfăşurat la Sibiu. A adresat cuvânt de salut invitaţilor, a participat la sec
ţiunile de lucru unde a susţinut meditaţia teologică „Fecioara Maria, Maica Dom
nului, icoana vie a Bisericii”.
Marţi, 11 septembrie
- înconjurat de membrii Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
săvârşit în Catedrala Patriarhală, parastasul de împlinire a 40 de zile de la trecerea
la cele veşnice a adormitului întru fericire Patriarhul Tcoctist. La finalul slujbei a
evocat personalitatea Patriarhului Teoctist în cuvântul comemorativ „Doliu şi
Demnitate”.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat:
Duminică, 12 august
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul pentru săvârşirea Sfintei Liturghii la
biserica parohiei Copăcenii de Jos, jud. Ilfov.
Miercuri, 15 august - Adormirea Maicii Domnului
- PS Episcop Ioachim Băcăoanul la hramul Mănăstirii Văratic, jud. Neamţ.
Joi, 16 august
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la sfinţirea capelei Spitalului de copii
„Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.
SECRETARIATUL CABINETULUI PATRIARHAL

EVENIMENT ECUMENIC ÎN ROMÂNIA
A III-A ADUNARE ECUMENICĂ EUROPEANĂ
SIBIU, 4-9 SEPTEMBRIE 2007
A. CRONICA EVENIMENTELOR
Adunarea Ecumenică de la Sibiu a implicat mobilizări de excepţie din partea
tuturor organizatorilor. La mijlocul lui august au sosit la Sibiu, Doamna Beate
Fargerli, Secretara Adunării din partea Conferinţei Bisericilor Europene (CBE) şi
Domnul Thierry Bonaventura, Secretar al Adunării din partea Consiliului Con
ferinţelor Episcopale Europene (CCEE). împreună cu reprezentanţii locali, cei doi
au definitivat ultimele pregătiri. A fost corectat şi dat la tipar Ghidul Adunării, o
broşură care cuprindea programul detaliat şi o serie de informaţii practice şi orga
nizatorice, care a fost mai târziu înmânat fiecărui delegat AEE3. De asemenea a
fost tipărită o carte de cântări special concepută pentru această Adunare, precum
şi foi colante cu fiecare rugăciune ce urma a fi ţinută dimineaţa şi la amiază în
plenul Adunării. Toate aceste tipărituri au fost executate înainte de începerea efec
tivă a Adunării, cu profesionalism şi punctualitate deosebite, de către Editura
Andreiană a Arhiepiscopiei Sibiului.
Programul AEE3 a fost definitivat cu câteva luni înainte şi a fost conceput, în
linii mari, după cum urmează: o deschidere festivă în Piaţa Mare a Sibiului în
seara de 4 septembrie; câte o plenară în fiecare zi de 5, 6, şi 7 septembrie şi două
plenare în ziua de 8 septembrie. Plenarele au fost moderate de câte un moderator
CBE şi unul CCEE. Plenara din ziua de 5 septembrie a avut, în prima ei parte,
forma unei deschideri oficiale. în fiecare dimineaţă, înainte de începerea fiecărei
plenare a avut loc o rugăciune ecumenică urmată de citirea unui text biblic şi o
meditaţie pe marginea acestuia. Plenarele au avut în centrul lor dezbaterea unei
subteme a AEE3, după cum urmează:
- 5 septembrie, Lumina lui Hristos şi Biserica: Unitatea, Spiritualitatea,
Mărturia;
- 6 septembrie, Lumina lui Hristos şi Europa: Europa, Religiile şi Migraţia;
- 7 septembrie, Lumina lui Hristos şi lumea: Creaţia, Pacea şi Dreptatea.
Tot programul de dimineaţă a avut loc în Pavilionul multifuncţional special
amenajat de Primăria Sibiului pentru marile evenimente din cadrul programului
Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007. Pavilionul multifuncţional a fost
special pregătit cu câteva zile înainte pentru plenarele şi unele forumuri ale AEE3.
Astfel pe tot parcursul Adunării, pe scenă s-au aflat o lumânare de mari dimensi
uni, care a ars şi la Adunările precedente de la Basel şi Graz; o Sfântă Scriptură
(printr-un fericit concurs de împrejurări a fost adus un exemplar al Bibliei jubi
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liare de la 1688, prima ediţie integrală a Sfintei Scripturi în limba română); o fru
moasă icoană pe sticlă lucrată în atelierul de pictură al Mănăstirii „Brâncoveanu” de
la Sâmbăta de Sus, reprezentând scena „Deisis” (Mântuitorul aşezat pe tronul de
judecată, încadrat de Sfânta Sa Maică şi Sfântul Ioan Botezătorul), şi o Sfântă Cruce
din lemn, toate dorindu-se a fi simboluri creştine comune tuturor confesiunilor.
După-amiază, delegaţii au avut posibilitatea de a alege să participe la unul din
cele trei forumuri desfăşurate în paralel în trei locaţii diferite: pavilionul mulţifuncţional, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Catedrala evanghelică. In pauza de
amiază, precum şi seara delegaţii au avut posibilitatea de a participa la anumite
Hearings, la Agora, sau să asiste la diferite programe culturale din cadrul „Sibiu
2007” sau special organizate cu ocazia acestui eveniment. Rugăciunile de seară
au fost oficiate confesional în bisericile din Sibiu, adică delegaţii au avut posibi
litatea de a participa la slujbele comunităţilor locale.
Prin Hearings în cadrul AEE3 s-a înţeles organizarea unor grupuri de discuţii,
de regulă pe grupuri de limbă, pe marginea unor teme sau subteme ale AEE3.
Acestea au fost organizate în afara programului oficial al AEE3 de către diferite
grupuri de iniţiativă, instituţii etc., în zilele de 5, 6, 7 şi 8 septembrie între orele
13-15,30 şi seara. Majoritatea acestor Hearings s-au desfăşurat în Facultatea de
Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.
Prin Agora în cadrul AEE3 s-a înţeles organizarea de diferite standuri, pro
iecţii video, prezentări în diferite moduri a unor Biserici, organizaţii sau instituţii
ecumenice realizate de către reprezentanţi ai acestora în spaţiul pus special la dis
poziţie de către organizatori în acest scop în holul mare al Casei Sindicatelor.
Agora a fost deschisă în ziua de 4 septembrie, între orele 15-18,30; între 5-8 sep
tembrie între 15-17 şi 20,30-22,00. Cele mai importante standuri au fost prezen
tate de Grupul ecologic comun CBE - CCEE, Grupul asociat de tineri CBE CCEE, Biserica Ortodoxă a Ciprului, Bisericile anglicane din Europa, Bisericile
protestante din diferite Landuri germane, Conferinţa Episcopilor Catolici din Ger
mania, Comisia Bisericească pentru Migranţi în Europa, Comunitatea Bisericilor
Protestante din Europa, Consiliile ecumenice naţionale din Austria şi Cehia,
Ordinul de Malta din România, Mişcările Focolară şi Renovabis, Asociaţia orto
doxă pentru o lume nouă, Societatea biblică interconfesională din România, Pro
gramele de burse şi pentru educaţie şi formare ecumenică a Consiliului Ecumenic
al Bisericilor etc.
La 1 septembrie a sosit întregul staff al Adunării Ecumenice, în jur de treizeci
de persoane. Ei şi-au stabilit birourile în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
din Sibiu, începând să lucreze la coordonarea Adunării. De asemenea a fost creat
un mic birou în interiorul Hotelului Continental Forum, care s-a ocupat de coor
donarea personalităţilor politice şi eclesiale prezente la Adunare. Biroul de Presă
a fost organizat în Centrul Cultural Olahus (Str. Victoriei nr. 2). O bună parte a
delegaţilor au ajuns la Sibiu în data de 3 septembrie, astfel încât să poată participa
deja la deschiderea festivă din Piaţa Mare din data de 4 septembrie. Fiecare dele
A.
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gat a avut datoria de a trece pe la Biroul AEE3 pentru a se înscrie şi a primi mate
rialele informative despre AEE3, oraşul Sibiu şi Programele din cadrul „Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007” desfăşurate în această perioadă, Ghidul
Adunării, precum şi un mic cadou oferit de organizatori.
Tot în data de 4 septembrie, în jurul amiezii, a sosit la Sibiu, Sanctitatea Sa
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Pe aeroportul din Sibiu a fost întâmpinat de o
delegaţie de ierarhi, în frunte cu I.PS. Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Arhiepiscopul
Iaşilor, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, şi cu I.PS. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului. După călduroasa primire ce s-a făcut înaltului oaspete la
aeroport, I.PS. Dr. Laurenţiu Streza /-a întâmpinat pe distinsul „primus inter
pares” al Ortodoxiei pe treptele catedralei mitropolitane, înconjurat de oficiali ai
CBE şi CCEE, ca şi de numeroşi preoţi şi credincioşi. După sărutarea Sfintei
Evanghelii, Patriarhul Ecumenic, împreună cu întreaga delegaţie a Patriarhiei
Ecumenice şi a ierarhilor români prezenţi, au păşit în spaţiul sacru al „Sfintei Sofii
a neamului românesc”, unde a fost oficiat un Te-Deum de întâmpinare în cinstea
distinsului oaspete.
La momentul potrivit, I.PS. Dr. Laurenţiu Streza s-a adresat Sanctităţii Sale
spunând: „ Vă întâmpinăm cu dragoste aici, în Catedrala mitropolitană a
Ardealului, construită acum 100 de ani şi care a îmbrăcat acum o nouă haină prin
refacerea picturii şi prin împodobirea bisericii, biserică care a păstrat pe par
cursul timpului frumuseţea aceasta prin podoaba pe care au oferit-o credincioşii
noştri. Catedrala este mereu plină de credincioşi, care s-au adăpat şi în vremurile
grele ale perioadei comuniste din izvorul nesecat al învăţăturii Mântuitorului
Iisus Hristos. Catedrala noastră a adus aici centrul creştinismului - Catedrala
„Sfânta Sofia De aceea, ne amintim mereu de Sanctitatea Voastră şi de Biserica
Constantinopolului. De asemenea, astăzi suntem bucuroşi că putem participa la
cea de A III-a Adunare Ecumenică a Bisericilor Europene şi putem arăta aici, în
acest oraş al Ortodoxiei, spiritualitatea ortodoxă tuturor delegaţiilor din Bise
ricile Europei. Vă îmbrăţişăm, vă sărutăm dreapta şi rugăm pe bunul Dumnezeu
să vă dăruiască sănătate şi să avem şi alte ocazii de a ne întâlni aici, pe pământul
Ardealului\
A urmat intervenţia Sanctităţii Sale, care, exprimându-şi bucuria de a parti
cipa la cea de A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană, a spus: „Puţin după vizita
noastră în ţara dvs., când ne-am adunat să-l prohodim pe răposatul şi neuitatul
Patriarh Teoctist, mă aflu din nou aici, de data aceasta cu ocazia Adunării Bise
ricilor Europene, eveniment care constituie un moment important pentru istoria
Bisericii din continentul nostru. Felicit Biserica Ortodoxă Română pentru că găz
duieşte acest eveniment, felicit şi Biserica locală din Sibiu şi oraşul care anul
acesta este una din Capitalele Culturale Europene. Evenimentul are o mare im
portanţă, e un moment istoric pentru Bisericile de azi din Europa, pentru Bise
ricile creştine, care sunt chemate să dea mărturie de unitate, de pace şi de soli
V*
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daritate. Ii mulţumesc încă o dată I.P.S. Mitropolit Locţiitor de Patriarh, I.P.S.
ierarh al locului, care, împreună cu colaboratorii lor, ne-au prilejuit această
împlinire, de a fi aici, în Catedrala mitropolitană. Î.P.S. Laurenţiu a vorbit despre
frumuseţea acestei biserici. Permiteţi-mi să spun că frumuseţea acestei biserici
este oglindă a frumuseţii sufletului românesc şi a evlaviei popo?*ului român. Ii
felicit pe sibieni că au dobândit în persoana I.P.S. Laurenţiu un ierarh care
iubeşte poporul şi care are şi educaţia teologică profundă de care dispune. Aş
vrea să pomenesc în acest moment şi personalitatea Î.P.S. Antonie Plămădeală,
cu care am lucrat împreună decenii de-a rândul, în diverse contexte inter-ortodoxeşi ecumenice. Veşnică să-i fie pomenirea! Am admirat înţelepciunea şi expe
rienţa lui bisericească, ca şi dragostea pentru Biserică. Tuturor românilor
ortodocşi şi tuturor românilor în general, vă împărtăşim binecuvântarea noastră
patriarhală şi vă dorim toată binecuvântarea lui Dumnezeu”.
După încheierea Te-Deum-ului, Sanctitatea Sa, împreună cu întreaga delega
ţie, a urcat în reşedinţa mitropolitană, unde s-a întreţinut cu cei prezenţi, care-1
aşteptau, vizitând camera mitropolitului Andrei Şaguna, admirându-i reverenda,
ca şi veşmintele liturgice care i se păstrează. După servirea prânzului, delegaţia
Patriarhiei Ecumenice, în frunte cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolo
meu I, a părăsit reşedinţa mitropolitană.
La ora 19 a început, în Piaţa Mare a Sibiului, deschiderea festivă a celei dea Treia Adunări Ecumenice Europene în prezenţa delegaţilor AEE3 precum şi a
numeroşi credincioşi de toate confesiunile din Sibiu şi întreaga Românie. Mode
rarea festivităţii a fost asigurată de prezentatoarea de televiziune Paula Rusu. Pro
gramul a constat din trei părţi, anume o rugăciune comună, o serie de discursuri
şi un program cultural-artistic. Au fost rostite mesaje de bun-venit de către Margarethe Isberg, vicepreşedinte CCEE şi Cardinalul Josip Bozanic, vicepreşedinte
CCEE în numele instituţiilor organizatoare, după care au luat cuvântul liderii bis
ericeşti locali. Organizatorii au hotărât ca fiecare tradiţie creştină să-şi transmită
mesajul de bun-venit printr-un reprezentant de cel mai înalt nivel. Astfel au luat
cuvântul: înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului, în numele tradiţiei ortodoxe; Dr. Christoph Klein, Epis
cop al Bisericii Evanghelice C. A. din România, în numele tradiţiei protestante, şi
Gyorgy Jakubinyi, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, în numele tradiţiei
catolice. Seria mesajelor de salut a fost închisă de discursul Domnului Klaus
Johannis, Primarul Sibiului. A urmat apoi un program cultural-artistic susţinut de
corul ecumenic special constituit pentru AEE3, dirijat de Pr. Lect. Dr. Sorin Dobre
şi de o serie de formaţii de muzică şi dans populare. Pentru delegaţii Adunării
Ecumencie a fost organizată o masă de bun-venit în curtea Bisericii Evanghelice
din Piaţa Huet. Organizatorii au ţinut în mod deosebit ca această masă să fie pre
parată exclusiv din produse biologice.
La ora 20, în seara aceleiaşi zile, înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Laurenţiu Streza a
oferit, la sediul Mitropoliei Ardealului, o recepţie în onoarea Sanctităţii Sale
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Bartolomeu 1, Patriarhul Ecumenic. Au fost invitate cele mai importante personalităţi eclesiale, politice şi ale vieţii ecumenice prezente la AEE3. In discursul
ţinut în faţa celor 120 de personalităţi invitate să ia parte la acest dineu, Sanctitatea Sa şi-a exprimat recunoştinţa faţă de înalt Prea Sfinţitul Părinte Laurenţiu
Streza pentru iniţiativa recepţiei organizate în cinstea prezenţei sale la Sibiu cu
ocazia AEE3. Sanctitatea Sa s-a referit la susţinerea de care se bucură activitatea
Conferinţei Bisericilor Europene din partea Patriarhiei Ecumenice şi a Bisericilor
Ortodoxe implicate în dialogul ecumenic, amintind şi de cea de A VlII-a Adunare
Generală a Conferinţei Bisericilor Europene care a avut loc în Creta în anul 2007,
prima într-un teritoriu geografic în mod tradiţional ortodox. Sanctitatea Sa s-a
referit şi la faptul că AEE3 este primul astfel de eveniment organizat într-o ţară
majoritar ortodoxă, înainte de încheierea unui an de la istorica vizită făcută de
Sanctitatea Sa, Papa Benedict al XVI-lea la Patriarhia Ecumenică şi în preajma
aşteptatei întâlniri a Comisiei Oficiale de Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă
şi Biserica Romano-Catolică.
A doua zi, 5 septembrie, programul a debutat la ora 9.00, fiind celebrată o
scurtă rugăciune condusă de către Cardinalul Josib Bozanic, urmată de o medi
taţie biblică. Trebuie neapărat menţionat faptul că toate chemările la rugăciune au
fost realizate în sunet de toacă ortodoxă, organizatorii dorind să ofere delegaţilor
posibilitatea de a experia cât mai mult din spiritualitatea ortodoxă. A urmat o
meditaţie biblică pe marginea textului de la II Co 4, 6-7 rostită de către Sanctitatea
Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Au urmat două scurte luări de cuvânt în
care un reprezentant CBE, Anthony Peck, Federaţia Europeană Baptistă şi unul
CCEE, Evelina Martelli, Conferinţa Episcopală Italiană şi-au exprimat speranţele
legate de această Adunare.
între orele 10,15-13,00 s-a desfăşurat deschiderea oficială a Adunării Ecu
menice. Mai întâi a luat cuvântul domnul Traian Băsescu, Preşedintele României
(vezi documentul II. 2.), urmat de o prezentare video şi două scurte cuvântări
menite să reliefeze drumul parcurs de mişcarea ecumenică europeană de la Prima
Adunare Ecumenică (Basel) până la cea de-a Treia (Sibiu). Cuvântările au fost
rostite de Sarah Numico (Biserica romano-catolică din Italia) din partea CCEE şi
Monica Heitz (Biserica vechilor-catolici din Austria) din partea CBE. Au urmat
apoi discursurile Preşedinţilor instituţiilor organizatoare: Cardinalul Peter Erdo,
CCEE şi Jean-Amold de Clermont, Preşedintele CBE continuate de o serie de
cuvinte de salut rostite de reprezentanţi din România ai principalelor tradiţii creş
tine. Astfel au luat cuvântul: (pe atunci) înalt Prea Sfinţia Sa Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, Locum Tenens al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, Ioan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti şi Preşedintele Con
ferinţei Episcopilor Catolici din România. Tradiţia protestantă ar fi trebuit repre
zentată de către Lâszlo Tokes, Episcop reformat de Oradea, care însă nu a fost
prezent la Adunarea Ecumenică. Discursul din partea Bisericii Reformate din Ro
mânia a fost rostit de Dr. Pap Geza, Episcop al Episcopiei Reformate de la Cluj.
/V

/V
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După un scurt moment artistic oferit de corala ecumenică constituită pentru
AEE3, au început lucrările primei subteme a Adunării Ecumenice, anume Lumina
lui Hristos şi Biserica. Au fost rostite mai întâi trei cuvântări adresate de Cardina
lul Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru promovarea unităţii
credinţei; înalt Prea Sfinţia Sa Chirii de Smolensk şi Kaliningrad, şeful Departa
mentului pentru relaţiile externe al Patriarhiei Moscovei şi Dr. Wolfgang Huber,
Preşedintele Sinodului Bisericii Evanghelice Germane.
După câteva discuţii în plen a urmat citirea a trei mesaje de salut: din partea
Papei Benedict al XVI-lea, citit de Jean-Claude Perisset, nunţiul apostolic în Ro
mânia, din partea Eminenţei Sale Rowan Williams, Arhiepiscop de Canterbury,
citit de Richard Chartres, Episcopul Londrei, şi Dr. Samuel Kobia, Secreatar Ge
neral al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
în pauza de prânz, delegaţii au avut posibilitatea să participe la o serie de
hearings, cele mai importante fiind: Lumina lui Hristos luminează tuturor, Trăind
în diversitate: mişcarea ecumenică la cel mai de jos nivel, Dialogul între Biserici
şi religii în conştiinţa identităţilor etnice şi naţionale, Ecumenismul din perspec
tivă ucraineană, Dizabilitatea ca şi concept ecumenic - accesibilitate psihică,
Abolirea torturii etc._
După pauza pentru masa de prânz, au urmat discuţiile pe forumuri. In cadrul
subtemei Lumina lui Hristos şi Biserica au fost programate trei forumuri care s-au
desfăşurat în paralel în trei locaţii diferite: Unitatea, Spiritualitatea şi Mărturia.
Forumul UNITATEA, având drept motto: Chemaţi împreună pentru unitatea
în credinţă, a fost moderat de către Elisabeth Fischer, Prof. Dr. Viorel Ioniţă (din
partea CBE) şi Prof. Dr. Guido Vergauwen (din partea CCEE) şi s-a desfăşurat în
Pavilionul multifuncţional. Moderatorii au conceput acest forum în trei secţiuni
urmate de discuţii pe grupe:
Secţiunea 1, cu titlul: Diferite acorduri care există deja între Biserici, în ca
drul căreia au luat cuvântul: Rev. Dr. Michael Biinker, Austria, Comunitatea Bise
ricilor Protestante din Europa (CPCE)\ Steinunn A. Bjomsdottir, Irlanda, Acor
dul comun de la Porvoo şi Prof. Dr. Wolfgang Thonissen, Acordul LWF - PCPCU
despre Justificare.
Secţiunea 2, cu titlul: Viziuni asupra unităţii Bisericii, a prezentat câte un
punct de vedere din partea fiecărei tradiţii creştine: Episcop Adolfo Gonzâlez
Montes, Spania, catolic, Prof. Dr. Konstantinos Delikonstantis, Patriarhia Ecume
nică, ortodox, şi Prof. Dr. Friederike Niissel, evanghelică, Germania.
Secţiunea 3 s-a constituit ca o Prezentare despre recunoaşterea Botezului ca
şi prim pas spre unitatea vizibilă între Biserici, realizată de Gusztav Bolcskei, re
format, Ungaria.
A
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Forumul SPIRITUALITATEA s-a desfăşurat în Casa Sindicatelor din Sibiu şi
a avut ca şi facilitatori pe Prea Sfinţia Sa Irineu Slătineanul, Biserica Ortodoxă
Română, Rev. Dr. Stephanie Dietrich, Biserica Norvegiei (din partea CBE) şi Dr.
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Guido Dotti, catolic, Italia (din partea CCEE). Au fost prezentate trei lecturi de
către un reprezentant al fiecărei tradiţii creştine, urmate de un răspuns dat de cineva
din altă confesiune:
Lectura 1: Viaţa spirituală ca şi viaţă în rugăciune: Lumina lui Hristos lumi
nează în inimile noastre: viaţa Duhului în noi, Enzo Bianchi, Italia.
Lectura 2: Dimensiunea eclesiologică a vieţii spirituale: Aceia în a căror
inimi luminează lumina lui Hristos sunt chemaţi să trăiască în comuniune, după
chipul Treimii”, Episcopul Ilarion Alfeev, Patriarhia Moscovei.
Lectura 3: Spiritualitatea creştină ca şi viaţă a lumii: Lumina lui Hfistos ne
conduce spre repentance, metanoia şi speranţă, Rev. Dr. Stephanie Dietrich, Sue
dia, luterană.
Forumul MĂRTURIA s-a desfăşurat în biserica evanghelică din Sibiu sub
motto-ul: Pe drumul spre mărturia comună a lui Hristos, Lumina cea una a lumii,
şi a fost moderat de Darrell Jackson, P. Christophe Blin şi Dr. Dimitra Koukoura.
Moderatorii au conceput acest forum într-o introducere şi două lecturi urmate de
discuţii pe grupe. Introducerea cu titlul Pe drumul spre mărturia comună a lui
Hristos, Lumina cea una a lumii - perspectivă teologică, susţinut de Prof. Dr.
Barbara Hallensleben, decan al Institutului de Studii Ecumenice din Fribourg,
Elveţia, urmată de două lecturi: Rev. Dr. Martin Atkins, conducătorul Cliff College, Calver, Marea Britanie şi preşedintele Conferinţei metodiste, Pe drumul
unei mărturii comune a lui Hristos într-o Europă secularizată: o mărturie per
sonală; Jorgo Papadhopuli, Director al organizaţiei „Nădejdea dragostei”, Tirana,
Albania, Pe drumul unei mărturii comune a lui Hristos în Europa post-comunistă: o mărturie personală.
Seara, delegaţii au putut participa la următoarele hearings: Contribuţie privind
dreptatea, libertatea şi protejarea creaţiei, Ce fel de constituţie europeană ne
dorim?, Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă Română —Biserici surori?,
Generaţia viitoare - tineretul în Europa, Contribuţia monahismului românesc ca
mărturie pentru Lumina lui Hristos în Europa, Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben
- oraş al migraţiei, Concepţia protestantă despre unitatea Bisericii, Lumina lui
Hristos şi lumea. Informaţii stereotipe în Biserică şi societate._
Ziua de 6 septembrie a debutat cu o rugăciune ecumenică condusă de Cardi
nalul Jean-Pierre Richard, preşedintele Conferinţei Episcopilor din Franţa şi vice
preşedinte al CCEE, urmată de o meditaţie biblică pe marginea textului din Lc 9,
28-36 rostită de Exclelenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop de Mi
lano. Programul a mai inclus apoi două scurte scrisori rostite cu scopul de a anima
Adunarea, de Timi Dorgu, Biserica Angliei şi Ekaterina Pashtukova, din Belarus.
A urmat plenara zilei, moderată de Dr. Mary Tanner, Biserica Angliei şi Dr.
Agata Skowron-Nalborczyk, Conferinţa Episcopilor Catolici din Polonia. Plenara
acestei zile a fost concepută în două secţiuni. In prima secţiune, cu titlul: Europa
A
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şi procesul unificării, au fost rostite două scurte prezentări, realizate de Călin
Popescu Tăriceanu, prim-ministrul României. Domnia Sa nu a fost prezent la
Sibiu, textul trimis fiind citit de către domnul Adrian Iorgulescu, Ministrul Cul
turii şi Cultelor, Rene van der Linden, Preşedintele Adunării parlamentare a Con
siliului Europei. Cuvântarea cheie a acestei secţiuni a aparţinut Domnului Jose
Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene.
A doua secţiune cu titlul: Lumina lui Hristos şi Europa a debutat cu două cu
vinte introductive, rostite de Richard Chartres, episcopul Londrei şi Prea Fericitul
Anastasios al Tiranei şi a toată Albania, vicepreşedinte CBE. După un moment
artistic şi discuţii în plen, a urmat o masă rotundă care a inclus trei intervenţii, câte
una pentru fiecare forum din cadrul acestei secţiuni: pentru Europa, a luat cuvân
tul Domnul comisar Leonard Orban, membru al Comisiei Europene, pentru Reli
gii, Katrin Amell, Conferinţa Episcopilor Catolici din ţările de nord, pentru
Migraţie, Joan Roddy, Conferinţa Episcopilor Catolici din Irlanda.
Au urmat trei scurte cuvântări rostite de Rev. Thomas Wipf (Elveţia), Preşedin
tele Comunităţii Bisericilor Protestante din Europa, de un reprezentant al cultului
mozaic şi de conducătorul cultului musulman din România, muftiul Murat Yusuf.
înainte de masa de prânz, grupul de lucru pentru redactarea mesajului final a
prezentat un prim proiect al acestuia.
La amiază au fost organizate următoarele hearings: Creaţie şi globalizare,
dizabilitatea ca şi preocupare ecumenică - Atitudini către accesibilitate, De la
securitatea largă la adevărata securitate.
După masă au urmat discuţiile în forumurile aparţinătoare subtemei Lumina
lui Hristos şi Europa, cu forumurile: Europa, Religiile şi Migraţia.
Forumul EUROPA a avut loc în pavilionul multifuncţional şi a fost moderat
de către Rev. Dr. Peter Pavlovic de la Comisia CBE pentru Biserică şi Societate
şi Noel Treanor, Secretar General al Comisiei Conferinţelor episcopilor din Co
munitatea Europeană (COMECE). S-a debutat cu o introducere sub motto-ul: In
tegrarea europeană din perspectiva Bisericilor, cuprinzând două luări de cuvânt:
Noel Treanor, Secretar General al COMECE şi Riidiger Noii, Secretar general şi
director al Comisiei CBE pentru Biserică şi Societate. Au urmat două prezentări:
1. Rolul Bisericilor în dezvoltarea culturii şi cooperării între popoare şi naţiuni
în Europa, prezentat de Comisarul Jan Figel, Comisia europeană pentru educaţie
şi cultură; 2. Integrarea europeană: perspectivele unui dialog sporit între politică
şi religii, prezentat de Jean-Amold de Clermont, preşedintele CBE. Au urmat dis
cuţii pe tema Provocările extinderii europene pentru Biserici. Concluziile acestor
discuţii, precum şi ale Forumului au fost în final prezentate de către Antje HeiderRottwilm, co-moderator al comisiei CBE pentru Biserică şi societate şi episcop
Adrianus van Luyn, Preşedinte al COMECE.
Forumul RELIGIILE a avut loc în Casa Sindicatelor şi a fost moderat de că
tre Dr. Martin Alfolderbach, Germania, şi Benedicte du Chaffaut, Centrul teolo
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gic Meylan, Franţa. Acest forum a fost conceput cu o serie de prezentări-cadru
care încercau să răspundă la întrebările: Cum pot contribui religiile la viitorul şi
viziunea asupra Europei ca şi continent bazat pe respect reciproc, reconciliere şi
cooperare justă şi în pace? şi: Cum pot credincioşii să-şi practice credinţa lor
într-o Europă parţial secularizată, susţinăndu-şi convingerile lor religioase, dar
încă promovând dialogul practic? Au luat cuvântul: Mitropolitul Emanuel al
Franţei, Dilwar Hussein, Marea Britanie, Rabinul Rusiei, Zinoviy Kogan, Iusuf
Murat, marele muftiu al României, Anne Sender, Norvegia, şi Andrew Wingate,
Marea Britanie. Au urmat discuţii.
Forumul MIGRAŢLA s-a desfăşurat în catedrala evanghelică, fiind moderat
de către Pr. Heikki Huttunen, Secretar general al Consiliului ecumenic din Fin
landa, Biserica Ortodoxă a Finlandei şi Guy Harpingny, Episcop de Toumet, Bel
gia. Motto-ul acestui forum a fost: Migraţia şi Bisericile - schimbare şi provocare
pentru unitate şi înnoire în Europa. Forumul a debutat cu un program artistic ofe
rit de un grup de tobe din partea Comisiei ecumenice pentru refugiaţi şi migranţi
şi o prezentare a organizaţiei Arca a refugiaţilor care trăiesc în România. Partea I,
cu titlul: Migraţie globală - migraţia în Europa, a cuprins o introducere în ches
tiunea migraţiei de Dr. Jeff Crisp şi o introducere a mărturiei Bisericilor în poli
tica europeană faţă de migraţie de Dr. Antonios Papantoniou, Centrul de reinte
grare pentru muncitorii migranţi, al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. După ce
vorbitorii au răspuns întrebărilor, a urmat partea a doua, cu titlul Schimbare şi di
versitate - impactul migrării în Biserică şi societate. Au luat cuvântul: Dr. George
Joseph, Suedia, Experienţa creşterii prezenţei romano-catolice în ţările nordului
Europei, un reprezentant al Bisericilor protestante din Italia a vorbit despre
Experienţa creşterii prezenţei protestante în ţările sudului Europei, Episcop Joe
Alfred, Biserica lui Dumnezeu şi a profeţiei, Experienţa Bisericilor cu majoritate
de culoare din Marea Britanie; Mitropolitul Iosif al Mitropoliei Române Orto
doxe a Europei de Vest şi Mediteraniene, Experienţa creşterii prezenţei ortodoxe
în vestul Europei. Forumul a fost încheiat cu o rundă de discuţii şi prezentarea
concluziilor.
Seara au fost organizate următoarele hearings: Tineretul ecumenic - întâlnire
a tinerilor delegaţi la AEE3, Cooperare inter-religioasă în Europa - experienţe
ale bunei practici, Healing o f memories, între Bisericile din Europa, Proiect de
cercetare despre unirea cu Roma din Transilvania. O contribuţie la reconcilierea
dintre Bisericile din România, Proiectul reconcilierii în România, Creat după
chipul lui Dumnezeu, vândut ca şi sclav, Mediul, schimbare climatică şi securitate
comună: misiunea creştinilor, Economie şi solidaritate - ce urmează după ce se
termină neoliberalismul?
în ziua de 7 septembrie s-a debutat cu o rugăciune ecumenică condusă de Andres Wejryd, Arhiepiscop de Upsala, Biserica Suediei. Meditaţia biblică pe mar
ginea textului de la E f 5, 8-14 a fost rostită de Rosemarie Wenner, Episcop al
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Bisericii Evanghelice - Metodiste din Germania. Au urmat două scrisori de ani
mare: Mesrop Parsamyan, Biserica Apostolică Armeană, şi Hilary Wilson, Comu
nitatea Arche, Marea Britanie.
Plenara zilei a fost moderată de către Dr. Margot Kăssmann, Episcop de Hannover şi Ines Kezic, din partea Conferinţei internaţionale „Sfanţul Chirii şi Metodie” a episcopilor catolici. Au adresat cuvinte de salut Lucian Mureşan, Arhiepis
copul Major al Bisericii Greco-Catolice din România (vezi documentul IV. 3.), Jet
den Hollander, reprezentant al Alianţei Mondiale Reformate, şi episcop Geza Pap,
episcop al Bisericii Evanghelice din România.
Subtema Adunării programată pentru această zi, Lumina lui Hristos şi lumea,
a debutat printr-o prezentare video cu titul Dreptate şi pace în Sierra Leone.
Cuvântarea-cheie a fost rostită de către Prof. Andrea Ricardi, Comunitatea St.
Egidio, Italia. A urmat o masă rotundă la care au luat cuvântul câte un vorbitor
pentru fiecare forum ce urma a fi organizat după amiază: pentru Creaţie, Elias
Crisostomo Abramides, Patriarhia Ecumenică, Argentina; pentru Dreptate, Ingrid
Naess Holm, Norvegia şi pentru Pace, Guirgis Ibrahim Saleh, Secretar General al
Conferinţei Bisericilor din Orientul Mijlociu, Biserica Ortodoxă Coptă, Liban. A
urmat apoi un cuvânt de salut din partea Secretarului General al Alianţei Mondiale
Reformate, Dr. Ismael Noko. După un moment artistic şi o serie de discuţii, a avut
loc cea de-a doua prezentare a proiectului mesajului final.
în pauza de amiază s-au organizat următoarele hearings: Creaţia, Pelerinajul
speranţei: pregătind AEE3 cu tinerii în Portugalia, Drepturile omului şi libertatea
religioasă, Global Christian Forum în Europa.
După amiază, forumul CREAŢIA care a avut loc în catedrala evanghelică a
fost moderat de către Prof Dr. Markus Vogt (din partea CCEE) şi Rev. Dr. Peter
Pavlovic (din partea CBE) şi a debutat cu un film introductiv cu titlul Avertizare
pentru o schimbare a modului de viaţă. Au urmat două prezentări sub motto-ul:
Grija faţă de creaţie ca parte a modului de viaţă creştin realizate de Elaine Storkey,
Institutul pentru creştinismul contemporan, Statele Unite ale Americii şi Mitro
politul Hristofor, primatul Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia. Au urmat
apoi lucrările în grupuri de lucru, desfăşurate în Colegiul Brukenthal.
Forumul DREPTATEA s-a desfăşurat în Casa Sindicatelor şi a fost conceput
în două părţi, moderate separat de câte un facilitator. Prima parte, moderată de
către Marco Gniavi, Biserica Romano-Catolică din Italia, a debutat cu două lec
turi: Antje Heider-Rottwilm, Biserica Evanghelică Germania, O viziune creştină
asupra grupurilor vulnerabile, săracilor şi marginalizaţilor din Europa, în con
textul globalizării şi Gpakile Felemou, Guinea, Europa şi Africa, un destin co
mun? După o serie de discuţii şi o pauză, a urmat partea a doua, moderată de către
Antje Heider-Rottwilm, Biserica Evanghelică, Germania. A cuprins două luări de
cuvânt, un Impuls despre rromi, de Gruie Bumbu, Preşedintele Agenţiei pentru
rromi, România şi Noi forme de sărăcie şi răspunsul creştin la acestea de Pr. Igor
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Vyzhanov, Departamentul de relaţii externe al Patriarhiei Moscovei. A urmat o
nouă serie de discuţii, iar în final au fost prezentate concluziile Forumului de către
Marco Gniavi, unul dintre facilitatori.
Forumul PACEA a fost organizat în pavilionul multifuncţional şi a fost mode
rat de către Matthew Ross, Belgia, şi Dr. Jorg Liier, Germania. Prima secţiune a fost
dedicată procesului de reconciliere din Irlanda de Nord, urmat de o prezentare
video, apoi prezentarea procesului Healing o f Memories, de către Geraldine Smyth
şi Dieter Brandes. Prezentarea Decadei pentru depăşirea violenţei, cu accent pe
Europa a fost realizată de către Dr. Geiko Muller-Fahrenholz, coordonatorul acestui
program al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Secţiunea a doua a fost dedicată
prezentării procesului de reconciliere în Bosnia-Herţegovina.
In seara zilei de 7 septembrie toţi delegaţii au participat la Vecernia cu Litie
săvârşită în catedrala mitropolitană din Sibiu. La finalul Litiei, toţi delegaţii au
primit câte o bucată de pâine binecuvântată. înalt Prea Sfinţia Sa Daniel, Arhi
episcop al Iaşilor, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învăţătură în limba română, iar
traducerea în engleză, franceză şi germană a fost distribuită în scris delegaţilor.
După vecernie au fost organizate următoarele hearings: Reconciliind popoare
şi culturi, întărind pacea şi dialogul reconciliator în sudul Caucazului, Educaţia
religioasă etc.
în ziua de 8 septembrie, cele trei mari tradiţii creştine au săvârşit servicii reli
gioase speciale pentru sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. Delegaţii ortodocşi
au săvârşit Sfânta Liturghie în pavilionul multifuncţional din Piaţa Unirii, între
orele 8-10. La Sfânta Liturghie au luat parte credincioşi, preoţi, profesori, mem
bri ai diferitelor delegaţii ortodoxe prezente la AEE3, ca şi credincioşi de la paro
hiile din Sibiu şi nu numai. Protos în slujirea Sfintei Liturghii a fost Prea Fericitul
Părinte dr. Anastasios Yanoulatos, Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, alături de care au mai slujit înalt Prea Sfinţitul Ghenadios, Mitropolit de Sassima,
înalt Prea Sfinţitul Ignatios, Mitropolit de Dimitriada şi Almirou, ierarhul gazdă,
înalt Prea Sfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul
Ardealului, înconjuraţi de alţi ierarhi, preoţi şi diaconi. Predica a fost ţinută de
către Prea Fericitul Leo, Arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande. O mare
parte a ierarhilor prezenţi la AEE3, care nu au slujit, au asistat la Sfânta Liturghie,
împreună cu aceştia asistând şi înalt Prea Sfinţitul Dr. Daniel Ciobotea, Mitropo
litul Moldovei şi Bucovinei, Locum tenens de Patriarh al României. Participanţii
catolici au săvârşit serviciul religios specific în Sala Transilvania din Sibiu, iar
participanţii evanghelici au săvârşit o slujbă specială în catedrala evanghelică.
începând cu ora 10,30 a debutat plenara zilei moderată de către Dr. Katja
Elisabeth Heidemenus, Conferinţa Episcopilor Catolici, Germania şi Diac. Emilianos Bogiannou, Patriarhia Ecumenică. Cuvântul a fost adresat de către Dr.
Deszo Zoltân Adorjâni, Biserica Evanghelică-Luterană din România.
A
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Au urmat prezentările raporturilor forumurilor:
- Lumina lui Hristos şi Biserica: Unitatea, Spiritualitatea, Mărturia;
- Lumina lui Hristos şi Europa: Europa, Religiile şi Migraţia;
- Lumina lui Hristos şi lumea: Creaţia, Pacea şi Dreptatea.
După un moment artistic, oferit de către corul ecumenic al AEE3 a urmat
prezentarea celui de-al doilea proiect al mesajului final sub moderarea Episco
pului Vincenzo Paglia, episcop de Temi-Nami-Amelia, Biserica Romano-Catolică, Italia şi înalt Prea Sfinţia Sa Ghenadios de Sassima, Patriarhia Ecumenică,
în această ultimă zi de lucrări efective a AEE3 s-au organizat următoarele hearings: Edinburg 2010, Forumul ecumenic despre femeile creştine europene.
în după-amiaza zilei a debutat cea de-a patra plenară a AEE3 condusă de
aceeaşi moderatori ca şi în plenara de dimineaţă. Au fost prezentate o serie de eva
luări a AEE3 din perspectiva unor delegaţi: Annie Marcela, reprezentant al Bise
ricii migranţilor din Italia; Almut Bretschneider-Feltzmann, protestantă, Germania;
Arhimandrit Gabriel Papanicolaou, ortodox, Grecia; Mary Judkings, anglicană,
Marea Britanie, Dr. Ştefan Vesper, romano-catolic, Irlanda, Oana Tuduce, grecocatolică, România şi Barry James Hickey, romano-catolic, Australia. Concluziile
au fost prezentate de către Vincenzo Paglia, episcop de Temi-Nami-Amelia, Bise
rica Romano-Catolică, Italia şi Jean-Amold de Clermont, Preşedintele CBE.
După o rugăciune comună şi masa de seară, delegaţii au luat parte, între orele
20-22, la Celebrarea luminii, un spectacol artistic-religios oferit de către organi
zatorii locali delegaţilor AEE3 şi transmis pe TVR2. Partea artistică a fost reali
zată de artişti de renume, precum Francesco Angelo şi Barbara Lins, Liliana Iorgulescu şi Grigore Leşe, trioul Mireille Mărie, şcoala de balet Costi-Ştefanescu,
Johann van der Knowe, corala A. Capella etc.
A doua zi, duminică, 9 septembrie, delegaţii au participat la Liturghiile sau
mesele confesionale, fiecare în Biserica lui, după care a avut loc închiderea fes
tivă a AAE3 în Piaţa Mare a Sibiului, sub conducerea preşedinţilor CCEE şi CBE,
Jean-Amold de Clermont. în mijlocul mulţimii formate din delegaţi şi credincioşi,
au depus mărturie despre AEE3 Vassiliki Goussi, Biserica Ortodoxă, Grecia;
Klaus Johannis, Primarul Sibiului, Silvia Toma, România şi Dr. Attilan Puskas,
Ungaria. Apoi toţi delegaţii AEE3 au plecat spre ţările lor de origine, purtând în
ei, sperăm noi, organizatorii, Lumina lui Hristos*.
Lect. Dr. D A N IE L B U D A
Dr. ŞTEFA N T O M A

* Materialul documentar despre cea de-a IlI-a Adunare Ecumenică Europeană de la Sbiu (4-9
septembrie 2007) îl publicăm în rezumat în prezentul număr al revistei noastre întrucât numărul
următor 9-12/2007 al revistei va fi dedicat alegerii şi întronizării Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.
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B.
MESAJE, CUVÂNTĂRI
ŞI DOCUMENTE LEGATE DE CEA DE-A TREIA ADUNARE
ECUMENICĂ EUROPEANĂ DE LA SIBIU
4 septembrie 2007
Margarethe Isberg, Vicepreşedinte adjunct al CBE,
Biserica Suediei
Sanctitatea Voastră,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre,
Prieteni din întreaga Europă,
/V

/

„In numele Conferinţei Bisericilor Europene vă urez bun venit la cea de-a
Treia Adunare Ecumenică Europeană, AEE3. Ne întâlnim la Sibiu, într-un context
majoritar ortodox. Sibiul va fi în aceste zile, nu numai Capitală Culturală Euro
peană, ci, sperăm, şi oraşul ecumenic al Europei.
Ni s-a dat o temă: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru uni
tate şi înnoire în Europa. Unde şi cum este văzută lumina lui Hristos astăzi în Eu
ropa? O vedem şi în celelalte tradiţii, sau numai în propria noastră Biserică? Ve
dem lumina lui Hristos atunci când contribuim la binele comun, la dreptate şi
drepturile omului? Aceste zile ar putea să ne dea nişte răspunsuri.
Este ceva normal ca noi toţi să ne dorim speranţă pentru înnoire la multe
nivele: ca fiinţe umane, ca cetăţeni, ca şi credincioşi sau ca şi membrii ai Biseri
cilor. Ce fel de speranţă poate să ne ţină pe noi uniţi ca şi popor al viitoarei Europe?
Căutăm unitatea, însă de ce este parcursul ecumenic atât de lung şi de misterios?
Sfântul Pavel scrie ( la II Cor. 4, 7) despre Dumnezeu care ne-a dat lumina spre a
vedea slava Lui în faţa Domnului lisus Hristos: « şi avem comoara aceasta în vase de
lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi».
Desigur, aceasta este cu adevărat, puterea luminii, speranţei şi unităţii - toate acestea
depind de Dumnezeu - însă Dumnezeu are nevoie de noi pentru realizarea acesteia.
Pe parcursul acestor zile, noi toţi împărţim o mare responsabilitate: am fost
aleşi să reprezentăm Bisericile noastre şi să ne aducem aici contribuţia, în numele
lor. A fost, desigur, o lungă şi grea muncă de pregătire şi planificare a acestei Adu
nări, dar să nu uităm că noi toţi suntem responsabili pentru rezultatul Adunării.
Vă invităm să fiţi interesaţi şi curioşi, doritori de a învăţa şi de a împărtăşi
şi vă veţi întoarce acasă înnoiţi, iar Biserica şi mişcarea ecumenică va avea de
câştigat din aceasta.
Acum vă rog să vă întoarceţi spre vecinul vostru şi să-i doriţi - lui sau ei bun-venit la Adunare. Acesta ar putea fi începutul unei promiţătoare reînnoiri
ecumenice în întreaga Europă. Dumnezeu să vă binecuvinteze”!
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA
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Eminenţa Sa Cardinalul Josip Bozanic,
Vicepreşedinte al CCEE
„Sunt foarte bucuros să fiu aici cu voi în această minunată Piaţă a Sibiului şi
să vă salut în numele Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene.
Dragi prieteni din Sibiu şi din România, am venit aici spre a ne împărtăşi din
viaţa voastră. Cunoaştem tragediile prin care aţi trecut, chiar şi în vremurile mai
recente, precum şi dificultăţile care există în ţara dumneavoastră datorită diver
sităţii istorice, a culturilor, limbilor şi confesiunilor creştine, dar ştim de aseme
nea că ţara dumneavoastră are faima de a fi punte de legătură între lumea latină şi
cea orientală. Auzim adesea în diferite oraşe din Europa că România ar putea
deveni o mărturie a modului în care creştinii pot să se ierte unii pe alţii, cum se
pot împăca şi iubi unii pe ceilalţi. Vă mulţumim în special pentru mărturia şi cre
dinţa voastră în Evanghelia lui Hristos.
Dragi prieteni din toate ţările Europei, noi suntem aici în primul rând şi întâi de
toate spre a-L întâlni şi celebra pe Hristos, Lumina care luminează tuturor şi speranţa
pentru unitate şi înnoire în Europa. Aceasta este tema pe care am ales-o pentru Adu
narea noastră ecumenică. în aceste zile avem marea posibilitate de a aborda împreună
marile provocări ale Europei şi lumii cu ajutorul luminii care ne vine din Evanghelie.
Dacă în aceste zile întâlnim pe Hristos şi trăim nădejdea pe care El a adus-o în lume,
atunci avem ceva de dat mai departe, atunci când ne vom întoarce în ţările noastre,
duminica viitoare: anume, vom fi capabili să le spunem oamenilor că s-a întâmplat
ceva nou aici, la Sibiu. Harul lui Dumnezeu ne va face pe noi purtători ai acestei noi
lumini în ţările noastre, adesea acoperită de plictiseală, inclusiv în ceea ce priveşte
ecumenismul. Aşa cum spunea un înţelept: este mai bine să aprinzi o lumânare decât
să te plângi de întuneric. Este mai bine să primeşti mărturie de speranţă decât să cazi
în dispute sau pretenţii care nu duc nicăieri.
Ştim că noi nu suntem aici întâmplător, ci ca răspuns la o chemare venită de sus.
în aceste zile ne dorim să devenim o solidă reţea ecumenică europeană care poate să
ne susţină în acest moment al istoriei şi după Adunarea de la Sibiu. Fiecare dintre noi
este chemat să fie o legătură trainică în această structură. Este foarte încurajator pen
tru noi să ştim că în fiecare ţară a Europei există un cerc de rugăciune care ne însoţeşte
pe drumul nostru şi că mulţi alţii se roagă în ceruri pentru Adunarea noastră.
Fie ca Duhul lui Hristos Cel înviat să fie cu noi în aceste zile”!
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA
înalt Prea Sfinţia Sa Prof. Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
„Lumina lui Hristos”pentru Europa din Sibiul transilvan
„Cu ajutorul şi bună voirea lui Dumnezeu, pelerinajul comun al Bisericilor Eu
ropei pe calea unităţii şi mărturiei dată Evangheliei lui Hristos a ajuns, iată, la cel de-al
treilea popas major: Sibiu, 2007. Acest itinerar al Bisericilor europene a secondat,
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deloc întâmplător, procesul lent şi anevoios al unificării şi integrării economice şi
politice a bătrânului continent în ultimele decenii ale frământatului secol XX.
însângerată de conflagraţiile a două războaie civile devenite mondiale, năs
cute de două barbare ideologii şi sisteme totalitare - nazist şi comunist -, Europa
ultimului secol a fost sfâşiată în a doua ei jumătate de „cortina de fier” dintre cele
două blocuri militare şi sisteme politice şi economice rivale - occidental şi sovie
tic - care păreau să o fi împărţit pentru multe secole. încă din acele decenii de
diviziune şi ostilitate, Bisericile Europei au aruncat punţi de unitate spirituală
între cele două jumătăţi brutal separate ale continentului, întreţinând speranţa,
care atunci părea utopică, a realizării unei Europe unite, casă comună a tuturor
popoarelor şi culturilor lumii vechi. Anul de graţie 1989 prin prăbuşire paşnică cu excepţia sângeroasei revoluţii din decembrie din România - a făcut să cadă,
fară îndoială cu ajutor de Sus, cortina de fier şi a deschis un nou orizont pentru
viaţa celor peste 300 de milioane de locuitori ai Europei. Bisericile Europei au
pregătit în felul lor acest eveniment istoric aproape miraculos şi providenţial.
Cu doar câteva luni înainte, în mai 1989, Prima Adunare Ecumenică a Bise
ricilor Europei din Basel-ul umanismului şi al Reformei protestante chema creş
tinii europeni să extindă în viaţa politică, economică şi morală a societăţilor lor
consecinţele care trebuie deduse din Pacea şi Dreptatea lui Hristos. Iar anul 1989
a adus într-adevăr pace Europei întregi şi a făcut o dreptate istorică popoarelor de
dincoace de cortina de fier comunistă.
Eliberate de sub severa opresiune a unui sistem totalitar duşman al libertăţii,
spiritului şi credinţei, popoarele din Estul Europei au reintrat după 1989 în făgaşul
firesc al dezvoltării lor istorice, întreruptă de lunga paranteză totalitară, viaţa
întregului continent fiind dominată de procesul complex şi solicitant - dătător de
speranţe, dar şi de nelinişti - al extinderii Uniunii Europene prin integrarea pro
gresivă a statelor central şi sud-est-europene. Bisericile Europei au înţeles şi de
această dată să acompanieze şi faciliteze cu resursele lor spirituale specifice
această evoluţie istorică.
Şi astfel, din Graz-ul catolic, cea de-a Doua Adunare Ecumenică a Bisericilor
Europei, din iunie 1997, propunea creştinilor europeni să mediteze asupra dimen
siunilor darului divin al împăcării omului cu Dumnezeu în Hristos şi să asimileze
practic lecţiile morale şi sociale ale acestei reconcilieri ca izvor de viaţă nouă pen
tru bătrânul nostru continent. Nici o casă comună, cum este şi Europa, nu poate
rezista fară o gospodărire atentă şi echilibrată a resurselor între toţi membrii ei,
nici fară un consens între aceştia, „pentru că orice casă care se dezbină în sine nu
va dăinui” (.Mt 15, 25). Reconcilierea este condiţie indispensabilă pentru toţi cei
ce locuiesc într-o casă comună. Dar reconcilierea veritabilă are multiple dimensi
uni: omul trebuie să se împace în acelaşi timp cu cerul şi pământul sau, mai exact,
cu Dumnezeu, cu semenii şi cu mediul înconjurător.
Aşa cum spunea acum o jumătate de veac gânditorul creştin al Europei unite
care a fost elveţianul Denis de Rougemont, Europa Casă trebuie să facă obiectul
A
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unei discipline totale a casei şi locuirii într-o casă, a unei „ecologii integrale care
să îmbrăţişeze în acelaşi timp economia ca gestiune adecvată a resurselor, ecolo
gia în sens ambiental strict, dar şi ecumenismul spiritual ca reconciliere şi con
vergenţă a culturilor şi confesiunilor creştine.
Principiile unei astfel de ecologii spirituale a reconcilierii şi convergenţei tra
diţiilor creştine ale Europei au fost formulate în Charta Ecumenică care din 2001
stabileşte regulile pelerinajului comun al Bisericilor Europei pe calea unităţii şi
mărturiei date Evangheliei lui Hristos. Prea mult timp creştinii au scindat Europa
prin schismele, diviziunile şi conflictele confesionale care au marcat istoria celui de-al
doilea mileniu creştin. Acum, la începutul celui de-al treilea mileniu de istorie creş
tină, a sosit momentul ca, reflectând la lecţiile mileniului întâi, cel al catolicităţii
salvgardate, şi la cele ale mileniului al doilea, cel al dezbinării confesionale, să
învăţăm să transformăm diferenţele din pretexte pentru exclusivitate în îmbogăţire
reciprocă, în complementaritatea reconciliată a tradiţiei creştine integrale.
Prima din acest nou mileniu creştin, această a Treia Adunare Ecumenică a
Bisericilor Europei înmănunchează prin însuşi locul, momentul şi tema ei gene
rală un spectru de semnificaţii mai puţin evidente poate la prima vedere şi pe care
voi încerca să le enunţ şi explicitez pe scurt în cele ce urmează.
Pentru prima dată Adunarea Ecumenică Europeană are loc într-o ţară ortodoxă,
- nu însă în orice ţară ortodoxă, ci în România, singura Ortodoxie latină;
- nu însă oriunde în România, ci în Transilvania, şi nu oriunde în Tran
silvania, ci în Sibiu;
- iar tema teologică inspiratoare nu este oricare, ci aceea liturgică şi duhov
nicească a Luminii lui Hristos care luminează tuturor.
Suntem aici şi acum, spre sfârşitul anului 2007, într-un moment festiv, de bu
curie şi de satisfacţie pentru România, care, devenind pe 1 ianuarie membră cu
drepturi depline a Uniunii Europene, îşi regăseşte după o jumătate de secol de su
ferinţe şi umilinţe matca firească a evoluţiei sale istorice alături de celelalte state
şi popoare ale Europei. Parcă anume pentru a spori semnificaţia acestui moment
de graţie, urbea seculară a Sibiului împărtăşeşte, împreună cu Luxemburgul,
onoarea de a fi capitală culturală a Europei.
Fapt care reprezintă iarăşi o premieră pentru România şi, aş putea spune, pe
drept cuvânt. Fiindcă vechea aşezare saxonă întemeiată de Hermann în a doua
jumătate a secolului XII, pe o colină din vecinătatea unui vechi castru roman, şi
atestată ca oraş german din 1366 (între 1690-1790 a fost chiar capitala Transilva
niei), deţine o serie întreagă de priorităţi în spaţiul românesc şi chiar sud-est-european: aici au fost atestate primul spital de pe teritoriul României (1292), prima
şcoală publică (1380), prima fabrică de hârtie (1534), prima librărie (1557) şi pri
mul muzeu de artă (1817) în minunata clădire a palatului guvernatorului sas
Samuel von Brukenthal (ridicat în 1779). Aici au apărut primele cărţi în limba ro
mână (în 1544 şi 1551-1553), aici inginerul militar Konrad Haas a realizat primul
experiment cu rachetă în trei trepte (1551) şi tot aici a avut loc prima utilizare
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publică a electricităţii din România (1896), în 1904 Sibiul fiind al doilea oraş din
Europa cu tramvai electric.
Lista poate continua şi în plan religios: Sibiul catolic a dat o personalitate de
mare anvergură umanistă, creştină şi politică, de talia românului Nicolaus Olahus
(1493-1568), corespondent al lui Erasmus, ajuns arhiepiscop cancelar şi primat al
Bisericii Romano-Catolice din Ungaria.
Sibiul evanghelic, trecut în 1543 la Reforma luterană, a dat o serie de impor
tante personalităţi religioase, cum a fost în secolul XIX episcopul Friedrich Teutsch
(1852-1933).
Iar Sibiul ortodox a fost ilustrat de personalitatea multilaterală în acelaşi timp
bisericească, naţională şi europeană, a înaintaşului nostru de vrednică pomenire,
mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873), întemeietor nu doar al mitropoliei orto
doxe, dar şi al asociaţiei culturale a românilor transilvăneni - ASTRA (1861) - şi al
celui mai vechi ziar românesc cu apariţie neîntreruptă - „Telegraful Român” (1853).
După ce în 1787 la marginea oraşului a fost construită prima biserică orto
doxă, în 1906 românii ortodocşi au reuşit să clădească monumentala catedrală, de
la a cărei sfinţire am aniversat anul trecut împlinirea unui secol. Deşi oraş german,
Sibiul a devenit începând cu secolul XIX un centru ortodox şi românesc de prim
rang, dând astfel oraşului aspectul de mozaic naţional şi confesional, tipic transil
van care-1 caracterizează: oraş german, dar şi maghiar şi românesc, centru religios
protestant, dar şi romano-catolic (în urma Contrareformei) şi, începând din seco
lul XIX, ortodox.
între celelalte tradiţii şi confesiuni creştine se poate spune, fară să greşim, că
Ortodoxia răsăriteană este prin excelenţă Biserica luminii. Lumina deţine în
Ortodoxie locul pe care-1 ocupă în tradiţiile creştine occidentale autoritatea papală
sau cea a cuvântului biblic. Faptul apare evident în istorie în secolele XIV-XVI
când, în timp ce în Occidentul reformelor Biserica Romano-Catolică accentua pri
matul episcopului Romei, iar Bisericile protestante, primatul Cuvântului lui Dum
nezeu, Biserica Ortodoxă apărând rugăciunea mistică isihastă şi dogmatizând
învăţătura despre energiile necreate a Sfântului Grigorie Palama, proclama odată
cu tradiţia ei primatul Luminii necreate. Făcând aceasta, Ortodoxia reafirma expe
rienţa ei fundamentală, accesibilă tuturor credincioşilor în Liturghie, în icoane, în
experienţa duhovnicească.
.Totul e scăldat în lumină în Ortodoxie, care e o celebrare şi o experienţă
transfiguratoare a Luminii lui Dumnezeu care iradiază din Iisus Hristos, „Lumină
din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, cum îl mărturiseşte
Crezul de la Niceea (325). în fiecare seară, creştinii ortodocşi se adună cântând
laudă „Luminii line” a lui Hristos Cel în Treime. în fiecare dimineaţă aduc doxologie strigând: „Mărire ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumină! ” La sfârşitul fie
cărei dumnezeieşti Liturghii, după împărtăşire, credincioşii ortodocşi cântă Sfin
tei Treimi: „Am văzut lumina cea adevărată... „ Veniţi de luaţi lumină/” e che
marea cu care arhiereul sau preotul deschide minunata celebrare a învierii, aflată
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în inima vieţii ei liturgice. „Lumina lui Hristos luminează tuturor! e astfel nu
doar o exclamaţie liturgică din cursul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, ci
o proclamare plină de bucurie şi nădejde a certitudinii pe care o au credincioşii
ortodocşi că în Biserică prin cult, prin icoane, virtuţi şi rugăciune se împărtăşesc
de Lumina neînserată a lui Dumnezeu descoperită lumii în lisus Hristos Cel
Răstignit şi înviat.
Locul special pe care îl ocupă în viaţa ortodoxă şi mai ales în monahismul
răsăritean isihast Schimbarea la Faţă ca sărbătoare a Luminii necreate, ca înviere şi
Parusie anticipată ilustrează deplin specificul tradiţiei ortodoxe în sânul lumii
creştine. In acest sens nu este poate lipsit de importanţă să subliniem că Adunarea
noastră se desfăşoară într-un moment liturgic cum nu se poate mai elocvent: după
ce pe 6 august noi ortodocşii am prăznuit în Schimbarea la Faţă Lumină necreată şi
eshatologică iradiind de pe faţa lui Hristos, pe 1 septembrie comemorând facerea
lumii am evocat lumina zilei întâi a creaţiei, iar pe 15 august şi pe 8 septembrie cin
stim Adormirea şi Naşterea Fecioarei Maria, Maica Luminii. Cu adevărat Ortodoxia
e Biserica Luminii, iar ortodocşii şi-au înţeles dintotdeauna vocaţia şi misiunea
creştină ca martori ai Luminii liturgice şi duhovniceşti a lui Hristos în noaptea şi
negurile unei istorii cel mai adeseori potrivnice, în persecuţii, marginalizări şi difi
cultăţi. Iar Lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu a reuşit să o stingă.
Un exemplu al acestei experienţe istorice îl constituie şi Ortodoxia transil
vană. La câteva zeci de kilometri spre nord de Sibiu, în inima Transilvaniei, acum
două sute de ani şi mai bine se descoperea un faimos „donarium” din secolul IV,
prin care un creştin latin pe nume Zenovius îşi atârna votul credinţei de un candelabru într-una din bazilicile creştine de la nordul Dunării. Zenovius atesta că
Lumina lui Hristos trecuse nu doar Dunărea, ci şi Carpaţii.
Creştinism popular, creştinismul românesc este, ca şi poporul român de altfel,
o enigmă şi un miracol istoric, cum s-a spus. Singurul poporul latin şi ortodox din
Europa Orientală, românii sunt şi singurul popor european la care nu se cunoaşte
- ca la popoarele învecinate - data unei convertiri oficiale. Etnogeneza lui a coin
cis cu creştinarea, marcată deopotrivă de sigiliul celor două Rome, atât al celei
vechi, cât şi al celei noi, bizantine. Retras în jurul Carpaţilor inaccesibili, într-o
existenţă pastorală anistorică, poporul român a trăit sute de ani lumina lui Hristos
sub forma unui creştinism popular condus mai cu seamă de asceţi şi monahi. Timp
de peste un mileniu, spaţiul carpato-danubian a fost traversat de valuri succesive
de popoare migratoare într-o lungă noapte şi teroare a istoriei, cum s-a spus.
La aceasta s-au adăugat apoi consecinţele dramatice ale diviziunii confesio
nale a Europei de după anul 1000, când graniţa dintre Romano-Catolicism, Orto
doxie şi Imperiile Mongol şi, ulterior, Otoman, islamic, s-a fixat pe Carpaţi. Dacă
românii ortodocşi de la sud şi est de Carpaţi au putut duce, începând din veacul
XIV, o viaţă politică şi bisericească în condiţii de autonomie, situaţia românilor
ortodocşi din Transilvania încorporată în regatul apostolic maghiar a fost una din
cele mai dificile. Strămoşii poporului ortodox român, pe care astăzi am onoarea
____
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să-l păstoresc, au dus în urmă cu două secole o existenţă martirică: deşi erau
majoritari, au fost deposedaţi, aserviţi, marginalizaţi, toleraţi în propria lor ţară.
Peste acestea s-au adăugat o serie de încercări din partea stăpânilor catolici
sau protestanţi ai provinciei de a-i „misionariza”, fie catolicizându-i (secolul
XIV), fie calvinizându-i (secolul XVII), fie „unindu-i” cu Biserica Romei (secolul
XVIII). Timp de şaizeci de ani - între 1700-1767 - românii ortodocşi n-au mai
putut avea episcop. Aceasta deşi principatul Transilvaniei - veritabilă „Galilee” a
confesiunilor - a avut din secolul XVI una din cele mai ecumenice constituţii reli
gioase din Europa: luterani, calvini, unitarieni şi catolici îşi puteau exercita liber
credinţa; doar ortodocşii majoritari erau excluşi din acest acord, fiind doar „tole
raţi”. şi ei au rezistat în primul rând prin liturghie şi monahism.
Rezistenţa ortodoxă românească în Transilvania n-a fost însă una doar de
opoziţie, ci un fenomen particular, prin care românii ortodocşi au învăţat să treacă
dincolo de ostilitate şi să recepteze şi asimileze aporturi pozitive de la celelalte
confesiuni, punându-le în serviciul dezvoltării culturale şi sociale a propriilor lor
comunităţi. Astfel, încăpăţânându-se să rămână ortodocşi, românii transilvăneni
au învăţat în secolul XVI de la protestanţi să-şi traducă Biblia şi cărţile de cult în
limba română; refuzând să se catolicizeze, au învăţat în secolul XVIII să apre
cieze avantajele culturale şi istorice ale latinităţii; iar în secolul XIX, rămânând
fideli Ortodoxiei tradiţionale, au construit prin mitropolitul Andrei Şaguna o pu
ternică Biserică sinodală, naţională şi pedagogică, împletind exigenţele tradiţiei
cu imperativele democraţiei, ale iluminismului şi modernităţii.
în pragul secolului XX, Mitropolia Ortodoxă de la Sibiu era în Transilvania
multietnică şi pluriconfesională un factor de coeziune naţională şi comunitară prin
care Biserica învăţase să reintre în istoria majoră a Europei cu o Ortodoxie ur
bană, modernă şi deschisă dialogului cultural cu lumea contemporană. Alături de
alte naţiuni din centrul şi estul Europei, în 1918, prin prăbuşirea imperiilor care i-au
divizat, românii şi-au văzut realizarea visului lor secular de a trăi într-un stat uni
tar şi independent, care îi reunea pentru prima dată într-o singură Românie uni
tară şi modernă.
Bucuria a fost însă de scurtă durată, întrucât la scurt timp întreaga Europă a
căzut pradă ideologiilor totalitare extreme şi unei noi conflagraţii militare soldată
cu divizarea ei în blocuri antagonice, situaţie care a durat până în decembrie 1989.
Rezistenţa ortodoxă românească la noua „teroare a istoriei” contemporane, la se
cularizare, ateism, utopie, materialism şi totalitarism s-a făcut tot prin întoarcere
la Lumina necreată, iar focarul ei teologic a fost acum Sibiul.
La Facultatea de Teologie Ortodoxă, reorganizată de mitropolitul de vrednică
pomenire Nicolae Bălan (1920-1955), a funcţionat ca profesor între 1929-1946
părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993). Originar nu departe de aici, din Vlădenii Braşovului, tânărul teolog transilvănean s-a dovedit a fi nu doar de o remarcabilă precocitate, dar şi de un vizionarism spiritual profetic. In 1929, aflat în că
lătorie de studii prin Europa, şi-a procurat de la Biblioteca Naţională din Paris
A
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fotografiile întregului corpus al operelor Sfântului Grigorie Palama aflate în ma
nuscris. Pe baza lor, a publicat în 1931 la Sibiu prima traducere în limbă modernă
a două tratate „despre lumina dumnezeiască”, iar în 1938, tot la Sibiu, a publicat
prima veritabilă monografie ştiinţifică despre viaţa şi teologia Sfântului Grigorie
Palama (cu patru tratate traduse).
Sibiul ortodox devenea astfel prin părintele Dumitru Stăniloae epicentrul
renaşterii neopatristice a teologiei ortodoxe contemporane. In 1943, în plin război
mondial, părintele Stăniloae publica la Sibiu o monumentală lucrare de hristologie în care Iisus Hristos era prezentat drept unica speranţă de veritabilă „restau
rare a umanului”. Prin toate acestea el presimţea parcă lunga dezumanizare ideo
logică şi totalitară la care avea să fie supusă România prin comunism între 1945
şi 1989. înainte ca regimul să pună stăpânire definitiv pe statul român, în 1948,
părintele Dumitru Stăniloae a reuşit să publice tot la Sibiu primele patru volume
ale Filocaliei româneşti.
Lumina necreată a lui Hristos de la capătul liturghiei interiorizate a rugăciu
nii lui Iisus a fost, prin Liturghie şi Filocalie, sursa spirituală care a permis Bise
ricii Ortodoxe Române reprimate, marginalizate şi strict supravegheate de regi
mul comunist, poliţienesc şi ateu, să supravieţuiască experimentului de inginerie
socială care urmărea crearea unui „om nou” şi a unei „epoci de aur” împotriva tra
diţiei şi spiritualităţii poporului român.
Lumina duhovnicească pâlpâitoare a Bisericii s-a dovedit mai tare decât
utopia totalitară, Biserica Ortodoxă renăscând după 1990 în noul climat de liber
tate, însoţind aspiraţiile naţiunii române de a-şi regăsi locul în familia europeană
pentru a nu eşua într-o simplă piaţă de consum şi a-şi transforma succesul exteri
or în eşec interior. Nu există corp fară suflet, nici casă fară lumină şi „nimeni nu
pune lumina sub obroc, ci în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă ” (Mt
5, 15). Tot astfel, nici Europa nu se poate lipsi de lumina lui Hristos.
Din Sibiul lui Nicolaus Olahus şi al lui Samuel von Brukenthal, al lui Andrei
Şaguna, dar şi al părintelui Dumitru Stăniloae, Bisericile Europei, adunate în acest
al treilea popas al itinerarului lor ecumenic, sunt chemate să dea mărturie comună
despre Iisus Hristos, Lumina lumii. învăţămintele multiple care pot fi desprinse
din povestea creştinismului ortodox al acestui pământ, de la candelabrul cu „ex
voto”-ul lui Zenovius de la Biertan şi până la lumina Filocaliei româneşti, ar
putea fi de folos pentru reflecţiile participanţilor, peste care chemăm binecuvân
tarea şi harul Părintelui luminilor. Amin”!
A

A

A

Excelenţa Sa Dr. Christoph Klein,
Episcop al Bisericii Evanghelice A. B. din România
„Vă salut pe toţi cu ocazia deschiderii celei de-a Treia Adunări Ecumenice
Europene în numele Bisericii Evanghelice A. B. din România, care îşi are sediul
episcopal aici în Hermannstadt/Sibiu. Ea este una din cele două Biserici luterane
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din ţară, anume cea de limbă germană, spre deosebire de Biserica luterană ma
ghiară. Biserica noastră a ajuns o Biserică minoritară în urma migraţiei multora
dintre credincioşii noştri, mai ales înainte de 1989. Este cunoscută şi ca Biserica
aşa-numiţilor „saşi translivăneni”, care au întemeiat acest oraş în sec. XII. în vre
mea în care erau catolici, în sec. XIV, ei au construit actuala catedrală evanghe
lică, în care se vor desfăşură şi unele dintre slujbe şi festivităţile noastre. Ne aflăm
în Transilvania, la întretăierea dintre creştinismul apusean şi răsăritean. într-o
Românie majoritar ortodoxă, Translivania este marcată de diversitatea popula
ţiilor, limbilor, culturilor, şi, nu în ultimul rând, confesiunilor de aici. între aces
tea se numără, alături de ortodocşi şi luterani, care au o reşedinţă episcopală în
acest oraş, şi comunităţi ale romano-catolicilor, reformaţilor, greco-catolicilor şi
unitarienilor. Convieţuirea seculară a acestor creştini, în ciuda diversităţii lor reli
gioase şi lingvistice, reprezintă o premiză deosebită pentru ecumenism în acest
oraş, ecumenism care îşi are originile în toleranţa religioasă garantată prin lege
încă din secolul XVI. Aici, existenţa clădirilor diferitelor Biserici este de multă
vreme un lucru obişnuit, ca şi rugăciunea către unicul Dumnezeu şi Domnul nos
tru lisus Hristos în moduri diferite, sau respectul pentru alteritatea religioasă. în
timpurile noastre am învăţat să descoperim, pe lângă respect şi toleranţă, şi valo
rile celorlalţi, să intrăm în contact, să dialogăm şi să îndrăznim să păşim împre
ună pe drumul care duce spre unitatea noastră văzută.
Credem din aceste motive că aici există premizele pentru întâlniri fructuoase
dintre creştinii tuturor Bisericilor din Europa, pentru rugăciune şi sărbătorire
comună, pentru confruntări cu întrebările Europei şi temele care ne vor preocupa
aici. Aici, lumina lui Hristos luminează cu adevărat tuturor: aproape că nu există
aici oameni care să nu îşi mărturisească apartenenţa la religia creştină sau una din
tre confesiunile ei. Aici se poate descoperi ceva din bogăţia „înţelepţilor din Răsă
rit” care să îi îmbogăţească pe „înţelepţii din Apus”, şi invers. Dacă se va ajunge
la un schimb bun de bogăţii teologice în întâlnirile, dialogurile şi celebrările noas
tre, ne vom întoarce acasă cu mai multă speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa.
Noi vă dorim să vă simţiţi acasă în oraşul nostru, şi să folosiţi ocaziile care
vi se oferă în zilele care urmează. Ne vom ruga pentru lărgirea orizonturilor noas
tre şi pentru a ne putea deschide la ceea ce este nou, fie el şi străin sau diferit de
noi, şi ca astfel să avem o experienţă care să ne îmbogăţească sau chiar să ne facă
mai fericiţi. Sperăm ca pe această cale să plece semnale din Hermannstadt/Sibiu
pentru o nouă orientare, şi că aici, chiar dacă nu se ajunge la rezultate senzaţio
nale, totuşi vor fi trasate semnale clare pentru dreptate, pace şi ocrotirea creaţiei
în Bisericile noastre şi în Europa.
Dumnezeul nostru, al tuturor, Cel Unul şi întreit, să binecuvânteze Adunarea
noastră în lisus Hristos şi să ne conducă prin Duhul Său Cel Sfanţ pe cărările
săptămânii acesteia.
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Dumnezeul nostru al tuturor să binecuvânteze Adunarea noastră ecumenică
cu al Său har şi cu a Sa dragoste de oameni, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin”!
Traducere
Pr. Lect. Dr. CONSTANTIN OANCEA

Excelenţa Sa Klaus Johannis,
Primarul Sibiului
Onoraţi oaspeţi,
„întâi de toate aş dori să adresez un călduros „Bun venit” tuturor oaspeţilor care
vizitaţi Sibiul cu această ocazie specială. Sibiul, în calitatea sa de Capitală Culturală
a anului 2007, este bucuros să primească unul dintre cele mai importante eveni
mente creştine ale Europei din ultimul deceniu, Adunarea Ecumenică Europeană.
Consider că Sibiul, un oraş al multiculturalităţii şi diversităţii religioase, este
ideal pentru o astfel de manifestare. Oaspeţii noştri creştini vor găsi aici un oraş
cu o dimensiune istorică aparte, cu o moştenire păstrată din perioade de coabitare
armonioasă între diferitele culturi.
Sibiul este unul dintre oraşele care arată că este posibil ca toate confesiunile
creştine să fie împreună, unde reprezentanţi ai diferitelor credinţe creştine se adună
pentru rugăciune comună. Sibiul este, aşadar, un bun exemplu de coabitare paş
nică, productivă şi sănătoasă a tuturor religiilor.
Comunitatea creştină din Sibiu este foarte legată de conceptul acestei Adu
nări Ecumenice trimiţând mesajul său de pace şi unitate, prin diversitatea lui, în
tregii Europe.
Centrul istoric al Sibiului, un ansamblu arhitectural unic, găzduieşte nouă
biserici, aparţinând de cinci diferite credinţe, care se află la numai câteva minute
una de cealaltă. Deci, în acest spaţiu relativ mic, de aproximativ 80 ha, al centru
lui istoric, toate credinţele şi-au aflat un loc al lor, în bună armonie, ba chiar în
legătură strânsă una cu cealaltă.
Doresc să urez tuturor reprezentanţilor creştini din Europa şi oaspeţilor care
vor vizita Sibiul cu această ocazie, o şedere plăcută în oraşul nostru!”
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA

Cuvântul Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
la dineul oferit în cinstea sa de către înalt Prea Sfinţitul
Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
„Lumina lui Hristos luminează tuturor/”
într-adevăr, Lumina lui Hristos luminează tuturor, în mod neîncetat şi fară
discriminare; la fel cum soarele străluceşte „peste cel rău şi peste cel bun” (Mt 5,

212

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

45). Acest mesaj este familiar şi drag Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. El se
repetă în Sfânta Liturghie a Darurilor Mai înainte Sfinţite în vremea Postului
Mare înainte de Paşti, şi este experiat cu bucurie în timpul nopţii de înviere, pre
cum lumina străluceşte glorios în întuneric (In 1, 5) pentru că este lumina care
niciodată nu se stinge; lumina din Mormântul lui Hristos Cel înviat. Este „lumi
na adevărată” (I In 2, 8), o lumină a adevărului, vieţii şi speranţei.
înalt Prea Sfinţite şi iubit frate în Hristos, Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locum Tenens de Patriarh al României,
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Laurenţiu, iubitfrate în Hristos şi împreună slujitor,
Eminenţa Voastră Cardinal Erdo,
Eminenţa Voastră Părinte Jean-Amold de Clermont,
Excelenţele Voastre,
Părinţi, fraţi, surori şi copii în Domnul, toţi cei care participaţi la cea de A
IlI-a Adunare Ecumenică Europeană,
„Este sub inspiraţia luminii lui Hristos faptul că am venit împreună în acest oraş
istoric al prietenoasei Românii, care este de asemenea capitală culturală a Europei în
acest an, graţie minunatei şi binecuvântatei cooperări dintre Conferinţa Bisericilor
Europene (CEC) şi Consiliul Conferinţelor Episcopilor Europeni (CCEE).
Este sub inspiraţia acestei lumini a lui Hristos faptul că ne-am adunat astăzi
aici, după invitaţia frăţească şi binevoitoare a Patriarhiei Române.
Am dori să ne exprimăm recunoştinţa noastră faţă de înalt Prea Sfinţitul
Părinte Laurenţiu pentru onoarea acestei invitaţii şi am dori să adresăm un salut
din inimă tuturor aleşilor invitaţi la acest dineu.
Am dori să adresăm binecuvântările noastre şi cele mai bune urări întregului
popor nobil al ţării noastre gazdă, şi în mod deosebit dragii noastre Sfinte Biserici
Ortodoxe a României, care a fost odată fiica noastră, dar acum este Biserica noas
tră soră. Ne aducem cu veneraţie aminte de recenta adormire în Domnul a Patriar
hului Teoctist de fericită amintire, şi privim înainte spre alegerea unui succesor
vrednic al său, experimentat în probleme ale Bisericii, ale Europei şi ale întregii
lumi; gata să răspundă nevoilor nu numai ale românilor, ci de asemenea ale în
tregii familii ortodoxe în ansamblul ei. Pentru a avea parte de o cooperare deose
bită cu liderii politici ai acestei ţări în parcursul european; continuând să întă
rească şi mai mult slujirea ecumenică concretă a Bisericii Ortodoxe Române.
E cunoscut faptul că susţinem dintru început munca Conferinţei Bisericilor
Europene, şi că am găzduit a VlII-a Adunare Generală în Creta, prima într-un teri
toriu geografic în mod tradiţional ortodox. Suntem de asemenea bucuroşi deoa
rece prezenta A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană are loc într-o ţară majoritar
ortodoxă, în mod deosebit fiindcă are loc înainte de încheierea unui an de la vizita
istorică a Sanctităţii Sale, Papa Benedict al XVI-lea la Patriarhia Ecumenică, şi în
acelaşi timp pe parcursul aşteptării întâlnirii plenarei Comisiei Oficiale de Dialog
Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică.
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Aceste evenimente oferă prezentei Adunări dreptul, şi de asemenea respon
sabilitatea de a adresa un mesaj clar de unitate şi renaştere către toţi; un mesaj
de mângâiere şi speranţă către acei fraţi creştini, care vorbesc de o „stagnare ecu
menică”, ceva ce nu a fost întotdeauna justificat.
Tema prezentei Adunări ne cheamă mai mult pe toţi să medităm şi să inter
pretăm un fapt extrem de sensibil, care dă expresie unui paradox tainic. Ne refe
rim la evenimentul LUMINII pe care nici o tradiţie religioasă sau filozofică nu l-a
pus în centrul ei, atât de mult cum au făcut-o şi continuă să o facă Sfintele noas
tre Scripturi, ca de altfel şi teologia noastră creştină, imnologia, arta religioasă şi
în general spiritualitatea creştină, Biserica fiind acuzată de către mulţi ca fiind ob
scurantistă, retardată, reacţionară, ca un obstacol spre iluminare şi progres.
Suntem datori să căutăm cu umilinţă şi căinţă datorită raţiunilor acestei afir
maţii, să vorbim în cadrul acestei Adunări despre nădejdea care este în noi (I Pt 3,
15); o nădejde a luminii şi a perspectivei. Este necesar să acţionăm în acest mod
astăzi, în faţa realităţilor sumbre ale vieţii lumii noastre contemporane, şi de ase
menea despre noua realitate europeană. Cea din urmă în particular, la care poporul
nobil al României participă activ, poate fi adusă spre o împlinire pozitivă numai
prin lumina cea ferventă, unificatoare şi purtătoare de viaţă a lui Hristos. Singura
lumină care iradiază în mod benefic atât asupra celor care o ignoră, a celor care o
tăgăduiesc, chiar şi asupra acelora care îl prigonesc pe Hristos.
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Laurenţiu,
Vă considerăm a fi fericit pentru oferirea ospitalităţii acestei Adunări Euro
pene în Eparhia voastră şi credem că slujirea episcopală şi în general cea clericală
a noastră, a tuturor, ne reaminteşte de cuvintele Domnului nostru, potrivit Căruia,
învăţătura Sa a fost pentru unii nimic mai mult decât nebunie, pentru unii un scan
dal, pentru alţii cuvinte goale şi neînsemnate; dar pentru cei aleşi ea a fost cuvânt
de mântuire. Noi, desigur, prin predică, rugăciune şi viaţă bisericească, prin cu
vânt şi prin propria noastră viaţă, care trebuie să fie exemplară, îi chemăm pe toţi
şi în mod deosebit pe aceia care au o anumită cunoaştere despre credinţa în Hris
tos, să vină spre lucrarea adevărului, să se căiască, şi să participe în mod activ la
lucrarea mântuitoare a Bisericii, şi nu cruţăm necazuri şi piedici pentru realizarea
acestui scop şi pentru a place Domnului nostru.
Dumnezeiescul Paul, dorind să comunice cu episcopii şi diaconii din Filipi,
mulţumea Domnului „pentru fiecare aducere aminte a lor”, şi îi asigura că în rugă
ciunile sale va face cereri pentru toţi cu bucurie „pentru împărtăşirea lor întru
Evanghelie, din ziua dintâi până acum, că El Care a început lucrarea cea bună în
ei o va împlini până în ziua lui Hristos lisus” (Filip 1, 1-6). Aşadar, noi de aseme
nea mulţumim Domnului pentru tot ceea ce vedem, şi vă felicităm înalt Prea Sfin
ţite, drag frate Laurenţiu pentru temeinica muncă depusă în slujirea Bisericii şi a
teologiei sale.

214

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Rugându-ne ca Tatăl cel Ceresc, „Părintele luminilor” (Iac 1, 17) să binecu
vânteze această Adunare, vă mulţumim încă odată înalt Prea Sfinţite şi drag frate,
rugându-ne pentru sănătatea tuturor celor prezenţi şi a reprezentanţilor tuturor
Bisericilor creştine din România.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toţi. Amin!”
Traducere din limba greacă
Dr. ŞTEFAN TOMA

Mesajul Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
la serviciul religios de deschidere a celei de A IlI-a Adunări Ecumenice
Europene, Sibiu, România, Miercuri, 5 septembrie 2007
„Lumina lui Hristos luminează tuturor! Speranţă de reînnoire şi unitate în
Europa”
„Dăm slavă preabunului şi unicului Dumnezeu, Cel în Treime închinat, care
ne-a învrednicit de la Răsărit la Apus, de la Nord la Sud, de pe tot continentul nos
tru istoric european, să ne adunăm pentru a treia oară în Bisericile sale creştine,
pentru ca „cu o gură şi o inimă” să-I lăudăm din tot sufletul numele cel sfânt şi să
oferim astfel o mărturie creştină comună.
Dăm slavă preabunului Dumnezeu, pentru că prin Lumina Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-a călăuzit paşii şi gândurile, în ultimele trei
decenii, astfel încât am dezvoltat o activitate ecumenică merituoasă şi o cooperare
apropiată între Bisericile creştine, cu perspective pline de speranţă în crearea unei
noi Europe. In aceste momente, ne amintim de fundamentul creştin al Europei,
precum şi de lumina mesajului evanghelic predicat de la Răsărit la Apus, mesaj
care a pus bazele civilizaţiei şi identităţii europene până în ziua de astăzi, în ciuda
faptului că unii oameni ignoră - şi continuă să o facă - această realitate.
Astăzi, ne aflăm în frumosul şi istoricul oraş Sibiu, ca reprezentanţi şi mem
bri ai tuturor Bisericilor creştine din Europa. în acelaşi timp, însă, acest oraş are
privilegiul de a fi una dintre capitalele culturale ale Europei în 2007.
Bucuria noastră este umbrită în acest moment, însă, de recenta mutare la
Domnul a iubitului nostru frate şi vrednicul de amintire Patriarh al României, Prea
Fericitul Teoctist, care acum priveşte din înălţime, binecuvântând această adu
nare. Ne rugăm din tot sufletul, ca Domnul nostru Cel înviat din morţi să odih
nească sufletul său cu drepţii.
Am ajuns aici într-un spirit de pelerinaj de la o piatră de hotar la alta. Am
început cu prima Adunare Ecumenică Europeană la Basel, Elveţia, în 1989, mer
gând la Graz, Austria, în 1997, pentru a doua Adunare Ecumenică Europeană, şi
astăzi suntem aici pentru a treia Adunare Ecumenică Europeană, trecând prin
Roma şi Wittenberg. Iisus Hristos, Care luminează toate neamurile ca „lumină a
A

_
_
_
_

215

DOCUMENTARE

neamurilor” (Is 49, 6 şi Fap 13, 47) şi a întregii lumi, ne-a îndreptat din nou paşii
spre această binecuvântată întâlnire. Pentru că, într-adevăr, Lumina lui Hristos
străluceşte peste toţi, aşa precum spunem şi în experienţa noastră liturgică din
timpul Postului Mare, în timp ce ne pregătim să celebrăm marea sărbătoare şi
minunatul eveniment al învierii Domnului.
Binecuvântăm şi salutăm această călătorie sfântă a creştinătăţii europene, că
lăuzită de Lumina lui Hristos ca de la un far la altul, în care recunoaştem călătoria
Sa răstignită de-a lungul secolelor, mai ales în timpul dezmembrărilor creştinătăţii
în numeroase Biserici şi confesiuni, dar şi în dorinţa tot mai mare şi mai ales în
obligaţia restaurării comuniunii şi unităţii creştine.
Ne bucură şi faptul că, fiind rod al Luminii lui Hristos şi al puterii Duhului
Sfanţ, cooperarea ecumenică dintre Bisericile creştine nu este ceva cu totul nou.
Biserica Ortodoxă, la iniţiativa Patriarhiei Ecumenice, a invitat de mai bine de o
sută de ani, atât Bisericile Ortodoxe surori, cât şi toate Bisericile lui Hristos din
întreaga lume, la cooperare în vederea deplinei refaceri a comuniunii creştine şi a
unităţii, precum şi a sprijinirii omenirii suferinde. Dar, în acest moment, proble
mele specifice nu sunt necunoscute. Ele au fost discutate în mod deschis de mai
multe ori în întâlnirile ecumenice pan-europene din trecut, unde - inspiraţi de lumina
lui Hristos şi iluminaţi de Duhul Sfânt - s-au luat deciziile necesare şi s-au trasat
concluziile corespunzătoare. Acestea au fost rezumate, printre altele, în Charta
Oecumenica, publicată la Strasbourg în luna aprilie 2001. Acestea au legat Bise
ricile din Europa, prin acţiuni şi activităţi specifice, să slujească înspre unirea
creştină pe baza aceleiaşi credinţe în iubire, pe calea lor spre Una, Sfântă, Sobor
nicească şi Apostolească Biserică, precum s-a formulat în Mărturisirea de credinţă
din timpul celui de al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381,
pentru sprijinirea şi protejarea demnităţii persoanei umane ca şi chip al lui Dum
nezeu, precum şi pentru împăcarea dintre popoarele şi culturile continentului
european.
Desigur, suntem conştienţi că această Charta Oecumenica nu constă într-o con
stituţie pentru o super-biserică şi nici nu considerăm Charta ca fiind un text infai
libil. Cu toate acestea, în ciuda aparentelor slăbiciuni ale sale, nu încetează să fie
rezultatul unei cooperări inter-bisericeşti intense şi responsabile, precum şi dovada
unei voinţe puternice a tuturor Bisericilor Europene de a continua să extindă şi să
întărească cooperarea lor pentru o dezvoltare cu totul nouă a Europei. Charta Oecu
menica constituie în special rodul celei de A Il-a Adunări Ecumenice Europene din
Graz, elementul de legătură între acea adunare şi propria noastră întâlnire, şi un text
fundamental pentru intensificarea cooperării între Bisericile Europei.
Astfel, din toate aceste motive, nu este întâmplător că, pentru această A IlI-a
Adunare Ecumenică Europeană, textul Chartei Ecumenice a fost promovat ca şi
fundament pentru determinarea temelor particulare: Lumina lui Hristos şi Bise
rica, Lumina lui Hristos şi Europa şi Lumina lui Hristos şi lumea.
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Este potrivit ca dezbaterile să înceapă cu tema fundamentală a unităţii între
Bisericile creştine, adică subiectul principal şi de neînlocuit al Mişcării Ecume
nice. Din această poziţie, aşadar, noi repetăm şi evidenţiem faptul că întreaga
Ortodoxie, şi smerenia noastră în mod personal, rămâne fermă şi inflexibilă în
convingerea noastră, că suntem obligaţi să facem tot ceea ce ne stă în putere pen
tru a promova lucrarea sacră de restaurare deplină a comuniunii eclesiale şi sacra
mentale între Biserici, pe fundamentul aceleiaşi credinţe în dragoste şi respect
pentru exprimările particulare în cadrul cărora este experiată credinţa apostolică.
Aşteptăm şi sperăm că această A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană va
avea drept rezultat paşi pozitivi şi semnificativi, ca şi concluzii înspre acelaşi
scop, şi că Bisericile pot - inspirate de lumina lui Hristos şi în recunoaşterea aces
tei lumini - împreună să se înţeleagă asupra caracterului şi formei unităţii creştine
pe care o căutăm, în chip special, dat fiind că ştim că unul dintre impedimentele
prealabile şi existente este exact părerea diferită dintre Bisericile creştine în ceea
ce priveşte scopul şi misiunea Mişcării Ecumenice.
Rugăciunea finală a Domnului nostru, din cap. 17 al Evangheliei după Evan
ghelistul Ioan, rămâne pentru noi toţi criteriul şi scopul, precum şi forma mult
doritei unităţi creştine: „Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce
vor crede în Mine, prin cuvântul lor. Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru
Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis (In 17, 20-21). Cuvântul „precum arată aici modelul pentru restau
rarea comuniunii şi unităţii creştine şi al unităţii, care este viaţa şi modul de exis
tenţă între cele trei persoane ale Dumnezeului Treimic. Acest legământ al Dom
nului nostru Iisus Hristos trebuie să fie desăvârşit în noi, pentru ca lumea să poată
crede în El. Prin această rugăciune, noi am primit porunca; şi astfel, prin rugă
ciune, muncă şi contemplare duhovnicească, noi suntem de asemenea obligaţi să
progresăm cu responsabilitate, pentru a face împreună mărturisirea credinţei şi a
slujirii practice. Aşadar, noi căutăm să realizăm deplina comuniune dintre Bise
rici, împreună cu toate consecinţele ei, mai degrabă decât a intereselor individuale
pentru creşterea puterii proprii şi a influenţei, sau altfel spus sublinierea exagerată
a excluderii şi unicităţii eclesiale.
Exact din aceste motive, noi promovăm în mod sincer şi susţinem orice dia
log teologic ecumenic, în aceeaşi măsură, ca ceva absolut necesar, chiar şi în rela
ţiile cele mai critice dintre noi, dat fiind că fără dialog este imposibil de dobândit
ţinta finală dorită a reconcilierii creştine, comuniunea şi unitatea.
Doar prin sinceritate şi dialog obiectiv vom putea fi capabili să contribuim
într-un mod decisiv la consolidarea reconcilierii şi comuniunii chiar între cetăţenii
Europei, sprijinind şi promovând crearea unei noi Europe, unde principiile şi va
lorile creştine vor guverna pe fundamentul moştenirii spirituale a creştinătăţii.
Atunci, vom fi capabili să mărturisim şi să proclamăm că, într-adevăr, Lumina lui
Hristos străluceşte tuturor! Iisus Hristos însuşi ne-a asigurat: „Eu sunt lumina
lumii. Oricine îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina
vieţii” (In 8, 12).
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Prin urmare, temeliile pentru o nouă Europă nu pot fi numai de ordin finan
ciar şi politic, sau cu dimensiuni doar culturale şi naţionale. De aceea - cum pu
tem noi mai bine şi în deplină convingere creştină - suntem de acord şi contribuim
la crearea unei Europe umane şi sociale, iluminată de veşnica şi nestinsa lumină
a lui Hristos, în care să domnească drepturile umane şi valorile fundamentale ale
păcii, dreptăţii, libertăţii, toleranţei, ale co-participării şi într-ajutorării. în acelaşi
timp, subliniem în mod categoric importanţa respectului pentru viaţă, valoarea
supremă a căsătoriei şi a familiei, ajutorarea şi asistenţa celor săraci, iertarea şi
îndurarea (cf. Charta Oecumenica, par. 8). Dacă lumea nu este convinsă de munca
noastră, de faptul că demnitatea şi problemele specific umane sunt în centrul
intereselor celor aflaţi în poziţii de responsabilitate, atunci nu poate fi vorba nici
de încredere şi nici de un progres semnificativ în noua Europă.
Noi rămânem fermi în aceste principii şi valori creştine. Deoarece, avem în
minte marea realitate contemporană înşelătoare, în care prevalează o confuzie a
valorilor şi unde lupta dintre lumină şi întuneric este în desfăşurare. Noi suntem
profund preocupaţi de persoana umană, creată după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, şi în acelaşi timp dispreţuită şi ignorată. Suntem de asemenea preo
cupaţi de familie şi de importanţa ei esenţială. Suntem preocupaţi de muncitori,
care sunt folosiţi în principal ca mijloace de consum şi producţie. Suntem preocu
paţi de creaţia lui Dumnezeu, care este în mod constant şi cinic interpretată ca
subiect de abuz; deoarece ea suspină, planeta noastră fiind chiar ameninţată,
aşteptând răscumpărarea şi protecţia noastră (Rm 8).
Ce altceva ar mai trebui făcut, dincolo de ceea ce s-a realizat, pentru a deveni
responsabili şi conştienţi de condiţia dramatică a supravieţuirii umane pe glob şi
pe continentul îmbătrânit al Europei? Ce altceva ar mai trebui făcut, dincolo de
ceea ce s-a realizat, pentru ca ochii noştri să fie deschişi, să vedem lumina lui
Hristos şi să o urmăm, şi astfel să nu umblăm în continuu în întuneric şi amăgire?
Nu este timp pentru aşteptare sau întârziere. Altminteri, noi suntem binevoitori şi
iresponsabili, chiar mai grav, cu ochii închişi. în consecinţă, responsabilitatea
noastră este crescândă.
Ceea ce trebuie să se întâmple imediat este căinţa, împreună cu schimbarea
vieţii care însoţeşte căinţa. Lumina călăuzitoare a lui Hristos întotdeauna există.
Cu toate acestea, ochii noştri au fost orbiţi şi sunt incapabili să perceapă şi să ur
meze acea lumină. Pentru că ei s-au deprins cu întunericul predominant şi con
fuzia. Fie ca cei ce au ochi de văzut, să vadă. Judecata lui Iisus Hristos către uce
nicii Săi ne este repetată nouă astăzi: „Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu
auziţi, şi nu vă aduceţi aminte? .. .Şi El le-a spus: încă nu înţelegeţi?” (Mc 8,18-21).
Nu este astfel nimic nou, că aceia care se considerau ai Săi, L-au părăsit pe Acela
Care este Lumina, în chip neînţelegător, după cum menţionează şi Evanghelistul
Ioan: „Cuvântul era Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul care vine
în lume. în lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. întru
ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (In 1,9-11).
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Pentru aceasta, în mijlocul acestei situaţii, repetăm astăzi, la fel cum am făcut
în trecut, înaintea tuturor, că vom continua fară îndoială să ne plasăm pe noi
înşine, personal, ca şi Patriarhia Ecumenică - şi, cum ne place să credem, împre
ună cu toate Bisericile creştine ale Europei - în serviciul şi slujirea umanităţii,
care astăzi suferă în multe feluri, şi a creaţiei lui Dumnezeu, care suspină împre
ună cu noi. Nu există nici o soluţie alternativă la aceste probleme, şi suntem abso
lut pregătiţi să contribuim şi să cooperăm la orice dialog constructiv şi sincer.
In acest spirit, noi binecuvântăm şi aprobăm recomandarea propusă de repre
zentanţii ortodocşi de la Conferinţa de pregătire inter-ortodoxă, care a avut loc la
Rodos în luna iunie, în vederea acestei Adunări, ca o dovadă tangibilă a preocu
pării Bisericii Ortodoxe, dar şi a tuturor Bisericilor creştine din Europa, ziua de
vineri, 7 septembrie, să fie o zi de post pentru noi toţi, ca răspuns pentru compor
tamentul nostru distructiv şi arogant faţă de natură şi mediul înconjurător.
In acest moment, deplin conştienţi de slujirea armonioasă din interiorul în
tregului trup al comuniunii fraţilor noştri ortodocşi, chemăm iarăşi toate Bisericile
Ortodoxe să-şi asume responsabilităţile vremii şi să conlucreze împreună, atât în
interiorul Ortodoxiei, cât şi în afara ei, cu toate Bisericile care mărturisesc numele
lui Hristos, în mod deosebit cu toate Bisericile din Europa, să contribuie la vinde
carea suferinţei omului contemporan. Fără acest dialog şi cooperare apropiată nece
sară cu toţi ortodocşii şi toţi creştinii, dar de asemenea şi cu toate persoanele respon
sabile şi toate forurile competente şi autorităţile religioase, politice, economice, cul
turale şi altele, acţiunile noastre izolate sunt determinate de la bun început eşecului.
Mărturisim, proclamăm şi experiem aceasta, deoarece suntem absolut con
vinşi că preocuparea noastră este de asemenea şi preocupare a tuturor Bisericilor
creştine, ca şi preocupare a tuturor oamenilor raţionali - lideri locali, naţionali,
internaţionali şi europeni din diferite poziţii administrative.
De altfel, cunoaştem şi precizăm că principiile şi valorile de bază ale celorlalte
religii monoteiste nu numai că permit, dar şi impun respectul reciproc al demnităţii
persoanei umane şi, prin extensie, coexistenţa paşnică a tuturor oamenilor şi a tutu
ror credinţelor. Rezultatele şi recomandările numeroaselor dialoguri inter-religioase, multe dintre ele fiind organizate în urma iniţiativei noastre şi cu participa
rea noastră personală, ne încredinţează convingător despre acest adevăr. Orice altă
pretenţie sau prejudiciu al aşa-zisei religii, sau a unora dintre acestea, pe baza ca
racterului şi a principiilor lor, care se presupune că contribuie la, şi promovează
intoleranţa religioasă, fanatismul, extremismele naţionale, violenţa şi războaiele,
nu corespund realităţii. Pe de altă parte, repetăm principiul de bază al Declaraţiei
de la Bosfor a conferinţei inter-religioase ţinută în 1994, care pe lângă smerenia
noastră, a fost semnată de reprezentanţi ai creştinismului, iudaismului şi islamului.
Această declaraţie accentuează în mod categoric faptul că orice crimă în numele
religiei este o crimă împotriva religiei. Suntem pe deplin convinşi că coexistenţa
paşnică şi cooperarea dintre oameni aparţinând diferitelor rase şi diferitelor religii
este nu numai posibilă, dar şi plăcută Dumnezeului păcii şi al dreptăţii.
A

DOCUMENTARE

219

Aşadar, vigilenţa şi rezistenţa puternică sunt necesare, pentru ca sensul reli
gios şi sensul comunitar cu privire la aceleaşi idealuri, sau interese politice şi eco
nomice, sau altele, să nu fie parte a unui abuz.
Fundamentaţi pe credinţa noastră, noi trebuie nu numai să proclamăm cu pro
priile noastre cuvinte, ci de asemenea să mărturisim prin trăire, că toţi suntem pe
lerini trecători în această lume, „neavând aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe
aceea ce va să fie” (Evr 13, 14). în concluzie, şi noua Europă prezintă deja toate
dimensiunile unei societăţi în mişcare a popoarelor de diferite origini culturale,
sociale şi religioase, care cu toţii trebuie priviţi cu seriozitate, dincolo de refor
mele politice şi instituţionale ale noii societăţi, pe baza respectului reciproc şi a
egalităţii tuturor oamenilor, precum Părinţii noştri au reliefat.
Suntem pe deplin încredinţaţi că Lumina lui Hristos luminează tuturor! Această
mărturisire este în Biserica Ortodoxă, parte a pregătirii pentru slujba de înviere a
Domnului nostru lisus Hristos. Lumina lui Hristos este mai mult sau mai puţin
acelaşi Hristos al învierii, Biruitorul neputinţelor şi al patimilor, Cel ce a biruit
moartea prin moarte, dăruind tuturor viaţa veşnică: „Totul s-a umplut acum de
lumină, cerul, pământul şi cele de dedesubt; să prăznuiască aşadar toată creaţia
învierea lui Hristos, în care s-a întărit”.
Această credinţă a noastră este şi aşteptarea şi nădejdea noastră, convingerea
şi viitorul tuturor”.
a
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Traducere din limba greacă
Dr. ŞTEFAN TOMA

Mesajul Preşedintelui României Domnul Traian Băsescu
cu prilejul Adunării Ecumenice Europene

Sanctitatea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţe,
Excelenţele Voastre,
Distinşi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
v*

„Doresc să vă transmit salutul meu cordial cu prilejul celei de-a Treia Adunări
Ecumenice Europene care se desfăşoară la Sibiu - capitală culturală a Europei.
In primul său an de apartenenţă la Uniunea Europeană, România are astfel
privilegiul să găzduiască un eveniment definitoriu pentru acţiunea comună a Bise
ricilor creştine şi pentru raportarea noastră responsabilă la valorile spirituale care
au stat la baza identităţii europene.
A
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Personalităţile fondatoare ale Europei unite au vorbit cu încredere şi speranţă
despre „sufletul Europei”, despre dimensiunea spirituală a unităţii şi a solidarităţii
- garanţie a reconcilierii, a păcii şi a dreptăţii spre care aspirau, acum o jumătate
de secol, popoarele Europei.
Astăzi este mai necesar ca oricând să conturăm un spaţiu de reflecţie comună
asupra rolului pe care Bisericilc pot să-l asume în societăţile noastre, potrivit mi
siunii lor religioase, pentru a dezvolta dialogul intercreştin şi interreligios, pentru
a cultiva respectul faţă de demnitatea persoanei, faţă de semeni şi faţă de natura
în care credincioşii văd creaţia lui Dumnezeu.
Ştiu că aţi început la Roma şi aţi continuat la Wittenberg un pelerinaj în vede
rea pregătirii acestei Adunări, prin a celebra diversitatea tradiţiilor din sânul creş
tinismului european. Desfaşurându-se la Sibiu - un veritabil model de întâlnire şi
conlucrare între culturi şi confesiuni religioase, şi pentru prima dată într-o ţară
majoritar ortodoxă, ţară care a pregătit evenimentul de astăzi prin vizita istorică a
Papei Ioan Paul II din 1999, a treia Adunare Ecumenică Europeană este pentru noi
toţi semnul solidarităţii între credinţe şi o speranţă reînnoită de unitate.
îmi exprim convingerea că lucrările Adunării Ecumenice de la Sibiu vor con
tribui la intensificarea colaborării interconfesionale în spiritul Cartei Ecumenice
şi vor confirma totodată vocaţia României de a fi un spaţiu al dialogului şi al coo
perării în vederea binelui comun în Europa”.

Mesaj la deschiderea Adunării
Excelenţa Sa Cardinal Peter Erdo, Preşedinte al CCEE
„Mă bucur să deschid, împreună cu preşedintele Conferinţei Bisericilor Eu
ropene, Pastorul Jean-Amold de Clermont, lucrările celei de-a Treia Adunări Ecu
menice Europene. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră în numele Consiliului
Conferinţelor Episcopale Europene şi vă mulţumesc că aţi dat curs invitaţiei.
Noi ca şi creştini din Europa, am pornit din nou la drum. Am conceput
această Adunare ca un proces, ca un pelerinaj european. Pe drumul nostru, noi
mergem şi pe urmele Adunărilor precedente. Când ne-am întâlnit în 1989 la Basel,
. Europa era încă divizată de un zid înspăimântător. România, care acum este gazda
noastră, precum şi multe alte ţări europene, poartă încă urmările acestor vremuri.
Schimbările politice şi economice bineînţeles că nu ne-au adus cerul pe pământ.
Independent de aceasta, o astfel de utopie ar fi străină de credinţa noastră, căci noi
aşteptăm întâlnirea întregii umanităţi cu Domnul, la sfârşitul veacurilor. Aceasta
nu înseamnă că nu ne sunt încredinţate sarcini concrete spre a face lumea din jurul
nostru mai dreaptă şi mai frăţească. Mai ales chestiunea dreptăţii nu este încă cla
rificată. în 1997 ne-am întâlnit din nou la Graz, într-o nouă Europă aflată pe dru
mul unificării şi libertăţii. Noi provocări se arată la orizont: mobilitatea popoa
relor, care nu înseamnă întotdeauna contacte armonioase între religii şi culturi, în-

DOCUMENTARE

221

soţeşte globalizarea, inclusiv pe continentul nostru. Raportul bipolar de puteri al
lumii pare să fie înclinat dominării unei singure puteri, o realitate care pretinde de
la omul vestic o responsabilitate morală cu totul deosebită. Pe scena politică a lu
mii observăm fenomene cu totul noi, precum întărirea marilor ţări asiatice, drep
tate, respectiv nedreptate la nivel internaţional, deznădejde, terorism, criză eco
logică, răspândirea secularismului, incredibilul progres al ştiinţei şi tehnicii, mai
ales al bioeticii, care răstoarnă viziunea asupra omului şi care postulează o serie
întreagă de reflecţii etice. Europa de astăzi nu este nici Europa de la Basel nici cea
de la Graz. In Europa de astăzi, care, pe de o parte, ni se pare că vagabondează de
ici, colo lipsită de scopuri şi idealuri, ne apare, pe de altă parte, ca având tot mai
urgent nevoie de găsirea unui nou sens, noi avem greaua responsabilitate „să măr
turisim despre Lumină” (vezi In 1, 8). Lumina Iluminismului, care, prin originea
sa, nu a fost, din punct de vedere cultural, prea departe de moştenirea creştină şi
care a slujit cu prioritate raţiunii economice, nu mi se pare a mai fi suficientă pen
tru drumul nostru.
Sunt convins că în aceste zile noi trebuie să luăm foarte în serios tema pe care
am ales-o pentru Adunarea noastră „Lumina lui Hristos luminează tuturor, spe
ranţă pentru unitate şi înnoire în Europa. Este o temă profund biblică, aşa cum
putem citi în prologul ioaneic: „Cuvântul este lumina cea adevărată, Care lumi
nează pe tot omul, care vine în lume” (In 1, 9). De aceea, pe bună dreptate, în
Liturghia răsăriteană se cântă: „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Contri
buţia noastră la succesul Adunării de la Sibiu depinde de măsura în care vom reuşi
să citim problemele cu care ne vom ocupa, în lumina Evangheliei. Aceasta în
seamnă că trebuie să ne ridicăm capetele noastre, căci ca şi creştini botezaţi noi
am primit lumina lui Hristos. în acelaşi timp trebuie să fim foarte smeriţi, căci
ceea ce oferim lumii nu este propria noastră realizare. Ca şi creştini, noi suntem
slujitori, dar şi mesageri ai Evangheliei. Şi: trebuie să ne deschidem inimile, ast
fel încât lumina şi dragostea lui Hristos să poată cuprinde prin noi pe toţi oamenii.
Simbolul hristologic al luminii este linia roşie a relatării creaţiei şi al istoriei
mântuirii. Cuvântul creator de la început rupe tăcerea şi vesteşte: «Să fie lumină, şi a
fost lumină» (Fc. 1, 3). La plinirea vremii, «lumina cea adevărată ...» (In 1, 9) a venit
în lume şi s-a făcut trup (vezi In 1,7, 14). La sfârşitul veacurilor, oraşul cel sfânt,
Ierusalimul, nu va mai avea nevoie «nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci
slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul » (Apoc. 21, 23)”1.
Deja Conciliul Vatican II învaţă că după dezbinarea creştinilor, „va fi greu
pentru Biserica însăşi să formuleze deplinătatea catolicităţii sub toate aspectele în
realitatea vieţii” (Unitatis Redintegratio I, 4j). Susţinerea chestiunilor sfinte ale
unităţii ar trebui să ducă la reînnoirea identităţii precum şi a valorilor autentic
creştine şi umane ale societăţii în Europa. La audienţa generală din data de 8
August 2007, papa Benedict XVI a vorbit despre viaţa şi opera lui Grigorie de
A

1. P. Coda, La Iuce di Cristo illumina tutti, in Arbeitsmaterialien der EOV3
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Nazianz şi l-a citat pe Sfanţul episcop, care, în 381, a spus, cu privire la opoziţia
faţă de persoana sa la sinodul de la Constantinopol: «Noi, cei care iubim atât de
mult pe Dumnezeu şi Hristos, l-am împărţit pe Hristos. Din dorinţa de adevăr, ne-am
minţit unul pe altul, din dorinţa de dragoste am semănat ură, din cauza pietrei
celei din capul unghiului, ne-am depărtat unii de alţii» (Oratio 6, 3: SC 405, 128).
Această săptămână este legată de o situaţie cu totul deosebită, însă relevă o analo
gie la un aspect al problemei ecumenice şi o luminează: este dragostea dintre
creştini. Uneori, creştinii sunt, prin credinţă şi tradiţie, apropiaţi unii de alţii, însă
se tratează unii pe alţii cu frică şi neîncredere, cu amintiri negative şi alte boli cro
nice ale trecutului. Una din principalele probleme este, drept urmare, concilierea
inimilor între creştini. Aceasta pare să fie deosebit de actuală între catolicii de
diferite rituri şi creştinii ortodocşi din centrul şi estul Europei, o regiune a căror
popoare au suferit mult şi a căror societăţi, tocmai în acest timp, au nevoie de in
spiraţie creştină.
însă unitatea creştinilor nu este doar o chestiune de sentimente, căci există şi
diferenţe confesionale în ceea ce priveşte adevărurile de credinţă. Dialogul teo
logic despre aceste puncte nu se desfăşoară, de cele mai multe ori, la nivel multi
lateral, ci are loc între comunităţi creştine concrete. Aşa că, bineînţeles, misiunea
întâlnirii noastre nu este de a rezolva aceste probleme.
Aici în Sibiu, dorim să privim împreună la Hristos, spre a găsi în El unica
lumină adevărată şi desăvârşită. Aşa putem merge înainte pe calea unităţii, care
întotdeauna ne este şi ne va fi dăruită de Dumnezeu Cel atotputernic şi milostiv.
Entuziasmul superficial sau exagerata siguranţă în izbândă ar fi la fel de
greşite în acest loc. Drumul ecumenismului este însemnat cu greutatea Crucii.
Statornicia în Hristos însă ne învaţă să trăim credincioşi şi consecvenţi faţă de
toate cele bune - inclusiv în eforturile noastre teologice. Aşa citim şi în Epistola
către Romani: „şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea
minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi de
săvârşit” (Rm 12, 2).
Calea ecumenismului este însă în acelaşi timp locul în care întâlnim , în care
întâlnim chipul lui Hristos Cel înviat, Care a făgăduit: „Eu sunt cu voi până la
sfârşitul veacurilor.” (Mt 28, 20). în deceniile trecute, am învăţat să ne respectăm
şi să ne preţuim, ne-am cunoscut şi am învăţat că acestei comuniuni care există
între noi trebuie să-i dăm o formă. Este o comuniune care din păcate nu este
deplină. Am dezvoltat însă şi temeri.
Acum a sosit momentul să mergem în profunzime. Misiunea pe care o avem
aici în Sibiu este să trăim şi să ne aprofundăm în Hristos. Trebuie să recunoaştem
adesea cu durere că creştinismul, în adevărata lui esenţă, este puţin cunoscut în
Europa. Circulă numeroase măşti ale creştinismului, care adesea sunt cu bună
ştiinţă false. Piedica primară şi cea mai mare a ecumenismului.este, cred, necu
noaşterea şi superficialitatea vieţii creştine. Este urgent necesar ca această cale a
ecumenismului să devină o cale a aprofundării teologice şi spirituale. Dacă dorim
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să devenim misionari autentici ai lui Hristos, atunci trebuie să-I devenim ucenici
autentici. Identitatea noastră creştină poate să crească în cunoaşterea Scripturii şi
a adevărului credinţei noastre. Desigur, calea cea corectă spre unitate nu înseamnă
uitarea istoriei, realităţii, doctrinei şi credinţei propriei comunităţi. Grigorie de
Nazianz, pe care tocmai l-am citat, dă Bisericii din Constantinopol de care tocmai
se desparte, următorul sfat: „Rămâi cu bine, oraş mare, care iubeşti pe Hristos...
Copilaşi, apăraţi-mi moştenirea credinţei.” (Oratio 42, 27: SC 384, 112-114).
O altă sarcină ecumenică urgentă este confruntarea comună cu modernitatea
şi secularizarea. Creştinii din Est şi Vest au experienţe deosebite şi putem să învă
ţăm unii de la alţii. Este obligaţia noastră să arătăm că Evanghelia poate să intre în
dialog cu orice cultură şi că are puterea, de a se îmbogăţi spiritual. în situaţia de
astăzi de pe continentul nostru, totul pare a fi dominat de subiectivitate. Mai ales
în lumea post-comunistă există un astfel de gol cultural şi moral, care ameninţă cu
incriminarea societăţii noastre şi destabilizarea ordinii publice. Din acest motiv,
este foarte important să întărim sensul obiectiv şi valoarea multor lucruri, precum
şi să întărim modul de comportare uman. Conştiinţa regulilor care rezultă din reali
tatea naturii şi a oamenilor trebuie reînnoită -, pentru protejarea şi păstrarea în
tregii creaţii. Altfel, punem în joc viaţa oamenilor - care între timp au devenit atât
de „puternici - pe această planetă. Raţiunea umană trebuie să fie luminată de
lumina credinţei, de Lumina lui Hristos. Lumea are nevoie de Hristos şi ea are de
asemenea nevoie de noi, cei care-I aparţinem lui Hristos.
în sfârşit, Adunarea de aici, de la Sibiu, va contribui la adâncirea relaţiilor
ecumenice de aici din Europa. Noi, delegaţii, venim din toate ţările Europei şi
suntem chemaţi să fim „multiplicatori,” „mesaje vii” de la Sibiu sau, şi mai mult,
ambasadori ai credinţei creştine, „Scântei ale Luminii lui Hristos.”
Mulţumirile noastre se îndreaptă spre Bisericile şi oraşul Sibiu care ne-au
primit aici. Am venit aici la capătul întâlnirilor de la Roma, din ianuarie 2006 şi
de la Wittenberg din februarie a acestui an, precum şi a numeroaselor întâlniri la
nivel naţional şi local. Experienţele şi trăirile ecumenice pe care Duhul Sfânt le-a
dăruit Europei în acest an sunt o mare bogăţie pentru itinerariul nostru. Ne încu
rajează mult faptul să ştim că parcursul nostru prin toate ţările Europei este însoţit
de rugăciune. Pentru noi este o bucurie aparte să ne întâlnim în acest oraş vechi şi
în această ţară încărcată de istorie. Transilvania, precum întreaga Românie, are o
bogată şi vie moştenire a creştinismului ortodox şi catolic - atât al ritului latin cât
şi bizantin - precum a celui evanghelic. Integrarea în Uniunea Europeană a Ro
mâniei şi Bulgariei la începutul acestui reprezintă pentru noi un semn al acestor
timpuri. Chiar dacă până la urmă Uniunea nu ar realiza altceva decât astfel de
spaţii, în care concilierea şi frăţietatea dintre popoare şi etnii ar fi posibilă, atunci
această extindere reprezintă pentru noi, creştinii, o provocare, anume să umplem
acest spaţiu cu consistenţă, care vine din bogăţia credinţei noastre.
în ceea ce priveşte locul în care ne aflăm, nu trebuie să lipsească pomenirea
martirilor şi mărturisitorilor din această ţară, printre care se numără şi mari sfinţi.
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Doresc să aduc cinstea cuvenită Patriarhului Teoctist, care nu de multă vreme a
plecat dintre noi. Prin întâlnirea sa cu Papa Ioan Paul al II-lea, a făcut paşi impor
tanţi pe calea unităţii creştinilor.
Recunoştinţa noastră adâncă se îndreaptă şi spre numeroasele persoane, comu
nităţi şi instituţii care ne-au oferit posibilitatea să fim unelte ale providenţei divine
în aceste zile. Fie ca Duhul Sfânt să ne dăruiască ajutorul Său în aceste zile”.
Traducere din limba germană
Lect. Dr. DANIEL BUDA

Speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa
Jean-Amold de Clermont, Preşedinte al CBE
„Ceea ce doresc să vă spun este inseparabil de ceea ce tocmai a fost spus de
către Cardinalul Erdo. Vorbesc pentru a depune mărturie, mărturia luminii pe care
Hristos a facut-o să lumineze în cei care ştiu să lumineze pentru toţi oamenii.
Vorbesc bărbaţilor şi femeilor care sunt adunaţi aici pentru că ei îşi doresc ca
Bisericile lor, comunităţile lor locale, instituţiile şi asociaţiile lor să devină locuri
de mărturie! Nici unul dintre noi nu vrea să fie un obroc care ascunde lumina;
fiecare vrea să fie un loc înalt de unde ea poate să lumineze pentru toţi. Este
această transformare interioară, această schimbare pe care noi dorim să o reuşim
aici în Sibiu, încurajându-ne unul pe celălalt, făcând schimb de experienţă unii cu
ceilalţi, stabilind scopuri comune: „speranţă pentru reînnoire şi unitate în Eu
ropa”. Nimic mai puţin decât aceasta!
Este foarte important că ne-am fixat, noi înşine, scopuri importante. Dacă
dorim să întruchipăm o speranţă spre unitate şi înnoire, trebuie să avem curajul să
stăm faţă în faţă cu diviziunile dintre noi, şi cu obstacolele din calea noastră şi să
explicăm modul în care lumina lui Hristos vine să lumineze în noaptea noastră şi
să deschidă noi căi. Charta Oecumenica va fi instrumentul nostru de lucru. Din
2001 aceasta oferă linii directoare pentru Bisericile noastre, precum unitatea, spi
ritualitatea, misiunea, dreptatea şi dialogul inter-religios. Noi nu putem să ne
oprim la aceste linii directoare; ele ne arată doar direcţia în care trebuie să mer
gem. Aici în Sibiu noi trebuie să punem la punct următorii paşi pe drumul nostru,
trebuie să stabilim încotro vrem să ne îndreptăm împreună. Speranţa îşi are acest
preţ al ei, preţul cuvintelor şi acţiunilor care ne angajează, care trasează calea care
se află înaintea noastră pentru noi, iar împreună cu noi toţi aceia care doresc o
Europă a păcii, dreptăţii şi solidarităţii.
Avem nevoie de curaj! Curajul de a privi în faţă diviziunile şi obstacolele din
tre noi. în ciuda credinţei noastre comune în Hristos, Mântuitorul nostru, în ciuda
luminii Lui care luminează peste noi, şi în ciuda diversităţilor legitime, mai există
încă multe semne ale dezbinărilor noastre.
în ciuda ascultării aceluiaşi cuvânt al lui Dumnezeu, şi în ciuda Duhului Sfânt
care lucrează în noi, noi nu putem găsi unitate în rugăciune sau comuniunea euharistică.

DOCUMENTARE

225

în ciuda misiunii poruncite nouă de către Hristos, şi a poruncii de a-I fi mar
torii Lui, noi rămânem adesea închişi în propriile noastre grupări (bisericuţe), fară
a fi în stare să recunoaştem şi să primim lucrarea lui Dumnezeu care se petrece în
jurul nostru.
în ciuda lungului şir de încercări ale popoarelor Europei de a face din conti
nentul lor un spaţiu al reconcilierii păcii, dreptăţii şi solidarităţii, avem încă mari
dificultăţi să depăşim multiplele forme de egoism şi naţionalism.
In ciuda a tot ceea ce secole anterioare ne-au învăţat despre tragediile respin
gerii acelora care nu împărtăşesc aceeaşi religie cu noi, noi încă permitem dez
voltarea antisemitismului şi islamofobiei.
In ciuda căii pe care ne-a arătat-o nouă Dumnezeu, că omul este creat după
chipul Său, noi încă mai permitem ca migranţii şi cei care caută azil să fie trataţi
precum criminalii.
In ciuda recunoştinţei noastre faţă de Dumnezeu, Care ne-a oferit nouă crea
ţia Sa, noi continuăm să jefuim resursele sale, fară nici un fel de consideraţie pen
tru generaţiile următoare.
în ciuda bogăţiei continentului nostru, sărăcia continuă să macine fiecare din
tre ţările noastre.
In ciuda unui netăgăduit simţ al păcii care domneşte peste o mare parte a con
tinentului nostru, noi nu suntem cu adevărat angajaţi într-o cultură a non-violenţei
sau unei slujiri a reconcilierii.
Trebuie să găsim curajul să spunem aceasta unul către celălalt spre a găsi
împreună un mod de a ne pocăi şi de a primi Duhul lui Dumnezeu care ne va con
duce la o viaţă nouă.
Insă, nimic nu ar fi mai greşit decât să alcătuim împreună o lungă listă a difi
cultăţilor şi diviziunilor, dacă oricum nu putem să vedem ce vom face cu acestea. Ce
anume ne trebuieşte, de ce anume are nevoie lumea noastră sunt mărturii şi semne.
Trebuie să mărturisim ceea ce se petrece aici şi acolo în Bisericile noastre, care
reflectă lumina lui Hristos şi arată semne ale determinării noastre de a nu rămâne
nemişcaţi. Avem nevoie de semne ale abilităţii noastre să depăşim diviziunile dintre
noi, să fim uniţi în rugăciune şi să aducem împreună vestea cea bună a mântuirii.
Avem nevoie de semne ale abilităţii noastre de a scăpa de constrângerile pro
priei noastre naţionalităţi, dezvoltând solidaritatea şi să primim pe migranţi cu
mult respect şi realism. Avem nevoie de semne ale voinţei noastre de a schimba
modul nostru de viaţă astfel încât să ocrotim viitorul planetei noastre. Avem
nevoie de semne să arătăm că suntem angajaţi pentru pace.
Acestea nu vor fi numai semne simple şi concrete precum o modestă mărtur
isire a imposibilităţii noastre de a schimba lumea, ci o afirmare a responsabilităţii
noastre, pe care Dumnezeu a încredinţat-o copiilor săi în acelaşi moment în care
le-a încredinţat şi această lume, astfel încât să putem fi chipul Lui.
Acestea nu vor fi numai semne, ci şi reflectări ale luminii lui Hristos care
luminează peste noi”.
A
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Traducere din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA
15 - B.O.R. 7-8/2007
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Cuvântul de salut al I.P.S. Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la cea de a IlI-a Adunare Ecumenică
Europeană, Sibiu, 5 septembrie 2007
Sanctitatea Voastră Bartoloineu I,
Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă şi
Patiiarh Ecumenic,
Sanctităţile Voastre / Prea Fericirile Voastre,
Excelenţa Voastră Domnule Jose Manuel DuAUo Barroso,
Preşedintele Comisiei Europene,
Excelenţa Voastră Domnule Traian Băsescu,
Preşedinte al României,
Excelenţa Voastră Domnule Călin Popescu Tăriceanu,
Prim Ministru al României,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre,
Iubiţi participanţi la cea de
A Ill-a Adunare Ecumenică Europeană,
„Cu deosebită bucurie, dorim să Vă adresăm - în numele Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, al preoţilor, monahilor şi monahiilor, precum şi al
credincioşilor Bisericii noastre - un călduros cuvânt de bun-venit aici, la Sibiu,
străveche cetate de cultură şi spiritualitate creştină.
Pentru aproape o săptămână, Sibiul, „Capitală culturală a Europei” anului
2007 devine, în acelaşi timp, o adevărată „Capitală spirituală”, unde se vor reuni
personalităţi marcante ale vieţii creştine actuale, alţi reprezentanţi de seamă din
întreaga Europă, delegaţi ai principalelor Biserici creştine europene, între care şi
numeroşi tineri, care sunt o chezăşie a viitorului Creştinismului pe bătrânul con
tinent, nu doar prin vârsta lor, cât mai cu seamă prin implicarea lor activă în lu
crarea Bisericilor cărora le aparţin.
Tema generală ce va fi discutată în decursul zilelor ce vor urma: „ Lumina lui
Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate în Europa”
constituie nu doar un mesaj propriu cultului divin ortodox. El este, în acelaşi timp,
un imperativ foarte actual în contextul efortului comun pe care creştinii Europei
îl depun atât la nivel global, pe calea refacerii unităţii Bisericii, cât şi în context
european, ca expresie a speranţei de reînnoire a conştiinţei şi responsabilităţii
creştinilor în cadrul societăţii contemporane.
Biserica Ortodoxă Română, Biserică majoritară în România, a participat, încă
din primii ani de existenţă a Conferinţei Bisericilor Europene (KEK), la dialogul
ecumenic cu celelalte Biserici creştine de pe continent, dialog ce a fost întregit şi
a crescut prin colaborarea cu Consiliul Conferinţelor Episcopale Catolice din
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Europa (CCEE). Românii au avut bucuria să-l asculte pe Episcopul Romei ros
tind, la Bucureşti, în mai 1999, Crezul în limba română, pentru ca trei ani mai
târziu, în Bazilica Sf. Petru, Patriarhul României, adormitul întru fericire Părin
tele nostru Teoctist, să rostească Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan
(381), împreună cu prietenul său Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a mărturisi teza
urul comun al credinţei creştine.
în aceste momente, rememorăm cu multă bucurie şi o altă întâlnire ecu
menică europeană, desfăşurată în octombrie 1984, la Riva del Garda, Italia, când
ortodocşi, catolici şi protestanţi dintr-o Europă încă divizată de zidul Berlinului
au recitat împreună, în Domul din Trento, acelaşi Crez niceo-constantinopolitan,
ca o mărturie vie a unei rădăcini comune a credinţei creştine. Iată-ne acum, la mai
bine de două decenii de la acel eveniment, regăsindu-ne, după Basel (1989) şi
Graz (1997), la Sibiu, acest frumos oraş al Transilvaniei, o adevărată „Europă în
miniatură”, un teritoriu românesc al convieţuirii paşnice a românilor, saşilor şi
maghiarilor, reprezentând principalele Biserici creştine ale unei Europe fară zi
duri despărţitoare şi cu dorinţa de reunificare, nu doar politic sau economic, ci şi
spiritual. Iată, un arc peste timp ce vorbeşte despre îndatorirea noastră ca Biserici
clădite pe cuvântul viu al Evangheliei lui Hristos, Cel ce este Lumina lumii care
luminează tuturor, pentru a promova reînnoirea vieţii şi unitatea în Europa.
Această Lumină a lui Hristos ne-a călăuzit paşii şi ne-a întărit speranţa, mai
ales în anii de dictatură comunistă atee, astfel încât creştinii din România au
rămas fideli credinţei pe care au moştenit-o de la înaintaşii lor, făcând din poporul
român unul dintre cele mai religioase popoare din Europa.
Având convingerea că, prin extinderea Uniunii Europene, dialogul ecumenic
va fi şi mai mult promovat, ne exprimăm, încă o dată, bucuria de a vă primi în
România, ţară care, deşi abia din acest an (2007), a devenit stat membru al aces
tei Uniuni, nu a încetat niciodată să se manifeste în spirit cu adevărat european. în
acelaşi timp, ca cetăţeni ai Europei, avem îndatorirea de a fi împreună lucrători,
alături de creştinii din întreaga lume, pentru a manifesta o responsabilitate co
mună în mărturisirea lui Hristos, realizată prin cooperare în promovarea credinţei
creştine şi a valorilor Creştinismului şi prin solidaritate în rezolvarea problemelor
urgente cu care se confruntă societatea de astăzi.
Bine aţi venit la Sibiu, în această capitală culturală europeană, devenită în
aceste zile şi o capitală ecumenică în bucuria iubirii lui Hristos”!

Mesaj de salut către A Treia Adunare Ecumenică Europeană
Ca toţi să fie una - pentru ca lumea să creadă
Ioan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti,
Preşedintele Conferinţei episcopilor catolici din România

„O dată cu această a treia Adunare Ecumenică Europeană (EEA3) de la Sibiu,
speranţa noastră în intensificarea unităţii creştinilor în Europa atinge un nou punct
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culminant. Drumul speranţei şi al reînnoirii început în ianuarie 2006 la Roma,
continuat anul acesta în februarie la Wittenberg, devine acum mai vizibil şi ajunge
să fie păşit cu încredere, nu numai de cei peste 2500 de delegaţi oficiali, dar şi de
numeroşii pelerini care au venit şi vor mai veni încă în aceste zile de sărbătoare;
de asemenea - îmi place să cred - de toţi aceia care urmăresc prin intermediul
televiziunii şi al mass-mediei desfăşurarea acestei întâlniri ecumenice europene.
Semnarea Chartei Oecumenica mai întâi în anul 2001 - apoi de nenumărate
ori după aceea - semnifică dorinţa creştinilor din Europa de a merge pe drumul
reconcilierii şi de a da mărturie comună despre Cristos, într-un context cultural
secularizat ca al nostru. Este vorba despre înaintarea acelui proces conciliar înce
put la Basel, în 1989, continuat mai apoi la Graz, în 1997, însă extins de data
aceasta şi la partea estică şi sud-estică a continentului nostru european.
Tema generală a acestei prime zile a lucrărilor este prima parte, adică primele
trei capitole, ale Chartei Oecumenica: „Lumina lui Cristos şi Biserica”. în mod
concret este vorba despre unitatea creştinilor, despre izvoarele comune ale spiri
tualităţii acestora şi despre mărturia despre Cristos, pe care suntem chemaţi cu
toţii de a o da.
Mărturia comună este modalitatea vizibilă şi cea mai eficientă a răspândirii
Evangheliei în zilele noastre. într-un context cultural european secularizat, în care
numeroase curente post-modeme refuză să recunoască fundamentele creştine ale
acestui continent, devine din ce în ce mai necesar ca mărturia celor ce cred să fie
comună şi reciproc conjugată, pentru a avea o cât mai mare eficienţă în acţiune.
însă pentru ca mărturia să fie posibilă, mai întâi, şi apoi credibilă e necesară
redescoperirea bogăţiei spirituale specifice confesiunilor creştine şi a izvoarelor
spiritualităţii comune. Cel care ne îmbogăţeşte pe toţi cu lumina Sa şi prin cu
vântul Său este Domnul nostru Isus Cristos - mort şi înviat pentru noi şi pentru
întreaga creaţie. Pentru ca noi să avem parte de viaţă în plenitudine. Iar această
viaţă este darul său gratuit făcut nouă tuturor.
Primind acest dar noi creştem în unitate, iar unitatea noastră, din ce în ce mai
vizibilă şi mai intensă, chiar dacă încă nu deplină, este o imagine fidelă a unităţii
divine din sânul Prea Sfintei Treimi.
Să fim deschişi în aceste zile şoaptelor Duhului Sfanţ şi harului divin, pentru
a putea deveni capabili să aprofundăm unitatea deja existentă între noi: ca dar al
lui Dumnezeu făcut oamenilor odată cu Sfanţul Botez, ca speranţă a mărturiei
creştine comune şi ca ecou fidel al rugăciunii sacerdotale a lui Iisus:
„Ca toţi să fie una...” (In 17, 21).
Lumina lui Hristos şi Biserica
Cardinal Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical
pentru promovarea unităţii credinţei

„Tema acestei a treia întâlniri ecumenice europene „Lumina lui Hristos lu
minează deasupra tuturor” corespunde întocmai oraşului Sibiu/Hermannstadt.

DOCUMENTARE

229

Aici în Transilvania trăiesc împreună de secole unguri şi români, creştini orto
docşi, catolici, greco-catolici şi evanghelici. Aproape toate problemele europene
şi ecumenice se reflectă în această regiune. Nu degeaba Sibiul a devenit Capitală
culturală europeană 2007.
1. Istoria complexă a acestei regiuni arată că tema „Lumina lui Hristos lumi
nează deasupra tuturor nu este tocmai una simplă; dimpotrivă, ea ridică întrebări
şi în cazul unora chiar controverse. Lumina lui Hristos nu luminează oare asupra
tuturor, chiar şi asupra necreştinilor, musulmanilor, nu luminează ea oare şi pe cei
ce nu ştiu nimic despre Hristos şi pe aceia, care nu sunt tocmai puţini, din Europa
de azi, care deşi ştiu despre El, neagă mesajul Său, pe aceia care - precum spune
Biblia - iubesc întunericul mai mult decât Lumina? (In 3,19) Luminează ea oare
chiar şi pe acei care-1 urmează pe Iisus Hristos şi care cred în El?
într-adevăr o temă deloc simplă. Totuşi este o temă pe care nu şi-a închipuit-o
o oarecare comisie ecumenică înţeleaptă; este vorba despre o parafrazare a unui
text din prologul Evangheliei după Ioan. în Evanghelie este vorba despre adevă
rata lumină, care luminează deasupra oricărui om şi care a venit definitiv în lume
prin Iisus Hristos (In 1,9). Iisus Hristos însuşi se numeşte Lumina Lumii (In 8,12).
Din această cauză, tema propusă „Lumina lui Hristos şi Biserica” trebuie încă de
la început privită dintr-o altă perspectivă, anume „Lumina lui Hristos şi Lumea”.
Astfel ajungem cu tema noastră pe teritoriu biblic sigur şi îmi permit să adaug:
suntem pe teritoriu sigur comun. Deşi totul îi desparte pe creştinii ortodocşi, evan
ghelici şi catolici, recunoaşterea lui Iisus Hristos îi uneşte. Ca şi creştini recunoaştem
împreună că prin Iisus Hristos ne-a fost dăruită Lumina vieţii, că această Lumină nea luminat prin botezul comun pe care părinţii Bisericii îl denumesc iluminare (photismos). împreună recunoaştem în crez că Iisus Hristos este Lumină din Lumină,
adevăratul Dumnezeu din adevăratul Dumnezeu. împreună îl recunoaştem ca Mân
tuitor şi Salvator pentru toţi oamenii şi ca mântuirea lumii.
Mi se pare important faptul că nu ne legăm chiar la începutul întâlnirii de
diferenţele care există între noi, ci ne referim la temelia noastră comună. Oecumena creştină nu este numai o problemă legată de sentimentul apartenenţei. Oecumena creştină vrea să adeverească recunoaşterea comună a unui singur Dum
nezeu, unui singur Domn Iisus Hristos, a unui singur botez şi a unei singure Bise
rici, pe care o recunoaştem cu toţii prin crezul nostru comun. Mişcarea ecumenică
este condusă de oameni care se roagă Sfintei Treimi şi îl recunosc pe Iisus ca
Mântuitor şi Domn - precum scrie în formula de bază a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. Trebuie să luăm în considerare în aceste zile această temelie comună
şi să ne lăsăm inspiraţi de ea. Fără aceasta am vorbi în zadar.
Darul ecumenismului este faptul că am recunoscut această apropiere funda
mentală şi am descoperit că nu suntem străini unii de alţii şi nici nu ne facem con
curenţă unii altora, ci fraţi întru Hristos. Nu putem fi niciodată suficient de
recunoscători pentru acest dar. Nu trebuie să lăsăm ca bucuria primirii acestui dar
să se stingă vreodată; nici măcar atunci când diferenţele şi problemele ne năpăA
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dese. Nici nu trebuie să renunţăm la ea lăsându-ne convinşi de cei care cred că
ecumenismul este un total eşec. Pentru noi ecumenismul este o sarcină pe care am
primit-o de la lisus Hristos, care s-a rugat ca „toţi să fie una” (17, 21); este îndem
nul Sfanţului Duh (Unitatis Redintegratio 1; 4) şi un răspuns la chemarea vre
murilor. Astfel ne-am întins mâinile unii altora şi nu mai vrem să ne despărţim.
2. Şi avem comoara aceasta în vase de lut (2 Cor 4, 7). Căci deşi avem acest
fundament comun, lisus Hristos, trăim în biserici diferite. Facem acest lucru contrar
dorinţei şi poruncii lui lisus Hristos. Din această cauză nu trebuie să considerăm
diferenţele dintre noi ca fiind evidente şi nici să ne obişnuim cu ele sau să le ampli
ficăm. Ele sunt contrar voinţei lui Dumnezeu şi astfel expresie a păcatului; ele sunt
eşecul misiunii noastre istorice, anume că lumina ar trebui să mărturisească pe lisus
tuturor oamenilor şi să pledeze pentru unitatea şi pacea între oameni.
Prin diferenţele dintre noi am întunecat lumina lui lisus Hristos în ochii mul
tor oameni şi care privesc faptele Sale cu îndoială. Diferenţele dintre noi se dato
rează - cum se poate dovedi istoric - diferenţelor existente în Europa şi secula
rizării. Diferenţele dintre noi se datorează şi faptului că mulţi oameni se îndoiesc
de biserică şi o pun sub semnul întrebării. Astfel nu putem fi mulţumiţi de stadiul
în care se află bisericile noastre: nu ne putem continua pur şi simplu activitatea de
zi cu zi. Nu există nici o alternativă responsabilă pentru Oecumena creştină. Orice
altceva ar fi contrar responsabilităţii noastre faţă de Dumnezeu şi faţă de lume.
întrebarea despre unitate ar trebui să ne neliniştească; ea trebuie să ardă în noi.
3. Ce putem face? înainte de orice terapie trebuie făcută o analiză. Biserica
mea, biserica catolică a întocmit un document al congregaţiei credinţei cu dife
renţele, care din păcate există şi ne-a amintit astfel de problema în faţa căreia ne
aflăm. Ştiu că mulţi, mai ales mulţi fraţi evanghelici se vor simţi jigniţi de acest
lucru. Nici eu nu pot rămâne indiferent; şi mie îmi cade greu acest lucru. Deoarece
suferinţa şi durerea prietenilor mei este şi durerea mea. Intenţia noastră nu a fost de
a supăra sau a înjosi pe cineva. Am vrut să dovedim adevărul aşa cum aşteptăm din
partea celorlalte biserici şi precum o fac şi celelalte biserici. Nici nouă nu ne plac
unele declaraţii ale altor biserici şi în nici un caz ceea ce spun uneori despre noi. Dar
ce putem face? O oecumenă creştină blândă şi care vrea să fie doar amabilă cu noi
nu ne ajută cu nimic în viitor; ne ajută doar dialogul întru adevăr şi claritate.
Important este desigur ca discutând despre diferenţele şi aşa-numitele modele
să nu pierdem din vedere cel mai mare şi mai important punct comun. Acest lucru
reiese şi din mai sus numitul document. Se spune clar: lisus Hristos este prezent
şi activ şi în bisericile şi comunităţile creştine pe care le-am despărţit. Nu este
puţin lucru. Cu secole în urmă această afirmaţie ar fi fost de neconceput şi nu sunt
sigur dacă toţi partenerii ecumenici o fac despre noi. Diferenţele nu se referă deci
la creştinism, ele nu se referă la mântuire; ele se referă la transmiterea concretă a
mântuirii şi la biserica văzută. Acestea nu sunt pentru catolici şi ortodocşi chesti
uni lipsite de importanţă, deoarece biserica este construită după analogia tainei fa
cerii omului (LG 8). Ea este o biserică văzută şi o instituţie publică, şi cine a vrut
a
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să nege că încă nu există consens între noi cu privire la această chestiune? Aici
ajungem la cordonul ombilical încă netăiat din păcate. Pentru că nu suntem de
acord asupra modului în care trebuie înţeleasă biserica şi în mare parte nici asupra
celui în care trebuie înţeleasă euharistia, nu putem să ne aşezăm la masa Dom
nului şi să mâncăm din pâinea euharistică şi să bem din vinul euharistie. Acest
lucru este trist şi pentru mulţi o povară grea. Dar nu ajută la nimic să acoperim
rana, ea trebuie deschisă chiar dacă doare; doar atunci se poate trata şi vindeca cu
ajutorul lui Dumnezeu.
4. Permiteţi-mi deci ca după această analiză să spun câteva cuvinte şi despre
terapie. Vina acestei mari dureri care a apărut din cauza diferenţelor dintre noi nu
trebuie căutată mereu doar la alţii. Toate comisiile istoricilor care au ţinut con
ferinţe în ultimii ani au arătat că recunoaşterea vinei doar de către o singură parte
nu este de ajuns în majoritatea cazurilor dovedite istoric; vina e a ambelor părţi.
Acest lucru ar trebui să îl recunoaştem sincer şi apoi să cerem iertare lui Dum
nezeu şi fraţilor noştri. Doar o judecată curată ne dă posibilitatea unui nou înce
put. Nu există progres în oecumena creştină fară întoarcere şi pocăinţă. De aici va
izvorî pregătirea pentru nou şi reformă, care este atât de necesară în biserică şi cu
care fiecare biserică trebuie să înceapă.
în încercarea de a ajunge la un consens în ciuda nelămuririlor existente, meto
da prezentării convergenţelor s-a dovedit a fi eficientă şi a fost continuată de con
tradicţiile de până acum. Dar între timp această metodă s-a învechit; calea aceasta
nu mai duce nicăieri. Acest lucru însă nu este pentru mine motiv de resemnare.
Putem alege o cale pozitivă, nemărginită şi fară polemici. Putem face acest lucru
cu speranţa ca un astfel de schimb de daruri - precum l-a numit Papa Ioan Paul al
II-lea - să fie posibil. Adică: putem învăţa unii de la alţii. In loc să găsim cel mai
mic numitor comun, să ne îmbogăţim reciproc cu bogăţiile deja dăruite.
Şi pe această cale s-au săvârşit multe lucruri pozitive în ultimele decenii. Noi,
catolicii, am învăţat de la evanghelici despre însemnătatea cuvântului lui Dum
nezeu, ei învaţă în prezent de la noi despre însemnătatea şi structura liturghiei.
Catolicii şi evanghelicii datorează bisericilor ortodoxe surori o înţelegere mai vie
a tainei; astfel, icoanele au început să fie mai iubite în Apus. Acestea sunt exem
ple care s-au înmulţit cu uşurinţă. Ne cunoaştem încă prea puţin şi de aceea ne
iubim încă prea puţin.
Trebuie însă să fim conştienţi că la urma urmei nu putem „face” unitatea, ea nu
poate fi lucrarea noastră. Ea este un dar al Duhului lui Dumnezeu, El singur poate
alina inimile. Trebuie să ne rugăm pentru acest Duh al unităţii. Oecumena creştină
spirituală este din această cauză centrul şi inima oecumenei creştine (UR 8).
5. Unitatea bisericii nu este exclusiv scopul ei propriu. Nimeni, nici chiar
biserica, nu trăieşte pentru sine însuşi. lisus se ruga ca toţi să fie una, pentru ca
lumea să creadă (In 17, 21). Unitatea creştinilor este orientată spre unitatea lumii,
în situaţia noastră în special spre unitate în Europa. Lumina lui Hristos a fost cea
care a unit şi a mărit Europa. Mari personalităţi sfinte apar la începutul istoriei
/V
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europene şi de-a lungul întregului curs istoric: Martin şi Benedict, Chirii şi Metodie, Ulrich, Adalbert, femei precum Elisabeta din Ungaria şi Thuringen, Hedwig
din Polonia, Silezia şi Germania, Birgitta din Suedia şi mulţi alţii. Nu ne putem
gândi la Europa fară reformatori, fară Johann Sebastian Bach, fară mărturisitori
precum Dietrich Bonhoeffer.
Acei ce neagă rădăcinile creştine ale Europei trebuie invitaţi să facă o excur
sie de la Gibraltar prin Spania, Franţa, Germania, Scandinavia şi Polonia până în
sau de la Roma prin vechiul Constantinopol şi Kiev până la Moscova. Se vor
întâlni cu cele mai diferite popoare şi vor auzi limbi diferite, dar peste tot vor găsi
crucea şi catedrale în centrul tuturor oraşelor vechi. Rădăcinile creştine pot fi con
testate doar negând ceea ce este evident. Rădăcinile creştine nu s-au uscat între
demnităţii fiinţei
urmare
modernul, ci trebuie să îl ferim de autodistrugere.
Din păcate Europa şi-a trădat adesea misiunea: în multe războaie purtate între
popoare creştine, exploatarea colonială şi asuprirea altor popoare, în ultimul secol
cu două războaie mondiale groaznice, două dictaturi îndreptate împotriva omului
şi a lui Dumnezeu, prin holocaustul celor 6 milioane de iudei în mijlocul Europei.
Europa se află astăzi în pericolul nu numai de a trăda idealurile, ci de a le uita în
mod simplu şi banal. Contradicţia atee nu este pericolul principal ci uitarea de
Dumnezeu, care ignoră porunca lui Dumnezeu, indiferenţa, superficialitatea, indi
vidualismul şi lipsa pregătirii pentru bunăstarea comună şi a sacrificiului în acest
sens. Dar nu dansăm aici ca pe un vulcan sau pe un butoi cu pulbere? Contempo
ranii noştri au înţeles demult noile necesităţi. Amintesc doar câteva: strigătul pen
tru dreptate într-o lume globalizată, ameninţarea nemiloasă a terorismului, sepa
rarea sinceră, sperăm şi paşnică, dar şi necesară de Islam.
Religiozitatea vagă şi ştearsă nu ne va fi de nici un ajutor mai departe. Nicio
dată însă salvarea creştinilor nu a stat în adaptarea la lume. „şi să nu vă potriviţi
cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii”, ne spune apostolul Pavel
(Rom 12, 2). Se prooroceşte o nouă evanghelizare. Se pune sub semnul întrebării
pâinea neagră a credinţei trăite şi neclintite. Deoarece Europa nu poate fi doar o
unitate social-politică; Europa are nevoie, în viitor, de o viziune şi o bază comună
de valori. Europa, şi anume noi, creştinii din Europa, trebuie să ne trezim în sfâr
şit; Europa trebuie să-şi revină, să fie devotată istoriei şi valorilor sale, care au
facut-o mare şi care pot să îi ofere un viitor. Aceasta este sarcina noastră comună.
Scopul nostru este unitatea, nu unificarea Europei. Diferenţele culturale sunt
o mare bogăţie. Dar pe noi ne uneşte ideea demnităţii date de Dumnezeu omului,
sfinţenia vieţii, coexistenţa întru dreptate şi solidaritate, grija faţă de creaţie şi cul
tivarea milei şi a iubirii.
Pentru această alternativă a Duhului Evangheliei trebuie să fim împreună mo
dele, martori şi unelte. Trebuie să avem grijă de acel „altfel” al celorlalte religii,
dar să avem şi curajul să fim noi înşine altfel, să avem curajul de a ne deosebi ca
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creştini, curajul de a recunoaşte lumina lui Iisus Hristos, care luminează tuturor şi
să o ducem în lumea care are atâta nevoie de ea. Căci cine ne poate da ceva mai
bun? Unde găsim asemenea cuvinte dătătoare de viaţă? (vezi In 6, 68)”.
Traducere din limba germană
IOANA GABRIELA MATIU
Lumina lui Hristos şi Biserica
înalt Prea Sfinţia Sa Chirii de Smolensk şi Kaliningrad,
Conducătorul Departamentului pentru relaţiile externe al Patriarhiei Moscovei
Prea Fericirile Voastre, Eminenţe şi Excelenţe!
Cinstiţi Părinţi, iubiţi fraţi şi iubite surori!
Tema plenarei de astăzi a Adunării se numeşte „Lumina lui Hristos şi Bise
rica” şi este foarte apropiată nouă creştinilor ortodocşi. Venirea Domnului nostru
Iisus Hristos va fi percepută de către creştini întâi de toate ca şi apariţie lumi
noasă. Punctul culminant al acestei apariţii luminoase a avut loc pe Muntele
Tabor, atunci când Domnul S-a schimbat la faţă înaintea ucenicilor Săi: „Şi S-a
schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui
s-au făcut albe ca lumina (Mt 17, 2). In teologia ortodoxă, tema luminii de pe
Tabor şi-a avut propria ei dezvoltare în învăţătura despre energiile divine necre
ate prin care Dumnezeu se face cunoscut. Potrivit învăţăturii Sfântului Grigorie
Palama şi a urmaşilor săi, lumina dumnezeiască pe care Apostolii au văzut-o pe
Muntele Tabor este Dumnezeu însuşi care se împărtăşeşte pe Sine creaţiei Sale ,
întâi de toate celor ai căror ochi ai inimii sunt curaţi şi deschişi pentru perceperea
luminii. Această lumină poate fi văzută atât cu ochii trupeşti, precum şi prin pri
virea interioară care este proprie inimii omului. Aceasta este arătarea văzută a
harului dumnezeiesc, a energiei divine: „Cuvântul era Lumina cea adevărată care
luminează pe tot omul, care vine în lume” (In 1, 9). Omul ca şi „chip şi asemănare
a lui Dumnezeu (Fac 1, 26) este capabil să perceapă şi să arate prin viaţa sa lumi
na cea dumnezeiască.
Participarea la Lumina lui Hristos înseamnă şi învăţarea poruncilor Dom
nului, acceptarea învăţăturii lui Hristos. Hristos este Lumina, El este de asemenea
Logosul. De aceea, adevărata lumină este de asemenea şi cuvântul care se adre
sează raţiunii şi care reprezintă o provocare intelectuală. „Ştim iarăşi că Fiul lui
Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul Cel
adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul Cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus
Hristos” (1 In 5, 20), spune Sfântul Apostol Ioan în prima sa epistolă. Cuvântul
lui Dumnezeu care este păzit de către Biserică, este baza Tradiţiei, cea mai impor
tantă categorie a teologiei şi vieţii ortodoxe. Tradiţia nu este în nici un caz o sumă
de texte şi practici, care au fost elaborate de-a lungul secolelor, ci lumina
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luminează raţiunea şi inima bărbaţilor şi femeilor. Aceasta nu este numai un mod
de a gândi, ci şi un mod de a trăi. Tradiţia nu este învechită, ci este însăşi viaţa
Bisericii iar sursa ei este Lumina lui Hristos. Deşi tradiţia ortodoxă face diferenţa
dintre două feluri de lumină, anume dintre lumina care este înţeleasă ca şi har, prin
care Dumnezeu însuşi se împărtăşeşte lumii şi influenţează lumea prin energii; şi
între Lumină ca şi cuvânt al adevărului, acestea nu sunt două lumini diferite, ci o
singură lumină, care are efecte diferite. Recunoaşterea adevărului este imposibilă
fară participarea la viaţa dumnezeiască pe care Hristos ne-a adus-o şi despre care
este scris în Evanghelia după Ioan: „în El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor”
(1, 4). Luminarea duhului este imposibilă fară iluminarea întregii naturi umane,
prin Lumina lui Hristos. De aceea, adevăratul sens al iluminării rămâne hotărât.
O astfel de iluminare în care se unesc recunoaşterea adevărului şi participarea la
viaţa cea veşnică, se realizează în Biserică. Tocmai în Biserică de unifică lumina
ca şi har şi lumina ca şi adevăr, care apar ca un tot unitar de nedespărţit. Biserica
este spaţiul adevărului, însă această lumină străluceşte mult peste graniţele aces
teia şi luminează „pe tot omul care vine în lume” (In 1, 9). Această însuşire a lu
minii, care este harul Duhului Sfânt, a fost avută în vedere de Sfântul Apostol şi
Evanghelist Ioan atunci când a spus că „Duhul suflă unde vrea” (In 3, 8). Noi nu
limităm strălucirea Luminii lui Hristos la limitele Bisericii, credem însă cu tărie
că sursa acestei lumini se află în Biserică, care este Trupul lui Hristos (Col 1, 24).
Pe baza unei astfel de înţelegeri a Luminii, noi ne comportăm plini de respect
faţă de alte experienţe religioase şi tradiţii însă prin aceasta nu uităm cuvintele
Evangheliei: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede
se va osândi” (Mc 16, 16). în acest spirit purtăm noi dialogul interreligios, pe
care-1 considerăm foarte important, nu numai pentru o bună relaţie cu alte tradiţii
religioase, ci şi pentru o mai deplină înţelegere a propriei tradiţii.
învăţătura lui Hristos este lumina, deoarece ea face clar şi vizibil, ceea ce fară
de ea apare ambiguu şi întunecat. Ea le dă oamenilor posibilitatea de a ajunge la
corecta cunoaştere a lui Dumnezeu, om şi lume. Omul obţine cu siguranţă, cunoş
tinţe importante mulţumită propriei cercetări a naturii şi lumii, însă aceste cunoş
tinţe nu sunt suficiente pentru a deschide o perspectivă care să depăşească pe om.
Dacă presupunem că există ceva mai înalt în organizarea vieţii, care depăşeşte
natura umană, atunci acest ceva nu poate fi înţeles, dacă nu se deschide el însuşi
spre oameni. Omul nu ar fi putut niciodată să vadă ceea ce este în jurul lui dacă
nu ar exista izvorul unei lumini care nu porneşte de la ea însăşi, ci îşi are propria
ei origine. Gândirea contemporană născută în cercurile ştiinţifice, despre com
pletarea reciprocă a cunoaşterii religioase şi ştiinţifice elimină astăzi motivele
oricărui fel de ceartă dintre ştiinţă şi religie. Aceasta înseamnă că pentru construi
rea vieţii lui individuale şi sociale, omul are nevoie atât de religie, cât şi de ştiinţă.
Ca niciodată până acum în istorie, astăzi creştinismul este interesat să câştige spri
jinul cunoaşterii ştiinţifice şi să-l aducă în viaţa lui.
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înainte de toate însă, Bisericile creştine sunt interesate să-şi apere mesajul
deosebit care a fost descoperit oamenilor prin Domnul Iisus Hristos şi să-l aducă
în viaţa oamenilor de astăzi, ştim din istorie că această misiune nu a fost niciodată
uşoară. Slăbiciunile omeneşti au condus la schisme, confruntări şi chiar războaie
între fraţi. In primul mileniu al erei creştine, credincioşii s-au străduit să exprime
cât mai clar posibil în limbajul omenesc, fiecare adevăr despre Dumnezeu care le-a
fost descoperit lor prin propovăduirea lui Hristos. Astăzi noi avem rezumatul lor
în Crezul niceo-constantinopolitan. însă până astăzi încă mai există în comuni
tatea creştină rupturi datorate raportării la dogmele de bază ale credinţei. Totuşi,
se poate spune cu siguranţă că până la eshaton, toţi creştinii vor reprezenta, cel
puţin aceleaşi puncte de vedere despre om şi regulile de viaţă formulate în norme
morale. Astăzi, această balanţă este distrusă. Unele comunităţi creştine au schim
bat în mod unilateral normele de viaţă cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu, sau
tocmai fac acest lucru.
De ce acest lucru se întâmplă tocmai acum, la începutul secolului XXI?
Cum de astăzi, în anumite medii creştine, a devenit populară ideea unei evoluţii a
normelor morale? Pe de o parte, pentru aceasta există premise în fiecare direcţie
teologică care explică principiul mântuirii numai prin credinţă, în detrimentul
stării morale a omului. însă, în opinia mea, cel mai mult acţionează în acest punct
influenţa spiritului religios al acestei lumi. Există o coabitare suspectă între noile
abordări morale din anumite medii creştine şi răspândirea postmodemismului în
societatea seculară. în sens mai larg, postmodemismul înseamnă armonizarea
unor perspective şi puncte de vedere nearmonizabile. Este posibil ca astfel de
acţiuni, în anumite domenii sociale, să fie justificabile, însă o astfel de acţiune nu
poate fi justificată pentru creştini în domeniul moralei. Oamenii credincioşi nu pot
să recunoască în acelaşi timp valorile vieţii umane şi dreptul la moarte, valoarea
familiei şi permisiunea relaţiilor homosexuale, apărarea drepturilor copilului şi
distrugerea intenţionată a embrionilor umani în scopuri medicale.
Cu toate acestea, există astfel de acţiuni, nu numai în mediul unor oameni,
adică nu numai în mediul privat, ci treptat devin obligatorii pentru toţi cetăţenii,
prin preluarea unor norme de drept în acest sens, atât în unele ţări europene, cât
şi în instituţiile internaţionale.
Creştinii ortodocşi din estul Europei, care au experienţa vieţii într-un stat tota
litar, identifică astăzi periculoase tendinţe în dezvoltarea violenţei politice. încă din
vremuri antice, creştinii cunosc principiul pe care l-a formulat Sfântul Augustin:
„Ca fundament - unitate, în cele ale lumii - libertate, în toate - dragoste”. Se dove
deşte faptul că astăzi, între creştini şi oamenii secularizaţi, există o disonanţă în a
înţelege ce anume este fundamental şi ce anume este marginal. Acest aspect pare
să fie cât se poate de înspăimântător pentru creştinii care cred în posibilitatea exis
tenţei numai a unei singure morale. Dacă creştinii ar fi siliţi prin presiuni statale să
îndeplinească orice fel de normă morală, care contrazice credinţa lor, atunci
această constrângere va fi pentru ei duşmănoasă şi neacceptabilă.
A
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In ce anume constă însă această necorelare între creştini şi relativismul moral?
Este rezultatul credinţei, potrivit căreia adevărul dumnezeiesc se descoperă, prin
Hristos, omului în viaţa sa, iar renunţarea la această concepţie înseamnă căderea
omului şi a lumii. Biserica predică despre Dumnezeu şi oamenilor, nu propria ei
părere, care i-ar plăcea din diferite motive, ci adevărul primit prin revelaţia divină.
Dacă vreun învăţat care descoperă o nouă lege naturală are dreptul să-şi apere
adevărul descoperit, atunci Biserica are cu atât mai mult dreptul să apere adevărul
cel veşnic.
Cel puţin pentru noi creştinii ar trebui să fie evident că Hristos a arătat lumii
adevărata dumnezeire şi adevărata umanitate. In Hristos, s-a arătat deplinătatea
naturii umane. Chiar şi Pilat păgânul a recunoscut aceasta atunci când a strigat:
„Iată Omul!” (In 19, 5). Natura umană în care s-a arătat Hristos nu trebuie să se
dezvolte şi să evolueze, ci ea poate fi doar însuşită de către oameni. Aceasta în
seamnă că pentru noi toţi, tot ceea ce se poate spune despre om, a fost arătat deja
în Hristos. Discuţia despre ceea ce este omul, s-a sfârşit în urmă cu 2000 de ani.
In acest sens se dovedeşte teoria, populară printre unii creştini, a evoluţiei norme
lor morale ca şi dragoste faţă de duhul lumii acesteia, care astăzi formează această
idee sub forma unei paradigme postmoderne. în viaţa Bisericii, există într-adevăr
necesităţi schimbătoare, căci condiţiile culturale, geografice şi istorice se schimbă,
însă condiţiile de bază ale naturii umane sunt în esenţă neschimbabile.
Lupta pentru o morală socială unitară şi pentru valorile creştine în Europa de
astăzi este imposibilă, fară o unire a eforturilor tuturor creştinilor din confesiunile
principale, indiferent de diferenţele în ce priveşte învăţătura de credinţă. însă
vechiul cuvânt „oicumene” aproape că nu este potrivit pentru îndeplinirea acestei
misiuni. Astăzi, construirea unui sistem al solidarităţii creştine în Europa, pe baza
unei morale unice şi nedespărţite a Evangheliei şi a mărturiei comune care rezultă
din această solidaritate în faţa lumii, este probabil ultima posibilitate pentru creş
tinii uniţi în eforturi comune, să recâştige sufletul Europei. Tocmai de aceea co
munităţile creştine trebuie să se sprijine una pe alta, să întreţină relaţii prieteneşti,
să realizeze schimb de reflecţii, să apară împreună în faţa acestei lumi, să realizeze
proiecte comune. Biserica Rusă ştie foarte bine, pe baza experienţei sale în condiţii
de totalitarism, ce anume înseamnă solidaritatea creştină în Europa.
Această solidaritate se vede şi astăzi. Cu prilejul reunificării dintre Patriarhia
Moscovei şi Biserica Rusă din exil, am primit numeroase felicitări frăţeşti din
partea a numeroase Biserici creştine. In afară de aceasta, noi ne simţim solidari cu
ceilalţi creştini în ceea ce priveşte numeroasele provocări ale secularismului, a
lipsei spiritualităţii, a prezenţei sărăciei şi radicalismului. Pentru că avem o moş
tenire creştină comună, putem cu mai multă uşurinţă să căutăm o atitudine co
mună faţă de această provocare decât cu cei de o altă credinţă sau o altă perspec
tivă asupra lumii.
Sunt sigur că solidaritatea în faţa noilor provocări poate să dea o nouă dina
mică relaţiilor dintre creştini în Europa şi să trezească interesul, astăzi pierdut în
A

A

A

DOCUMENTARE

237

multe comunităţi, pentru dialogul teologic şi căutarea unităţii celei poruncite de
Dumnezeu.
In vreme ce se luptă pentru găsirea unor norme etice comune, creştinii trebuie
să caute relaţii de legătură şi cu adepţii altor religii, care au poziţii etice asemănă
toare cu cele ale creştinilor. Din dorinţa atingerii acestor scopuri, este de dorit să
se dezvolte contacte interreligioase în Europa şi în întreaga lume. în ciuda tuturor
diferenţelor, religiile mondiale au o concepţie comună asupra priorităţii valorilor
veşnice în faţa celor lumeşti. Aceasta ne ajută la luarea unei poziţii comune împo
triva ameninţării faţă de orientarea morală.
întâlnirea la vârf dintre liderii religioşi care a avut loc la Moscova în iulie
2006 şi care a devenit cea mai mare manifestare inter-religioasă din Europa, a ară
tat că reprezentanţii celor mai mari tradiţii religioase mondiale au poziţii apropi
ate în ceea ce priveşte etica. Toţi şi-au arătat îngrijorarea faţă de relativismul
moral care, astăzi nu de puţine ori, câştigă proprietate.
Creştinii pot să găsească o anumită susţinere în ceea ce priveşte chestiunile
morale chiar şi la oamenii secularizaţi, care reprezintă o concepţie nereligioasă
despre lume, dar apără normele etice care sunt apropiate de cele creştine. Nu este
nimic de mirare într-o astfel de situaţie, căci Sfântul apostol Pavel deja scria în
Epistola către romani: „Căci când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii,
aceştia neavând lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile
lor” (Rom 2, 14-15). Cu alte cuvinte, creştinii trebuie să acţioneze împreună cu
alţi oameni de bună credinţă, în numele găsirii şi apărării acordurilor în ce pri
veşte normele morale în societate. Pentru a realiza acest scop, comunităţile creş
tine trebuie să lucreze cu opinia publică, respectiv să poarte dialog cu autorităţile
de stat şi cele internaţionale. Dacă creştinii pretind o etică unitară de la mediile
publice, atunci ar trebui să lase la atitudinea conştiinţei fiecărui om să-şi ducă
viaţa la nivel privat conform propriilor valori. In acest punct ei pot să urmeze un
alt citat al Sfântului apostol Pavel: „Cine eşti tu ca să judeci pe sluga altuia?
Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă
să stea.” (Rom 14, 4). Aceasta ar putea să însemne că cei care au alte atitudini,
care sunt alternative moralei comune, ar trebui să se limiteze la spaţiul privat. Ei
nu trebuie să fie persecutaţi, dar nici susţinuţi şi programaţi în spaţiul public.
Astăzi în Europa le este cunoscut multora, chiar şi celor necredincioşi, că
creştinismul este o puternică sursă de sprijin pentru civilizaţia europeană. Această
apreciere a venit în Europa după ce a interacţionat cu provocările globale ale altor
civilizaţii. Pentru a supravieţui în lumea de astăzi, Europa trebuie să rămână pe
mai departe un continent creştin. Aceasta nu înseamnă în nici un caz că aici nu
există loc pentru reprezentanţii altor religii sau ai altor concepţii despre lume.
Aceasta înseamnă doar recunoaşterea înaltului rol al creştinismului în trecut, dar
şi în prezentul şi viitorul continentului nostru. O astfel de recunoaştere este din
multe puncte de vedere dependentă de măsura în care creştinii înşişi sunt capabili
să-şi apere propria lor identitate creştină în această lume multiculturală şi atât de
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rapid schimbătoare, precum şi de măsura în care sunt în stare să rămână credin
cioşi lui Hristos.
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16). Lumea
este astfel în măsură să vadă pe Tatăl Cel din ceruri, să-L privească şi să-L slă
vească, dacă lumina care porneşte de la credincioşi este lumina Fiului Său”.
Traducere din limba germană
Lect. Dr. DANIEL BUDA

Papa Benedict al XVI-lea
Scrisoare către Cardinalul Peter Erdo,
Preşedintele Consiliului European al Conferinţelor Episcopilor (CCEE)
şi către Pr. Jean-Arnold de Clearmont,
Preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene (CBE)
„Pe această cale salut pe toţi delegaţii şi participanţii la cea de a Treia întâlnire
Ecumenică Europeană din Sibiu, care dezbate tema importantă pentru re-evanghelizarea Europei: „Lumina lui Hristos luminează pe toţi oamenii. Speranţă spre
înnoire şi unitate în Europa”, şi care are ca misiune „să recunoască în Hristos cel
răstignit şi înviat noua lumină spre împăcarea creştinilor din Europa”.
Pe această cale salut pe fiecare dintre voi şi salut prin voi şi Consiliul
European al Conferinţelor Episcopilor şi Conferinţa Bisericilor Europene. Spe
ranţa mea este ca această importantă întâlnire să contribuie pe cale ecumenică la
regăsirea unităţii tuturor creştinilor. Acest lucru este o prioritate pastorală şi eu
personal i-am acordat multă atenţie încă de la începutul pontificatului meu. Preo
cuparea pentru unitatea tuturor creştinilor este evidentă pentru ca lumina lui Hris
tos să lumineze tuturor oamenilor.
Conciliul al doilea de la Vatican prin predecesorul meu Papa Ioan Paul al II-lea
a obligat biserica catolică să deschidă drumul către căutarea oecumenei şi astfel
să asculte Duhul Domnului, care ne învaţă să citim atenţi „semnele timpului” {Ut
unum sint, 3). „Să crezi în Hristos înseamnă să vrei unitate; să vrei unitate în
seamnă să vrei Biserica” (ebd., 9). în aces.t context biserica catolică va progresa
cu siguranţă pe calea unităţii şi a comunităţii între creştini, deşi cu greutate, dar şi
cu mare bucurie, (vezi ebd., 2).
Câte „semne ale timpului” ne-au încurajat şi sprijinit pe acest drum în ulti
mele decenii şi la ultimele întâlniri ecumenice europene din Basel (1989) şi Graz
(1997) până la semnarea Charta Oecumenica din Strasbourg (2001)! Chiar şi nu
meroasele întâlniri ecumenice, sărbătorile şi dialogurile pe plan local şi inter
naţional au fost semne încurajatoare şi „ne-au făcut să conştientizăm tot mai mult
că biserica este secretul unităţii”. (Novo millenio inuente, 48). Dialog adevărat
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înseamnă rostire dar şi ascultare, iar unde este ascultare este şi întâlnire, unde este
întâlnire este şi legătură, iar legătura este înţelegere ca aprofundare şi prefacere a
condiţiei de creştin. Astfel dialogul nu se referă doar la domeniul ştiinţei şi la ceea
ce putem face. El aduce în discuţie persoana care crede şi chiar pe Iisus în mijlo
cul nostru.
Două elemente trebuie să fie determinante pentru strădaniile noastre: dialogul
adevărului şi întâlnirea sub semnul fraternităţii. Ca fundament avem nevoie de
ecumenismul spiritual. Conciliul al doilea de la Vatican a declarat: „Această în
toarcere a inimii şi sfinţire a vieţii trebuie privite împreună cu rugăciunile perso
nale şi oficiale pentru unitatea creştinilor ca suflet al întregii mişcări ecumenice”
(Unitatis Redintegratio, 8). Rugăciunea pentru unitate reprezintă drumul spre
oecumena creştină. Ea îi conduce pe creştinii Europei spre Hristos şi spre unitatea
Bisericii Sale. Pe lângă aceasta, ea ne oferă posibilitatea de a privi cu curaj
amintirile dureroase de care istoria Europei nu duce lipsă precum şi povara socială
care se numără şi numeroşi martiri ai credinţei de toate confesiunile, principalii
fondatori ai împăcării şi unităţii. Ei au fost cei care i-au inspirat pe creştinii divi
zaţi să caute drumul spre împăcare şi unitate.
Noi, creştinii, trebuie să fim conştienţi de misiunea noastră de a transmite
Europei şi lumii cuvintele Celui Care a spus: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi ur
mează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (In 8, 12). Este
misiunea noastră să lăsăm lumina lui Hristos să lumineze tuturor bărbaţilor şi
femeilor acestei lumi: nu propria noastră lumină, ci aceea a lui Hristos. Să cerem
de la Dumnezeu unitatea şi pacea pentru oamenii din Europa şi să ne declarăm
pregătiţi să colaborăm pentru o adevărată dezvoltare socială a continentului nos
tru de la răsărit la apus. La întâlnirea de la Sibiu se vor dobândi desigur multe
experienţe pentru continuarea şi aprofundarea vocaţiei speciale a Europei care ne
vor permite să construim un viitor mai bun pentru popoarele noastre.
Doresc celei de-a Treia întâlniri Ecumenice Europene de la Sibiu să reuşească
să creeze spaţii de întâlnire întru unitate în diversitate absolut legitimă. într-o
atmosferă a încrederii şi a conştientizării reciproce că rădăcinile comune sunt mult
mai adânci decât diferenţele dintre noi, va dispărea falsa modestie, se va depăşi
eterogenitatea şi se va cunoaşte în mod spiritual fundamentul comun al credinţei.
Europa are nevoie de locuri de întâlnire şi de experienţe spirituale ale unităţii în
credinţă. Mă rog lui Dumnezeu să transforme prin Duhul său întâlnirea de la Sibiu
într-un astfel de loc.
Lumina lui Hristos să lumineze calea continentului european! Dumnezeu
să binecuvânteze familiile Dumneavoastră, comunităţile, bisericile şi pe toţi acei
care se consideră fii ai lui Hristos din orice zonă a Europei”.
Castelul Gandolfo, 20 august 2007
_
_
_
_

_
_
_
_
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Mesaj de salut către A Treia Adunare Ecumenică Europeană
Dr. Samuel Kobias,
Secretar General al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţe,
Prea Cucernici Preoţi, Reverenzi şi Pastori,
Doamnelor şi Domnilor,
Fraţi şi surori în Hristos,
„Pentru mine este o onoare şi un privilegiu să salut delegaţii şi participanţii la
AEE3, în numele celor 347 de Biserici membre ale Consiliului Ecumenic al
Bisericilor (CEB). Această Adunare este singura şi cea mai mare Adunare perio
dică a liderilor Bisericilor Romano-Catolică, Ortodoxă, Anglicană şi Protestantă
din lume. Rugăciunile, reflecţiile, afirmaţiile şi mesajul acestei Adunări ecumenice
vor fi, fară îndoială, o binecuvântare pentru Bisericile din întreaga lume în căutarea
unităţii vizibile şi a mărturiei comune în Hristos. Prin Adunarea de aici de la Sibiu
noi ne apropiem de Hristos, a cărui lumină luminează peste tot pământul.
Este dureros faptul că ne întâlnim în România în această perioadă când con
tinuăm să-l plângem pe Prea Fericirea Sa Teoctist, fostul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române. Unii lideri bisericeşti au fost binecuvântaţi să slujească peste
70 de ani Biserica, în vremuri atât de tulburi pentru credincioşii lor. Continuăm să
dăm mulţumire lui Dumnezeu pentru viaţa, mărturia şi conducerea Prea Fericirii
Sale. O să ne lipsească grija lui pastorală.
De asemenea, în numele asociaţiei CEB a Bisericilor din Europa aş dori să
mulţumesc atât CBE cât şi CCEE pentru viziunea şi dedicarea oferită în pregătirea
acestui eveniment. Cooperarea dintre Bisericile Romano-Catolică, Ortodoxă,
Anglicană şi Protestantă este o expresie a unei viabilităţi regionale şi a unei miş
cări ecumenice coerente centrată pe rugăciunea lui Iisus ca să fim una pentru ca
lumea să poată crede. Sunt nerăbdător să văd cum poate fi întărită cooperarea con
tinuă dintre Biserici printr-o viziune comună şi o colaborare continuă, în special
prin punerea în practică a afirmaţiilor din Charta Oecumenica.
Tema acestei Adunări Ecumenice Europene este adâncă şi provocatoare pen
tru Biserici şi aştept cu nerăbdare discuţiile şi deliberările care vor avea loc în
zilele care urmează. Intr-adevăr tema „ lumina lui Hristos luminează tuturor şi în
acelaşi timp mărturisire de credinţă este sursa pentru „speranţă de înnoire şi uni
tate în Europa”.
A

^

O lumină strălucind de la Răsărit
Adunările Ecumenice Europene de la Basel şi Graz au avut loc într-un context predominant protestant, respectiv catolic. In pregătirea AEE3, Bisericile din
A
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Europa şi-au îndreptat privirile lor spre Răsărit, aducându-ne într-un context pre
dominant ortodox, dar şi în contextul unei Europe reînnoite - o parte a Europei
care a fost trezită la schimbări, provocări şi aspiraţii crescând. Schimbările poli
tice şi sociale din Europa au apropiat întreolaltă Bisericile. întâlnirea noastră în
România este semnul unei legături strânse care ne ajută să vindecăm numeroasele
schisme care au avut loc pe tărâm european.
Ne aşteptăm să fim mobilizaţi de mărturia spirituală şi socială a Bisericilor
adunate aici, dar şi de diversele mărturii ale Bisericilor din România.
O mărturie pentru reînnoire şi unitate în Europa
Această Adunare Ecumenică Europeană vine după o rapidă integrare prin
care urmele trecutului Europei sunt vindecate iar seminţele unui viitor economic
şi politic comun au fost semănate. Această integrare este departe de a fi încheiată;
într-adevăr noi provocări se ivesc în fiecare zi. Bisericile au jucat un rol consi
derabil în oferirea de direcţie şi conducere pentru numeroase procese care caută
să promoveze reconcilierea şi să strângă cooperarea în Europa. Acum, mai mult
decât oricând, unitatea dintre Bisericile din Europa trebuie să producă mărturie
pentru un viitor care transcende viziunea unui viitor economic şi politic comun,
spre a îmbrăţişa un viitor în care viaţa intensă în Hristos dă speranţă tuturor oame
nilor, de pretutindeni. Nicicând în istorie nu au încercat atât de multe popoare să
realizeze o integrare atât de profundă. Mărturia hristocentrică a Bisericii faţă de
aceste aspiraţii va fi o sursă de reînnoire şi unitate pentru Bisericile din Europa.
Ne aşteptăm să auzim Bisericile din Europa vorbind cu o singură voce nu
numai în ceea ce priveşte viitorul acelor ţări admise într-o Europă integrată, ci şi
despre viitorul oamenilor care trăiesc în toate ţările Europei şi despre viitorul a
milioane de imigranţi din Asia, Africa, din Americi, Orientul Mijlociu şi Pacific,
ce locuiesc şi muncesc împreună în Europa.
O mărturie adusă lumii
Lumina lui Hristos a fost arătată din Europa înspre afară de când Evanghelia
a ajuns pe acest continent prin intermediul Apostolilor. Aşa cum Evanghelia s-a
răspândit în toată lumea, la fel creştinii au jucat un rol cheie în găsirea de direcţii
şi conduceri pentru păstrarea tradiţiilor credinţei noastre vii. Astăzi, Bisericile
lumii caută în Europa colaborare, solidaritate reciprocă şi susţinere. Bisericile din
întreaga lume au crescut şi au înflorit în Evanghelie şi sunt pregătite să se alăture
Bisericilor din Europa, mai ales în ceea ce priveşte secularismul. De asemenea ele
aşteaptă de la Bisericile Europei o afirmare răsunătoare a unităţii Bisericii pe care
o căutăm, precum şi o afirmare a mărturiei lor la nivel global.
Aşteptăm să auzim o mărturie puternică a speranţei înrădăcinată în unitatea
noastră în Hristos, însemnând că Bisericile Romano-Catolică, Ortodoxă, Angli16 - B.O.R. 7-8/2007
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cană şi Protestantă adunate aici sunt active, sporind în credinţă şi unitate în măr
turia lor faţă de Evanghelie.
In numele Bisericilor care sunt asociate la CEB, mă rog ca Duhul Sfanţ să fie cu
noi, conducându-ne, provocându-ne şi inspirându-ne spre a vedea mai clar căile
prin care Dumnezeu cheamă Biserica cea una să aducă mărturie despre credinţa
în Iisus Hristos, Lumina lumii”.
/V

Traducere din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA

Diversitatea reconciliată într-o Europă unificată
Jose Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene

"Este o plăcere să particip la acest eveniment important şi le mulţumesc orga
nizatorilor pentru invitaţie.
Mă bucur că această întâlnire are loc într-un nou stat membru şi mulţumesc
guvernului român pentru călduroasa primire.
în mod egal ţin să exprim poporului român, şi în particular demnitarilor şi
credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, sincerele mele condoleanţe, ca urmare
a recentului deces al Prea Fericirii Sale, patriarhul Teoctist. Doresc să aduc omagii
acţiunii sale în favoarea dialogului ecumenic şi moştenirii spirituale pe care o lasă
lumii creştine.
Este pentru mine totodată o onoare şi o plăcere de a lua cuvântul înaintea
acestei ilustre adunări. Prezenţa mea aici, în calitate de preşedinte al Comisiei Eu
ropene, se voieşte a fi o recunoaştere a faptului că această a IlI-a Adunare Ecume
nică Europeană consacrată Europei, religiilor şi migraţiilor, exprimă angajamen
tul marii comunităţi creştine în procesul de integrare europeană.
Cred că nu este nevoie de a demonstra importanţa iniţiativei lansate în anii
’80 de către Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Conferinţelor Episco
pale din Europa, care a condus la organizarea celor două Adunări Ecumenice Eu
ropene (Basel şi Graz, n. n.). Este suficient de a aminti că prima dintre aceste Adu
nări a permis şi prima întâlnire a creştinilor din toată Europa după Schisma din
Orient, din 1054. Este de asemenea important de a spune că documentul intitulat
Charta Qecumenica, semnat la Strasburg în 2001, în prelungirea Adunării din
1997, este documentul ecumenic cel mai difuzat şi cel mai dezbătut în Europa.
Comisia Europeană a fost totdeauna atentă la angajamentul Bisericilor creş
tine, şi în special al Conferinţei Bisericilor Europene, care dintru începuturi au
acompaniat şi au încurajat marea aventură a construcţiei europene. Comisia euro
peană a întreţinut întotdeauna un dialog fructuos cu toate Bisericile.
Participarea mea la această întâlnirea, ca răspuns la invitaţia Conferinţei
Bisericilor Europene şi a Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa, se în
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scrie deci în lungul proces de ascultare şi respect mutual între Comisie şi princi
palele religii prezente în Europa.
Tema unificării europene reţinută de către această a Treia Adunare Ecume
nică are o puternică încărcătură simbolică.
De altfel, vastul cort sub care noi suntem reuniţi astăzi simbolizează perfect
spiritul care prezidează această adunare.
Dintru începuturile monoteismului, cortul este simbolul ospitalităţii prover
biale pe care Avraam a acordat-o celor trei „Călători” descrişi în Geneză. Creşti
nii, evreii şi musulmanii, fiind consideraţi ca fii ai lui Avraam, sunt ca atare şi pri
mitori de oaspeţi ca şi el. Cum eu mă număr între aceşti oaspeţi pe care i-aţi pri
mit în acest cort, Vă mulţumesc călduros pentru ospitalitatea Dumneavoastră. M-aţi
primit astăzi ca pe un călător venit dintr-o sferă non-religioasă, lumea acţiunii
politice europene.
Sensul prezenţei mele aici pentru a vă vorbi de viitorul Uniunii Europene este
de asemenea legat de contribuţia specifică a Bisericilor şi comunităţilor religioase
pe care tratatul o recunoaşte în mod expres.
Contribuţia Bisericilor la procesul de unificare european este încă mai perti
nent când aceasta (contribuţia) se înscrie într-un spirit ecumenic.
Ecumenismul este, el însuşi, o mişcare de, o stare de spirit, care exprimă ape
lul la unitatea popoarelor. Ecumenismul poate deci contribui la consolidarea valo
rilor cu care o mare parte a cetăţenilor europeni se identifică.
Papa Ioan Paul al II-lea, a cărui preocupare de reunificare a continentului
european este amplu recunoscută, era perfect conştient de necesitatea de a apropia
marile comunităţi şi tradiţii creştine din Europa şi de a lărgi spiritul ecumenic. In
1980, el declara: „Nu se poate să respire un creştin (...) cu un singur plămân; tre
buie a avea doi plămâni, va să zică cel oriental şi cel occidental”. Aceşti doi plă
mâni ai aceluiaşi organism sunt tradiţia bizantină ortodoxă şi tradiţia latină occi
dentală, două forme de cultură indisociabile.
în contextul actual de reunificare europeană, alegerea Sibiului pentru a ţine
această a IlI-a Adunare ecumenică, după Basel-ul protestant şi Graz-ul catolic,
este judicioasă. Sibiul, vechiul Hermanstadt germanic şi protestant, astăzi majori
tar ortodox, este un caz exemplar de integrare, prin diversitatea grupurilor etnice,
de culturi şi de confesiuni care coexistă în actuala Capitală europeană a culturii.
România, prin poziţia sa geografică şi prin lunga sa istorie de întâlnire între
diferite popoare şi diferite culturi, va putea în mod util a contribui la liniştirea
conflictelor de tristă amintire care în mai multe rânduri au sfâşiat Balcanii. Tre
buie ca această regiune atât de europeană în diversitatea sa culturală, etnică,
lingvistică şi religioasă să devină un canal de irigare între cei doi plămâni, care va
da un suflu viitorului nostru comun şi va cicatriza vechile răni cauzate de perde
lele de fier vizibile şi invizibile.
Regiunea Transilvaniei, unde ne aflăm, este pentru mine asociată numelui şi
operei de preţ Nobel pentru pace al lui Elie Wiesel, născut la Sighet, într-o fami
_____
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lie de evrei, care i-a dat o educaţie religioasă şi laică deopotrivă. In epigraful (mo
toul) operei sale intitulată „Celebrări hasidice” se poate citit această frază: „Tatăl
meu, spirit luminat, credea în om. Bunicul meu, hasid fervent, credea în Dum
nezeu. Unul m-a învăţat să vorbesc, altul să cânt”.
Toate formele de expresie ale dimensiunii culturale şi spirituale a omului tre
buie să poată coexista în Europa. Toate imnele bucuriei, că ele sunt sacre sau pro
fane, trebuie să poată răsuna aici. Trebuie să poată coabita aici cântecul profan şi
cântările sacre, care se înalţă în biserici, sinagogi, moschei şi alte temple religi
oase, fară a uita grandioasele biserici fortăreţe din Transilvania.
Bisericile şi comunităţile confesionale pot contribui, şi contribuie efectiv, la
o mai bună înţelegere între oameni, prin promovarea respectului reciproc, într-un
cadru al valorilor fundamentale unanim recunoscute (...).
Europa este, şi va fi din ce în ce mai mult, un continent multietnic, multicultural şi multireligios. Europa unită şi lărgită este făcută din noi realităţi, de exem
plu dintr-un număr din ce în ce mai important de comunităţi musulmane, hinduse,
budiste, sikhs, care îi dau o fizionomie nouă.
Compatibilitatea intrinsecă între diversele elemente care permit a considera
continentul european ca un tot organic rezultă dintr-o identitate culturală comună,
fondată pe un ansamblu de valori împărtăşite.
Eu am spus-o adeseori că europenii au rădăcini profunde, moştenite de la po
poarele şi culturile care i-au precedat. Aceste rădăcini sunt valori europene. Iden
titatea europeană comună a fost admirabil rezumată de către poetul Paul Valery,
care a definit spiritul european ca un rezultat al unei triple moşteniri, exprimate în
triada: „Atena, Roma şi Ierusalim \ vasăzică filosofia, dreptul şi religia; triada ra
ţiunii, a legii şi a moralei, care a fost la origine ceea ce noi numim astăzi civili
zaţia europeană.
în istoria acestei civilizaţii, creştinismul şi diversele sale confesiuni au fost o
forţă unificatoare, care a permis de a integra multiplele aporturi ale popoarelor
celtice, germanice şi slave, între altele, precum şi contribuţia apreciabilă a culturii
islamice.
Europa este astfel profund ataşată umanismului şi democraţiei pe care ea „le-a
inventat”. Respectul diversităţii, deschiderea spre altul şi toleranţa sunt de aseme
nea profund ancorate în cultura europeană. Sunt marca noastră de fabrică. Dar
respectul diversităţii se fundamentează pe respectul, mult mai profund, al princi
piilor asupra cărora Uniunea Europeană nu negociază: libertatea de expresie, li
bertatea religiei şi libertatea creaţiei. (...)
Care este misiunea Europei în al 21-lea secol?
Europa trebuie să favorizeze dezvoltarea economică şi socială şi să releveze
provocările mondializării, prezervând identitatea popoarelor europene şi respec
tând diversitatea lor.
Ea trebuie să asigure siguranţa şi securitatea cetăţenilor săi.
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Dar Europa mai are încă o responsabilitate. Ea trebuie, de asemenea, să apere
şi să facă a străluci valorile de care sunt ataşaţi europenii, precum sunt demnitatea
umană, libertatea, solidaritatea, toleranţa, dreptatea socială şi Statul de drept.
Aceste valori sunt cimentul unităţii europene. Ele formează, de asemenea, stâlpul
de nemişcat al construcţiei europene (...).
Eu sunt sigur că Europa va putea conta pe contribuţia Dumneavoastră pen
tru a depăşi diviziunile şi a atinge unitatea dorită în diversitate sau, pentru a pre
lua o expresie frecvent utilizată în contextul ecumenic, „diversitatea reconciliată”.
Traducere din limba engleză

OVIDIU MATIU

Lumina lui Hristos şi Europa
Prea Fericitul Părinte Dr. Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania,
Profesor Universitar la Universitatea din Atena
Membru de onoare al Academiei din Atena

„La începutul secolului trecut, Oswald Spengler2 susţinea că marile civilizaţii
au o evoluţie istorică firească: se nasc, se dezvoltă, devin productive, apoi intră în
declin şi se prăbuşesc. După părerea lui, civilizaţia apuseană ajunsese la ultima
dintre aceste faze. Totuşi, Amold Toynbee3 a subliniat diferenţa dintre dezvoltarea
tehnologică, pe de o parte, şi adevăratul progres, pe care îl numeşte „spirituali
zare”, pe de alta. Acesta credea că rădăcinile crizei din lumea apuseană se află în
înstrăinarea acesteia de experienţa religioasă şi adoptarea cultului tehnologiei,
naţionalismului şi militarismului. A opus modelului degenerării biologice, poziţia
voliţională bazată pe vigoarea şi vitalitatea minorităţilor creative şi personali
tăţilor proeminente.
La începutul mileniului al treilea, ne-am adunat aici la cea de-a Treia Adunare
Ecumenică cu convingerea că există încă speranţă pentru o reînflorire a civili
zaţiei europene. Cu condiţia ca aceasta să trăiască şi să acţioneze în lumina lui
Hristos; şi ca noi creştinii, „fii ai luminii” (Ef 5, 8) - fie că suntem majoritari sau
minoritari în societăţile în care trăim - să devenim agenţi ai creativităţii într-o
Europă cu adevărat luminată.
I
1.
Corelarea între lumină şi Transcendent, Divin, este prezentă în aproape toate
religiile, într-o varietate de imagini şi în diverse combinaţii. Aceasta este prezentată
în mod explicit în textele biblice4, literatura patristică şi imnologia Bisericii.
Imaginea luminii a fost adoptată într-o manieră directă de Iisus. Ca şi Cuvânt
al lui Dumnezeu „prin Care toate s-au făcut” (In 1, 3) şi ca a doua Persoană a
2. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 2 volume, ediţia I, Miinchen, 1918-22.
3. Arnold Toynbee, A Study o f History, ediţie prescurtată, Oxford, 1987.

246

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Sfintei Treimi, Hristos „era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul,
care vine în lume” (In 1, 9). El însuşi a declarat în mod repetat şi explicit: „Eu
sunt Lumina lumii”(In 8, 12; c f 9, 5). Lumină care este legată în mod direct de
viaţă: „cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii
(In 8, 12. Cf 9,5, 12, 46).
Pe Tabor, relaţia dintre Hristos şi lumină a devenit manifestă: „şi a strălucit
faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Mt 17, 2). După
confruntarea, pe Cruce, cu forţele întunericului, El a umplut toate lucrurile cu
#

A

#

#

A

însuşi Dumnezeu (Apoc. 21, 23). Deci, din lumina naturală, care aici pe pământ
alternează cu umbrele nopţii, vom trece în lumina neînserată, care este însuşi
Dumnezeu (1 In 1, 5). Noi creştinii declarăm că Hristos este „lumină din lumină”,
că întreaga Sfântă Treime este lumină. „Lumină este Tatăl, lumină este Cuvântul,
lumină este Sfântul Duh”5.
2.
ştiinţa contemporană dă o intensitate deosebită acestei relaţii expresive
dintre Hristos şi lumină. Natura luminii s-a aflat întotdeauna în centrul cercetării
ştiinţifice. Dezvoltarea ştiinţei a fost întotdeauna strâns legată de această căutare.
Noile şi surprinzătoarele descoperiri ştiinţifice extind şi mai mult conceptul biblic
de lumină, ştiinţa ne spune că lumina este o undă electromagnetică şi că aceasta
călătoreşte cu o viteză uluitoare. In acelaşi timp aceasta este alcătuită din parti
cule. Fotonul, particula de lumină, ocupă un loc special printre particulele de
energie şi materia din care este alcătuită lumea, aşa cum subliniază G. Grammatikakis, un reputat om de ştiinţă. Acesta afirmă că electrodinamica cuantică des
crie interacţiunile fotonilor cu materia: „Oricât de incredibil ar fi, lumina se trans
formă în materie 6.
Noile descoperiri legate de lumina naturală lărgesc şi mai mult simbolismul
efectelor surprinzătoare al luminii spirituale asupra lumii. Hristos, „Lumina
lumii”, este încă vizibil şi familiar, la fel ca şi lumina naturală, dar, în acelaşi timp,
este de neconceput şi inaccesibil în esenţa Lui. Dumnezeu este numit lumină nu
în ceea ce priveşte esenţa, ci energia Lui, aşa cum arată Sf. Grigorie Palama (din
secolul al XlV-lea). In timp ce esenţa lui Dumnezeu rămâne inaccesibilă, la ener
giile Lui pot participa toţi cei care doresc7.
A

A

4. în special Isaia a profeţit că Mesia, Sluga Domnului, va fi „luminarea neamurilor” (Is 42,
6) şi că în vremurile cele de pe urmă toate celelalte lumini vor fi înlocuite şi „Domnul va fi pentru
tine lumină veşnică” (Is 60, 20).
5. Exapostilarionul pentru Cincizecime.
6. G. Grammatikakis, H avmPioypa(pia r ov (pcorOg (The autography o f light), University
Publications of Crete, Irakleio, 2006, p. 17. Vezi şi p. 29: „Teoria relativităţii, dezvoltarea fizicii
cuantice, descoperirea expansiunii universului, a razelor laser, a radiaţiei cosmice, a microundelor
- pentru a aminti doar câteva dintre numeroasele descoperiri ale ştiinţei moderne - îşi au originea
în efortul susţinut de a înţelege lumina”.
7. Gregory Palamas, In apărarea isihaştilor, 3, 2, 14 şi 3.2.13.
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II
1. Europa a fost binecuvântată a fi construită şi a evolua de-a lungul secolelor
în lumina lui Hristos8. La fel cum şi minunatul proces de fotosinteză menţine
ciclul vieţii, prin acelaşi element, lumina spirituală a lui Hristos a revigorat civi
lizaţia Europei. Desigur că în multe momente, norii şi întunericul adânc al igno
ranţei, al urii şi intereselor ilicite nu au permis luminii Evangheliei să strălucească
în Europa. Acest lucru a fost identificat din când în când prin autocritică din
partea creştinilor şi trebuie să fie evidenţiat în mod regulat dacă dorim să evităm
reiterarea acestor fenomene.
Dar chiar şi în momentele de întuneric profund, lumina acoperă tainic atmos
fera în diverse moduri, ştiinţa modernă, deoarece ne-a dezvăluit multiplele mo
duri în care se propagă lumina naturală, ne încurajează să ne gândim la modul în
care putem deveni sensibili la formele tainice prin care lumina lui Hristos pă
trunde în lume chiar şi atunci când timpurile par întunecate.
2. Trăim astăzi într-o Europă plurireligioasă - şi mă refer aici la întregul con
tinent, nu numai la Uniunea Europeană - iar caracteristica fundamentală a socie
tăţii noastre este secularizarea.
Creştinii din Europa ar trebui să se ferească de stările conflictuale cu cei care
nu ne împărtăşesc speranţa, şi să nu caute să obţină o poziţie dominantă pentru
Biserică în cadrul societăţii. Obligaţia apostolilor lui Hristos pe care El însuşi i-a
mărturia
slujirea frăţească şi îngrijirea bolnavilor. Mărturia că lisus Hristos nu este numai
un mare „învăţător”, un important profet sau „mistic”, ci Fiul lui Dumnezeu Celui
viu, „lumina lumii”. Mărturia vieţii.
Hristos nu a asociat lumina Sa cu stări extatice, de exemplu ca acelea de tip
neoplatonic sau indian, ci mai degrabă cu „fapte”. „Aşa să lumineze lumina voas
tră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe
Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16). Biserica va fi chemată întotdeauna să îşi
exprime credinţa prin fapte şi slujire, spre binele tuturor, fară excepţii. Aproape
toate iniţiativele umanitare ale Europei concentrate asupra ajutorării celor în
suferinţă, bolnavi, bătrâni, singuri, orfani, străini, au derivat din ideile şi eforturile
inspirate de credinţa creştină. Apoi au fot adoptate de către stat. Această tradiţie
şi dinamică trebuie continuate cu idei creative şi iniţiative îndrăzneţe.
A

8 „Creştinismul a adus elemente noi care au ajutat la revigorarea dezvoltării civilizaţiei
europene. Pe scurt: în primul rând, revelarea dinamicii libertăţii, a iubirii în istorie; în al doilea rând,
credinţa în ceva care la prima vedere pare imposibil din punct de vedere logic. O credinţă care a dus
la o căutare generală a adevărului - inclusiv a celui ştiinţific - dincolo de aparenţe şi simplele nece
sităţi; în al treilea rând, o nouă stare de spirit, una combativă, o invitaţie şi o provocare la o continuă
transcendenţă în viaţa spirituală, un curs transformaţional continuu al lumii”, Anastasios
Yannoulatos, „AOriva, nOX-q avvexovg QeoXoyiKriq Kai noXixicxiKT\q (Atena, oraş al unei con
tinue contribuţii teologice şi culturale), National and Capodistrian University, Emcrrp.01 XOyoi
(Official Addresses), voi. 28, Atena, 1988, p. 366.
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In ceea ce priveşte îngrijirea bolnavilor, aceasta nu se referă numai la tratarea
bolilor care ne afectează, ci şi la îngrijirea rănilor societăţii şi ale relaţiilor dintre
oameni şi popoare. Se mai referă şi la încercarea de a găsi un tratament pentru ură,
neîncredere, xenofobie, rasism şi orice tip de ostilitate.
Ar trebui să aspirăm fară echivoc spre susţinerea şi revigorarea valorilor creş
tine fundamentale care au format civilizaţia europeană, cum ar fi, de exemplu: a)
afirmarea demnităţii persoanei ca fundament al drepturilor omului; b) respectarea
libertăţii individuale, indiferent de origine, rasă, educaţie sau convingeri religi
oase; c) sfinţenia căsătoriei şi a familiei; d) responsabilitatea fiecărui cetăţean faţă
de progresul societăţii; e) solidaritate şi dreptate socială; f) puterea smereniei şi
importanţa depăşirii egoismului.
Şi să nu uităm de ecumenicitatea luminii. Noi, europenii, care deja ne bucu
răm de avantajele ţărilor bogate, suntem chemaţi să vedem, în lumina atotcuprin
zătoare a lui Hristos Care este „lumina lumii”, responsabilitatea noastră în faţa
popoarelor de pe alte continente şi să ne exprimăm în termeni generoşi sentimen
tul nostru de apropiere faţă de ei, dorinţa noastră de a conlucra cu ei, pe picior de
egalitate, pentru dezvoltarea generală a întregii lumi în care trăim.
Dar dacă Bisericile doresc să îşi îndeplinească rolul lor fundamental şi să
contribuie la calea spirituală pe care o va urma Europa, vor trebui, înainte de toate,
să fie devotate caracterului lui sacramental/soteriologic, pentru a nu sfârşi ca sim
ple ONG-uri. Biserica trebuie să rămână manifestarea „iconomiei” lui Dumnezeu
în Hristos prin Duhul Sfanţ. „Trupul lui Hristos” este locul unde se petrece trans
figurarea umană, unirea cu Dumnezeul iubirii.
3.
Albul luminii este, după cum ştim cu toţii, sinteza a şapte culori diferite.
La fel şi lumina lui Hristos poate fi împărţită în viaţă în numeroase moduri şi
umbre. Noi, creştinii, ca „fii ai luminii”, suntem chemaţi să oferim toate culorile
spectrului cu:
- Lumina păcii, cu noi înşine, cu cei din jur şi cu întreaga lume;
- Lumina dreptăţii, luptând pentru o societate dreaptă la nivel local, paneuropean şi mondial;
- Lumina adevărului, în cercetarea istorică şi în analiza realităţilor sociale;
- Lumina suflării de viaţă a creaţiei, care încurajează originalitatea în ştiinţă,
artă şi cultură;
- Lumina speranţei pentru unitatea tuturor popoarelor de pe continentul nos
tru, cu reconcilierea şi armonizarea diferenţelor dintre ele;
- Lumina iubirii, în sensul şi cu puterea dată de credinţa creştină şi exemplul
viu al celor care au trăit-o. Cea mai importantă responsabilitate şi misiune a
Bisericii este să ofere iubire, să unească oamenii cu sursa iubirii. Nici o altă insti
tuţie socială nu poate prelua această sarcină a Bisericii;
- Lumina pascală neînserată care descoperă victoria finală împotriva păcatu
lui şi a morţii prin puterea Crucii şi a învierii lui Hristos.
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Dacă vom trăi şi vom acţiona în cest fel, vom reuşi să ne identificăm cu acele
grupuri creative de oameni care, fie ei minoritari sau majoritari, au capacitatea de
a exploata pe deplin cele mai bune elemente ale moştenirii europene şi de a
călăuzi continentul nostru spre o stare de reînnoită vigoare duhovnicească”.
Traducere din limba engleză

OVIDIU MATIU

Fecioara Maria, Maica Domnului, Icoana vie a Bisericii*
Î.P.S. Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
şi Locţiitor de Patriarh al Biserici Ortodoxe Române

„Cu slujba vecerniei din seara aceasta am intrat în sărbătoarea Naşterii Maicii
Domnului celebrată în fiecare an la data de 8 septembrie.
Anul bisericesc ortodox începe la 1 septembrie, toamna, pentru că, potrivit
tradiţiei iudaice, istoria omenirii în paradisul cu mulţi pomi roditori a început
toamna. Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului a fost fixată de Biserică în ziua a
opta a anului bisericesc, pentru că cifra 8 simbolizează eternitatea sau viaţa fară
de sfârşit.
Naşterea Fecioarei Maria din părinţii ei înaintaţi în vârstă, Ioachim şi Ana,
care s-au rugat mult pentru a avea un copil, este momentul principal al pregătirii
ca Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu să devină Om în istorie, pentru a birui moartea
şi a dărui oamenilor viaţă veşnică în împărăţia cerurilor.
Acest adevăr este exprimat prin cântarea principală a acestei sărbători, şi
anume troparul Naşterii Maicii Domnului: „Naşterea Ta, de Dumnezeu Născă
toare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele drep
tăţii, Hristos Dumnezeul nostru, şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi,
stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică
______

â

Taina Preasfintei Treimi, a Preasflntei Născătoare de Dumnezeu şi a Bisericii
Remarcăm, de asemenea, faptul că în Slujba Vecerniei Mari, Maica Domnului este numită „locaş (templu) al lui Hristos-Dumnezeu, împăratul tuturor şi
Ziditorul 10, precum şi „Biserica cea sfântă, locaşul lui Dumnezeu
iar slujba
Utreniei din 8 septembrie arată că Fecioara Maria, cea plină de har, este persoanaumană care are cea mai profundă şi puternică legătură cu Preasfânta Treime (cf.
Lc 1, 35), tocmai pentru că din ea a luat fire omenească Fiul lui Dumnezeu, prin
bunăvoinţa Tatălui veşnic şi cu prezenţa activă a Sfântului Duh: „întru tine Taina
*
Predică rostită la slujba vecerniei sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, în catedrala mitro
politană din Sibiu (România), 7 septembrie 2007.
9. Vecernia Mică, Tropar, Mineiul pe septembrie, Bucureşti; 2003, p. 112.
10. Stihirile lui Ştefan Aghiopolitul, Minei, p. 113.
11. Stihirile lui Serghie Aghiopolitul, Minei, p. 116.
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Treimii se laudă şi se slăveşte, Preacurată, că Tatăl a binevoit şi Cuvântul S-a
sălăşluit întru tine şi dumnezeiescul Duh pe tine te-a umbrit 12. Aşadar, legătura
dintre Preasfânta Treime (Panaghia Trias) şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
(Panaghia Theotokos) devine icoană vie a vieţii Bisericii celei una, sfântă, sobor
nicească şi apostolească, pe care o mărturisim în Crezul niceo-constantinopolitan, imediat după credinţa în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sf. Duh. Taina Preasfintei
Fecioare Maria, Maica Domnului nostru lisus Hristos, devine icoana mistică a
Bisericii, întrucât Biserica este mulţimea persoanelor umane unite prin Sfântul
Botez cu Preasfânta Treime. Astfel, Fecioara Maria, Maica Domnului, „ceaplină
de har” şi „cea binecuvântată între femei” (Lc 1, 28-42) este icoana Bisericii care
există şi creşte spiritual din binecuvântarea lui Dumnezeu, adică din „harul Dom
nului nostru lisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea (comu
niunea) Duhului Sfânt” (2 Cor 13, 13), după cum ne învaţă Sf. Apostol Pavel.
Deoarece Biserica este plină de viaţa şi iubirea Preasfintei Treimi, ea este numită
în Sfânta Scriptură: „poporul lui Dumnezeu” (1 Pt 2, 10), „Trupul (tainic) al lui
Hristos” (1 Cor 12, 27) şi „ Templul Duhului Sfânt” (1 Cor 6, 19), iar toate lucră
rile sacramentale şi rugăciunile Bisericii se săvârşesc prin invocarea Tatălui, a
Fiului şi a Sfântului Duh. Pentru că lisus Hristos, Cel ce Se naşte veşnic din Tatăl
fară mamă, şi S-a născut în timp din Mamă fară tată, este Capul Bisericii, „prin
El (Hristos) avem apropierea către Tatăl într-un Duh” (Efes 2, 18), iar Preasfânta
Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, este rugătoarea (oranta) sau mijlocitoarea noastră spirituală (<advocata noastră) cea mai apropiată de Hristos. Acest
adevăr s-a văzut şi la Nunta din Cana Galileii, când, la cererea Maicii Sale, Hris
tos Domnul, Care a binecuvântat familia prin prezenţa Sa acolo, a săvârşit prima
Sa minune, transformând apa în vin, arătând ucenicilor slava Sa şi aducând multă
bucurie tuturor celor prezenţi (cf. In 2, 1-19). „Pentru Biserica Ortodoxă, mijlo
cirea Fecioarei şi a sfinţilor nu se adaugă mijlocirii lui Hristos, ci se inserează în
interiorul acesteia
adică mijlocirea Maicii Domnului şi a sfinţilor se reali
zează în harul dăruit lor prin Hristos (cf In 1, 16-17).
Eva cea nouă şi maica duhovnicească a creştinilor
Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru lisus Hristos, se arată ca
fiind Eva cea nouă şi icoană vie a Bisericii lui Hristos, când stă sub Crucea lui
Hristos Cel răstignit din a cărui coastă curge sânge şi apă (cf. In 19, 34), simbol
al Botezului şi al Euharistiei ca Sf. Taine prin care creştinii participă la viaţa
veşnică dăruită de Hristos Bisericii Sale.
înainte de moartea Sa pe Cruce, Hristos Domnul prezintă mamei Sale pe
Ioan, ucenicul Său cel iubit, zicând către ea: „Femeie, iată Fiul tău!”, iar ucenicu
12. Utrenie, Minei, p. 123.
13. Alexis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, (La Mere de Dieu dans VEglise
Orthodoxe, Cerf, Paris, 1990, trad. rom. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 144.
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lui „ iată mama ta!” (In 19, 26-27). Astfel, mama după trup a lui Hristos devine
mamă duhovnicească a ucenicului iubit, iar ucenicul iubit devine fiu duhovnicesc
al Maicii Domnului, Sf. Ioan fiind ucenicul cel mai fidel al lui Iisus Hristos, cel
mai apropiat de El la Cina cea de Taină (cf. In 13, 23-25), cel ce L-a urmat pe Iisus
până în clipa morţii Sale pe Cruce (cf. In 19, 26) şi primul care a ajuns la mormân
tul lui Hristos, în dimineaţa învierii Sale (cf. In 20, 4). întrucât ucenicul iubit este
simbol al fidelităţii faţă de Hristos, Maica Domnului devine Maica duhovnicească
a tuturor creştinilor care-L urmează pe Hristos şi trăiesc intens Taina Euharistiei ca
taină a Crucii şi învierii lui Hristos, ca iubire jertfelnică şi bucurie sfântă.
Iată de ce, în bisericile ortodoxe, deasupra iconostasului - simbol al legăturii
dintre Biserică şi împărăţia cerurilor - se află icoana lui Hristos Cel răstignit, având
în dreapta pe Maica Sa, iar în stânga pe Ioan, ucenicul Său iubit. Iar în Cartea Apocalipsei, Maica Domnului simbolizează Biserica, prezentă în cer şi pe pământ, ca
Mireasă a Mirelui Hristos, Mielul lui Dumnezeu (cf. Apoc. 19, 7; 21, 9).
Sfinţii Părinţi ai Bisericii, văzând că Hristos Domnul asociază la fericirea
Maicii Sale şi pe „cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (cf. Lc 11,
27-28), consideră că sufletul fiecărui creştin poate fi deodată fecioară şi maică. El
este fecioară, dacă rămâne credincios (fidel) lui Hristos, iar maică, dacă naşte
virtuţi prin punerea în practică a cuvintelor sau poruncilor lui Hristos. în acest
sens, Maica Domnului nostru Iisus Hristos este modelul sau icoana vieţii spiri
tuale a creştinilor, în care este prezent Hristos prin harul Sfântului Duh (cf. Gal 2,
20; Efes 3, 16-19; Col 3, 3).
Maica Domnului - rugătoare pentru noi şi împreună cu noi
Textul din Evanghelia de la Luca (1, 46-55) pe care l-am auzit în seara aceasta
este cunoscut în Biserica Răsăriteană ca fiind Cântarea Maicii Domnului, iar în
Biserica Apuseană, Magnificat14. Acest text a devenit rugăciune a Bisericii, pen
tru că Maica Domnului este cea dintâi rugătoare către Hristos şi, cu rugăciunile
ei, întăreşte toate rugăciunile Bisericii.
Evanghelia ne arată că rugăciunea Preasfintei Fecioare Maria este răspunsul ei
la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are iniţiativa mântuirii lumii prin Fiul
Său Care Se va naşte din Fecioara Maria după ce aceasta a răspuns: „Iată roaba
Domnului: fie mie după cuvântul Tău!” (Lc 1, 38).
Bucuria Fecioarei Maria vine din comuniunea şi cooperarea ei cu Dumnezeu.
Smerenia ei, ca slujitoare a voii lui Dumnezeu, este temelia fericirii ei: „Măreşte
suflete al meu pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul
Meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate
14.
Chiar şi reformatorul Martin Luther a văzut în Maica Domnului modelul rugăciunii sme
rite pentru întreaga Biserică (vezi Martin Luther, Le Magnificat, taduction Albert Greiner, Nouvelle
cite, Paris, 1983).
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neamurile, că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este numele Lui (Lc 1,
46-49). Smerită şi, în acelaşi timp, plină de curaj, Fecioara Maria laudă lucrarea
sau dreptatea lui Dumnezeu în istorie, ca ridicare a celor smeriţi şi coborâre a
celor mândri: „coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi;
pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară, deşerţi ”
(Lc 1, 52-53). In acelaşi timp, rugăciunea Fecioarei Maria leagă binecuvântarea
primită de la Dumnezeu cu binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra popo
rului lui Israel: „(Dumnezeu) a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-şi aducă
aminte de mila Sa. Precum a grăit căfrepărinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui,
în veac ” (Lc 1, 54-55). Din exemplul Fecioarei Maria, Biserica lui Hristos învaţă
să preamărească pe Dumnezeu pentru lucrarea Sa mântuitoare în istorie, pentru
ajutorul primit de la El în prezent, trăind cu speranţa dobândirii vieţii veşnice.
Tot de la Preasfânta Fecioară Maria, Biserica lui Hristos învaţă să fie sluji
toare smerită a lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor, unind smere
nia cu speranţa, viaţa spirituală cu setea de dreptate socială, binecuvântarea pre
zentă cu bucuria viitoare. Numită în cântările liturgice ortodoxe „Biserică sfinţită
şi Rai cuvântător” (Axion, Liturghia Sf. Vasile cel Mare), Fecioara Maria, Maica
Domnului, prin rugăciunile ei împreună cu Biserica, este izvor de bucurie şi spe
ranţă, ocrotitoare a fecioarelor şi a mamelor, păzitoare a copiilor şi a tinerilor,
sprijinitoare a bătrânilor şi a săracilor, vindecătoare a bolnavilor şi călăuză a celor
dezorientaţi, după cum se spune în cântările şi rugăciunile adresate ei în cultul
ortodox. Iar profeţia Fecioarei Maria: „Iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile” (Lc 1, 48) se împlineşte în mulţimea sărbătorilor închinate ei, în mulţimea
cântărilor liturgice şi a operelor muzicale clasice, ca Ave Maria!, în mulţimea
icoanelor şi frescelor, purtând chipul ei de Fecioară şi Maică, în mulţimea biseri
cilor de parohie, a mănăstirilor şi catedralelor puse sub ocrotirea sa.
Unii dintre fondatorii creştini occidentali ai Uniunii Europene au dorit ca
Europa întreagă să fie pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, înveşmântată în haină
de culoare albastră, „purtând pe cap cunună din douăsprezece stele \ după cum se
arată în Cartea Apocalipsei, cap. 12, vers. 1. Din nefericire, această frumoasă inten
ţie a fost uitată, iar steagul albastru purtând 12 stele în cerc a fost interpretat într-o
perspectivă secularizată, fără nici o semnificaţie religioasă. Totuşi, creştinii din
Europa se îmbogăţesc mult din punct de vedere spiritual când nu separă taina Bise
ricii de taina Fecioarei Maria, cea smerită şi milostivă, şi o invocă mai mult în rugă
ciunile pentru unitate creştină, pentru familie şi pentru reconciliere în societate.
încheiem această meditaţie prin cuvintele de laudă adresate Sf. Fecioare Maria
de către Arhanghelul Gavriil şi de către Elisabeta, mama Sfântului Ioan Boteză
torul: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată
eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău ” (Lc 1, 28 şi 42).
A

A

_____

253

DOCUMENTARE

MESAJUL FINAL AL CELEI DE A III-A ADUNĂRI ECUMENICE
DE LA SIBIU
Lumina lui Hristos luminează tuturor!
Noi, pelerinii creştini din întreaga Europă, precum şi din afara ei, suntem che
maţi ca martori ai puterii transformatoare a acestei lumini, care este mai puternică
decât întunericul, să o proclamăm ca şi speranţă atot-cuprinzătoare pentru Biseri
cile noastre, pentru toată Europă şi pentru întreaga lume.
în numele Dumnezeului nostru Cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne-am
adunat în oraşul Sibiu, România (4-9 septembrie 2007). Această a Treia Adunare
Ecumenică Europeană a fost marcată în special de bogăţia spiritualităţii şi tradi
ţiei ortodoxe. Reamintim şi reînnoim serioasele angajamente pe care deja le-am
făcut la Basel şi Graz şi regretăm că până acum nu am reuşit să le îndeplinim pe
unele dintre ele. însă încrederea noastră în energia transformatoare a Luminii lui
Hristos este mai puternică decât întunericul resemnării, fatalismului, temerii şi
indiferenţei.
Adunarea noastră a Treia Ecumenică Europeană a început în 2006 în Roma şi
a continuat în anul 2007 la Wittenberg. Acest pelerinaj ecumenic a implicat nume
roase întâlniri regionale precum şi cele ale Bisericilor Ortodoxe la Rodos sau ale
tinerilor la St. Maurice. Salutăm cu bucurie angajamentul tinerilor, precum şi con
tribuţia pe care au avut-o la Adunare. Asistaţi şi motivaţi de Charta Oecumenica,
Adunarea noastră a continuat munca începută la adunările anterioare şi a fost o
ocazie pentru un schimb de daruri şi îmbogăţire (spirituală, n. trad.) reciprocă.
Nu suntem singuri în acest pelerinaj. Hristos este cu noi şi având împreju
rul nostru „atâta nor de mărturii” (Evr 12, 1), martirii contemporani ne însoţesc:
mărturia vieţii şi morţii lor ne inspiră individual şi comun. în comuniune cu ei, noi
ne angajăm să lăsăm lumina lui Hristos Cel transfigurat să strălucească prin pro
pria noastră piărturie, adânc înrădăcinată în rugăciune şi dragoste. Acesta este
smeritul nostru răspuns la sacrificiul vieţii lor.
Lumina lui Hristos în Biserică
Lumina lui Hristos ne călăuzeşte spre a trăi pentru alţii şi în comuniune unii
cu alţii. Mărturia noastră pentru speranţă şi unitate pentru Europa şi pentru lume
va fi credibilă numai dacă ne vom continua drumul nostru spre unitatea vizibilă.
Unitate nu înseamnă uniformitate. Este extrem de important să experiem din nou
acea koinonia şi acel schimb de daruri spirituale care a dat putere mişcării ecu
menice la începutul ei.
în Sibiu am simţit din nou rana dureroasă a diviziunii dintre Bisericile noas
tre. Tocmai aceasta afectează concepţia noastră despre Biserică şi unitatea ei.
Evoluţiile diferite, istorice şi culturale, dintre creştinismul răsăritean şi cel apu
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sean au contribuit la aceste diferenţe, iar înţelegerea lor necesită urgenta noastră
atenţie precum şi dezvoltarea dialogului.
Suntem convinşi că larga familie creştină are de tratat chestiuni doctrinare şi
trebuie găsit un consens clar în privinţa valorilor morale ce decurg din Evanghelie
precum şi un mod de viaţă (lifestyle) creştin care mărturiseşte lumina lui Hristos,
atât în viaţa privată, cât şi în cea publică, în această lume a noastră modernă şi
provocatoare.
Spiritualitatea noastră creştină este o comoară preţioasă: odată ce este des
chisă, ea relevă varietatea bogăţiei ei, care ne deschide inimile către frumuseţea
feţei lui lisus şi către puterea rugăciunii. Numai dacă suntem aproape de Domnul
nostru lisus Hristos, putem să fim aproape unii de alţii şi să experiem adevărata
koinonia. Noi nu putem împărtăşi această bogăţie cu toţi bărbaţii şi toate femeile
de pe acest continent care caută lumina. Bărbaţii şi femeile spirituale încep cu
propria lor schimbare, ceea ce duce la transformarea lumii. Mărturisirea de către
noi a luminii lui Hristos este un angajament plin de credinţă că vom asculta, trăi
şi împărtăşi întâmplările noastre de viaţă şi credinţă care ne-au format pe noi ca
următori ai lui Hristos.
Recomandarea 1: Recomandăm reînnoirea misiunii noastre, atât ca şi cre
dincioşi individuali cât şi ca Biserici, în proclamarea lui Hristos ca şi Lumină şi
Mântuitor al lumii;
Recomandarea 2: Recomandăm continuarea discuţiilor cu privire la recu
noaşterea reciprocă a Botezului, ţinând seama de realizările importante în această
problemă din mai multe ţări şi fiind conştienţi că această chestiune este strâns
legată de concepţia despre Euharistie, Preoţie şi Eclesiologie, în general;
Recomandarea 3: Recomandăm găsirea de căi pentru experierea acelor acti
vităţi care pot să ne unească: rugăciunea unora pentru alţii şi pentru unitate, pele
rinaje ecumenice, formare şi studiu teologic comun, iniţiative sociale şi diaconale,
proiecte culturale, susţinerea vieţii sociale bazată pe valorile creştine;
Recomandarea 4: Recomandăm participarea deplină a întregului popor al lui
Dumnezeu şi a acestei Adunări în special, de a lua în considerare cererile tinerilor,
ale celor în vârstă, ale minorităţilor etnice şi ale persoanelor cu dizabilităţi.
Lumina lui Hristos pentru Europa
Considerăm că orice fiinţă umană este creată după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu (Fac. 1, 27) şi merită acelaşi grad de respect şi dragoste, indiferent de
diferenţele de credinţă, cultură, vârstă, gen sau origine etnică.15 Fiind conştienţi
că originile noastre comune sunt mai solide decât diviziunile dintre noi, în vreme
15.
în acest punct, în timpul citirii mesajului către Adunare, a fost propus verbal adaosul „de
la concepere şi până la moartea naturală” care a fost tradusă după aceea cu - „de la naştere până la
moartea naturală” şi „de la începutul vieţii până la moartea naturală”. Nici una din aceste versiuni
nu sunt parte a textului oficial al mesajului.

DOCUMENTARE

255

ce căutăm reînnoirea, unitatea şi rolul Bisericilor în societatea europeană de as
tăzi, ne concentrăm asupra contactului nostru cu persoane de alte religii. Conşti
enţi mai ales de legătura noastră specială cu evreii, ca şi popor ales, respingem
orice formă a antisemitismului contemporan, iar prin aceasta Europa va deveni un
continent liber de orice formă de violenţă. In istoria noastră europeană, au existat
perioade de sălbatice conflicte, însă au existat şi perioade de coexistentă paşnică
între oamenii de diferite religii. In zilele noastre, nu există altă alternativă în afara
celei a dialogului: nu compromis, ci dialog viu în care să putem vorbi adevărul în
dragoste. Toţi trebuie să învăţăm mai multe despre toate religiile, iar recoman
dările din Charta Oecumenica ar trebui să fie promovate pe mai departe. Facem
un apel la creştini şi la toţi cei care cred în Dumnezeu să respecte dreptul celor
lalţi la libertatea religioasă şi ne exprimăm solidaritatea noastră cu acele comu
nităţi creştine care trăiesc în Orientul Mijlociu, Irak sau oriunde în lume ca şi
minorităţi religioase şi care îşi simt ameninţată existenţa.
Aşa cum îl întâlnim pe Hristos în fiecare dintre fraţii şi surorile noastre (Mt
25, 44-45), luminaţi împreună de Lumina lui Hristos, noi creştinii, potrivit porun
cilor biblice despre unitatea umanităţii (Fac. 1, 26-27), ne angajăm să regretăm
păcatul excluderii; adâncind înţelegerea noastră pentru ceilalţi, apărând demni
tatea şi drepturile fiecărei fiinţe umane şi asigurând protecţie tuturor celor care au
nevoie de ea; să împărtăşim Lumina lui Hristos pe care alţii au adus-o în Europa,
să solicităm statele europene să stopeze detenţia administrativă ilegală a migranţilor, să depună toate eforturile pentru a asigura imigraţia legală, integrarea migranţilor, a refugiaţilor şi celor care solicită azil, susţinând valorile unităţii fami
liei şi combătând traficul de fiinţe umane şi exploatarea acestora.
De asemenea, chemăm Bisericile să îşi intensifice eforturile pastorale pentru
imigranţii vulnerabili.
Recomandarea 5: Recomandăm Bisericilor noastre să recunoască faptul că
imigranţii creştini nu sunt numai beneficiarii îngrijirii religioase, ci ei pot juca un
rol deplin şi activ în viaţa Bisericii şi a societăţii; oferind îngrijire pastorală mai
bună pentru migranţi, azilanţi şi refugiaţi şi promovând drepturile minorităţilor
etnice din Europa, mai ales ale rromilor.
Mulţi dintre noi suntem mulţumiţi că am avut parte de transformări profunde
în Europa în ultimele decenii. Europa însă înseamnă mai mult decât Uniunea
Europeană. Ca şi creştini, noi purtăm responsabilitatea de a modela Europa ca un
continent al păcii, solidarităţii, implicării şi sprijinului. Apreciem implicarea insti
tuţiilor europene, inclusiv a UE, Consiliului Europei şi a OSCE pentru un dialog
deschis, transparent şi regulat cu Bisericile Europei. Reprezentanţii politici ai Eu
ropei de cel mai înalt nivel ne-au onorat cu prezenţa lor, exprimându-şi astfel cu
tărie interesul lor pentru munca noastră. Trebuie să subliniem şi provocarea pe
care o implică abordarea chestiunilor spirituale în acest dialog. Europa a fost ini
a

a

256

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

ţial un proiect politic menit să asigure pacea şi acum ea are nevoie să devină o
Europă a popoarelor, mai mult decât un spaţiu economic.
R ecom andarea 6: Recomandăm promovarea Chartei Oecumenica ca şi ghid
stimulativ pentru itinerariul nostru ecumenic în Europa.
Lumina lui Hristos şi lumea
Lumina lui Hristos luminează peste termenul ,justiţie”, legându-1 de mila
divină. Astfel luminat, el scapă de orice fel de pretenţie ambiguă. în întreaga lume şi
chiar în Europa, actualul proces de radicală globalizare a pieţei adânceşte diviziunea
societăţii umane în câştigători şi cei care au pierdut, dăunează valorii a nenumăraţi
oameni, are implicaţii ecologice catastrofale şi cu siguranţă că, date fiind schimbările
climatice, nu este compatibilă cu susţinerea viitorului planetei noastre.
R ecom andarea 7: îndemnăm pe toţi creştinii Europei să susţină cu tărie Pro
gramul Milleniumm Development Goals al Naţiunilor Unite, ca un pas urgent şi
practic spre ameliorarea sărăciei.
R ecom andarea 8: Recomandăm ca un proces consultativ - adresându-se res
ponsabililor Europei pentru dreptate ecologică, înfăţişând ameninţarea schimbă
rilor climatice, responsabilitatea europeană pentru globalizarea în creştere, drep
turile rromilor sau ale altor minorităţi etnice europene - să fie iniţiat de către CCEE
şi CBE cu Bisericile din Europa, precum şi cu Bisericile de pe alte continente.
Astăzi, mai mult decât oricând, confirmăm faptul că Africa, un continent deja
împletit cu propria noastră istorie şi propriul nostru viitor, are parte de un nivel de
sărăcie faţă de care nu putem rămâne indiferenţi şi inactivi. Rănile Africii au miş
cat inima Adunării noastre.
R ecom andarea 9: Recomandăm iniţiative de sprijin pentru ştergerea datorii
lor băneşti şi pentru promovarea unui comerţ onest.
Printr-un dialog sincer şi obiectiv, contribuim şi promovăm crearea unei
Europe înnoite, în care principiile creştine şi valorile morale neschimbabile, deri
vate direct din Evanghelie, slujesc drept mărturie şi promovează un angajament
activ în societatea europeană. Sarcina noastră este să promovăm aceste principii
şi valori nu numai în viaţa privată, ci şi în cea publică. Vom colabora cu oamenii
de alte religii care împărtăşesc grija noastră pentru crearea unei Europe a valorilor
care prosperă politic şi economic.
Fiind îngrijoraţi cu privire la creaţia lui Dumnezeu, ne rugăm pentru o mai
mare sensibilitate şi respect pentru minunata ei diversitate. Acţionăm împotriva ex
ploatării ei fară de ruşine, în urma căruia „toată făptura împreună suspină” (Rom. 8,
22) şi ne angajăm să acţionăm pentru reconcilierea dintre umanitate şi natură.
R ecom andarea 10: Recomandăm ca perioada dintre 1 şi 4 octombrie să fie
dedicată rugăciunii pentru protejarea creaţiei şi pentru promovarea unui mod de
viaţă susţinut care să anuleze contribuţia noastră la schimbările climatice.
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Mulţumind tuturor celor care au contribuit la acest pelerinaj, în special tine
rilor oikumene, care au stimulat această Adunare să aibă curajul trăirii în Evan
ghelie, ne unim astfel în rugăciune:
„Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
lumina cea neapropiată. Indreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale.
Izbăveşte-ne şi ne condu întru împărăţia Ta cea veşnică. Căci Tu eşti Ziditorul
nostru şi Dătătorul a tot binele. Nădejdea noastră este la Tine, şi ţie slavă îţi înăl
ţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor A m in”
A
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Trad. din limba engleză
Lect. Dr. DANIEL BUDA

Aprecieri finale la încheierea celei de a treia Adunări Ecumenice
Europene de la Sibiu, 4 - 9 septembrie 2007
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Prof. Dr. Laurenţiu Streza

„Pentru România, evenimentul politic principal al anului 2007 a fost inte
grarea, începând chiar cu 1 ianuarie, în Uniunea Europeană. Pentru oraşul Sibiu,
anul 2007 a însemnat cinstea şi în acelaşi timp responsabilitatea de a fi Capitală
Culturală Europeană, alături de Luxemburg. Fără îndoială că pentru Bisericile din
România membre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi a Consiliului Confe
rinţelor Episcopale Europene, principalul eveniment ecumenic a fost organizarea
la Sibiu, între 4-9 septembrie, a Celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene.
Fără a exagera, bazându-ne doar pe date precise, putem afirma că A Treia Adunare
Ecumenică Europeană a fost primul mare eveniment ecumenic european al mile
niului al treilea şi cel mai mare eveniment ecumenic organizat vreodată în Ro
mânia. Mai mult, unii afirmă, bazându-se tot pe statistici, că cea de-a Treia Adu
nare Ecumenică Europeană de la Sibiu a fost cel mai mare eveniment ecumenic
organizat până în prezent în istoria creştinismului! Aceasta pentru că pentru prima
dată au fost invitaţi la un eveniment ecumenic un număr atât de mare de delegaţi,
anume 2500. Desigur, au existat evenimente ecumenice cu mai mulţi participanţi,
precum cea de-a Doua Adunare Ecumenică Europeană de la Graz, unde au par
ticipat aproximativ 10.000 de persoane, dar dintre acestea numai 700 au avut
statutul de delegat, restul fiind doar oaspeţi. De asemenea, în spaţiul german se
organizează aşa-numitele Kirchentag unde participă uneori zeci de mii de per
soane, însă majoritatea au statutul de oaspete, nu de delegat. Deci Adunarea Ecu
menică Europeană de la Sibiu a fost cel mai mare eveniment ecumenic cu delegaţi
din istoria creştinismului.
17 - B.O.R. 7-8/2007
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I. Scurt istoric.
în urma aşa-numitului „proces conciliar”, Conferinţa Bisericilor Europene cu
sediul la Geneva căruia sunt afiliate mai toate Bisericile Ortodoxe şi protestante
din Europa, şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene cu sediul la Saint
Gallen, căruia sunt afiliate toate conferinţele episcopale europene, au iniţiat orga
nizarea unor adunări ecumenice europene. Până în prezent au fost organizate, cu
o frecvenţă de aproximativ zece ani, trei adunări de acest gen, ultima dintre ele
aici, la Sibiu.
Prima Adunare Ecumenică Europeană a fost organizată la Basel, în Elveţia,
între 15-21 mai 1989, participând 700 de delegaţi din întreaga Europă. Tema
adunării a fost Pace şi Justiţie. A fost prima întâlnire a creştinilor din întreaga
Europă după schisma de la 1054. Adunarea, prin tema ei, a constituit un impuls
pentru creştinii din blocul comunist, să-şi intensifice eforturile pentru dobândirea
propriei păci şi dreptăţi.
A Doua Adunare Ecumenică Europeană a avut loc la Graz, Austria, între
23-29 iunie 1997, participând 700 de delegaţi şi până la 10.000 de oaspeţi creştini
din întreaga Europă. Tema Adunării a fost Reconcilierea: harul lui Dumnezeu ca
sursă a unei noi vieţi.
A Treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu dintre 4-9 septembrie
2007 s-a bucurat de participarea a 2500 de delegaţi din întreaga Europă. Tema
Adunării a fost: „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire
şi unitate în Europa
II. Caracteristicile Adunării Ecumenice Europene de la Sibiu
în cele ce urmează îmi propun să subliniez principalele caracteristici ale aces
tei Adunări Ecumenice Europene, aşa cum le-am perceput noi din calitatea noas
tră de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, aşadar în calitate de
primă gazdă locală a acestui eveniment.
1. P rim a A du n are E cu m en ică E uropeană într-o ţară m ajoritar ortodoxă.

Atunci când responsabilii instituţiilor organizatoare - Conferinţa Bisericilor Eu
ropene şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene - au început să conceapă
proiectul celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene, era logic şi firesc ca
aceasta să se desfăşoare într-o ţară cu majoritate ortodoxă. Aceasta pentru că
prima Adunare Ecumenică Europeană avusese loc la Basel, aşadar într-un mediu
preponderent protestant, iar cea de-a doua la Graz, într-un mediu preponderent
catolic. Gândurile tuturor s-au oprit asupra României, ţară majoritar ortodoxă, cu
numărul cel mai mare de credincioşi din lume după Biserica Ortodoxă a Rusiei şi
cu un climat ecumenic adecvat organizării unui astfel de eveniment. România nu
este numai o ţară cu majoritate ortodoxă şi cu un climat ecumenic adecvat, ci ea
prezintă o caracteristică greu de găsit în restul Europei, anume aici, mai ales în
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Transilvania, trăiesc împreună de secole creştini de diferite confesiuni. Exemplul
cel mai bun al acestei împreună-convieţuiri şi colaborări este oraşul Sibiu, sediu al
Mitropoliei Ardealului şi al Episcopiei Evanghelice C.A. din România, oraşul unde,
inclusiv în perioada comunistă, au funcţionat şi colaborat Facultăţile de Teologie ale
celor două Biserici. Aşadar, nu exista un loc mai potrivit, în opinia noastră, pentru
organizarea în România a acestui eveniment ecumenic, decât Sibiul.
Desigur, oraşul Sibiu a fost ales ca şi gazdă al acestui eveniment ecumenic şi
pentru că fusese deja desemnat capitală culturală europeană. Aceasta însemna,
printre altele, şi modernizarea infrastructurii oraşului astfel încât să fie capabil să
organizeze evenimente de mare anvergură. Responsabilii oraşului s-au angajat să
contribuie la buna organizare a evenimentului, integrându-1 în programul Sibiu
Capitală Culturală Europeană, ceea ce a adus avantaje de ambele părţi. într-adevăr
Sibiul ca şi oraş s-a achitat exemplar de această sarcină pe care şi-a însuşit-o, fapt
pentru care conducerea municipiului, în frunte cu Primarul merită toate aprecie
rile noastre.
Când s-a luat această hotărâre a organizării la Sibiu a Adunării Ecumenice
Europene, la cârma Arhiepiscopiei Sibiului şi a Mitropoliei Ardealului se afla
vrednicul de pomenire Dr. Antonie Mitropolitul. Când din mila lui Dumnezeu am
ajuns noi la cârma Mitropoliei Ardealului, am fost conştient de marea responsa
bilitate pe care Sibiul a preluat-o, acceptând organizarea acestui eveniment ecu
menic, fapt pentru care, cu ocazia primei vizite la Sibiu a Secretarului General al
Conferinţei Bisericilor Europene, Venerabilul Colin Williams - şi el proaspăt ales
în funcţie - l-am asigurat de tot sprijinul personal şi al Bisericii Ortodoxe în vede
rea organizării cu succes a acestui eveniment. încă din ianuarie 2006 am purces
la organizarea unui Comitet Local care să organizeze marele eveniment, din care
au făcut parte reprezentanţi ai tuturor confesiunilor reprezentate la Sibiu. In ceea
ce priveşte reprezentanţii ortodocşi, am avut grijă să numesc oameni cu experi
enţă ecumenică şi organizatorică bogată, dar şi tineri, cunoscători de limbi străine,
care să poată ţine tot timpul legătura cu celelalte foruri organizatoare din Elveţia,
cu spirit practic şi cu bogate cunoştinţe teologice.
Faptul că această Adunare Ecumenică Europeană s-a organizat într-un mediu
ortodox a atras după sine dorinţa - materializată în desfăşurarea propriu-zisă a
Adunării - ca delegaţii să experieze cât mai mult din spiritualitatea ortodoxă. în
acest sens, au fost organizate zilnic slujbe specific ortodoxe în toate bisericile
ortodoxe din Sibiu, astfel încât delegaţii să poată observa măreţia şi bogăţia spi
rituală a cultului ortodox. în mod special a fost organizată, în seara zilei de 7 sep
tembrie, în ajunul sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, o vecernie la care au fost
invitaţi să participe toţi delegaţii. La finalul ei, Prea Fericitul Daniel, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a rostit o predică lămuritoare cu privire la
semnificaţia sărbătorii Naşterii Maicii Domnului şi a cultului mariologic în gene
ral, pentru Biserica Ortodoxă.
/V

260

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Tot din dorinţa de a cunoaşte tradiţia ortodoxă, organizatorii şi-au exprimat
dorinţa ca toate chemările la rugăciune din cadrul Adunării să fie realizate cu aju
torul sunetului de toacă. De asemenea, special pentru Adunarea Ecumenică, la
Mănăstirea „Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, a fost pictată o icoană pe sticlă de
mari dimensiuni, care a stat în centrul rugăciunilor şi plenarelor Adunării. Factorii
de conducere ai Conferinţei Bisericilor Europene şi-au exprimat dorinţa de a avea
această icoană a Mântuitorului nostru lisus Hristos în Capela Centrului Ecumenic
de la Geneva, unde se află şi sediul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Am răs
puns cu bucurie acestei cereri, conştienţi fiind că aceasta va rămâne ca mărturie
vizibilă peste timp a faptului că cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană s-a
organizat într-o ţară ortodoxă.
Faptul că Adunarea s-a organizat într-o ţară cu majoritate ortodoxă a atras
după sine participarea, în primele zile ale lucrărilor, a Sanctităţii Sale Bartolomeu
I, Patriarhul Ecumenic. Sanctitatea Sa, care cunoaşte foarte bine Biserica Orto
doxă Română, a binecuvântat lucrările Adunării, a rostit un cuvânt de salut, a avut
o serie de întrevederi cu înalţi ierarhi de diferite confesiuni şi cu responsabili
politici europeni şi români şi a participat la o recepţie oferită de noi în cinstea
Sanctităţii Sale.
2. O temă cu rezonanţă ortodoxă. Tema Adunării Ecumenice de la Sibiu a
fost „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate în
Europa In mediul ecumenic este cunoscut faptul că această temă, în forma în
care a fost ea adoptată, este produsul geniului teologic al Prea Fericirii Sale
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericirea Sa, pe atunci Mitro
polit al Moldovei şi Bucovinei, a propus această temă Comitetului internaţional
de organizare, care a adoptat-o exact în forma iniţială.
Prima parte a temei - „Lumina lui Hristos luminează tuturor ” - este un citat
din Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite, inspirat însă din Sfânta Evan
ghelie după Ioan 1, 9 „Cuvântul (Hristos) era Lumina cea adevărată care lumi
nează pe tot omul ce vine în lume.” Această primă parte reflectă în chip minunat
spiritualitatea ortodoxă, dar are şi un mesaj general în care se pot regăsi şi cele
lalte confesiuni, ba chiar orice persoană umană. A doua parte a temei - Speranţă
pentru înnoire şi unitate în Europa - reflectă aşteptările pe care creştinii din Eu
ropa au avut-o de la această Adunare Ecumenică, anume să găsească prin efort
comun, noi căi de înnoire spirituală şi unitate pe bătrânul continent. Tema cu
prinde în ea însăşi şi răspunsul la tulburătoarea întrebare care stă în minţile tutu
ror locuitorilor din Europa: cine ar trebui să fie liantul unităţii şi înnoirii Europei?
Creştinii Europei au deja răspunsul: Acesta nu poate să fie decât Hristos!
a

3. O Adunare organizată în etape. Cea de-a Treia Adunare Ecumenică Euro
peană de la Sibiu s-a deosebit de cele precedente, de la Basel şi Graz, prin aceea
că nu a fost organizată ca o simplă adunare, ci ca un proces în patru etape.
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Etapele acestui proces s-au dorit a fi un pelerinaj simbolic cu scopul de a prezenta
lumii diversitatea şi bogăţia tradiţiilor creştine europene.
Prima etapă a fost Roma, 24-27 ianuarie 2006, şi s-a desfăşurat sub motto-ul
Lumina lui Hristos luminează tuturor în Hristos Cel răstignit şi înviat să desco
perim lumină nouă pe calea apropierii dintre creştini în Europa. La Roma au par
ticipat 150 de delegaţi din toată Europa.
A doua etapă, desfăşurată la sfârşitul anului 2006 - începutul anului 2007, a
constituit-o organizarea de diferite manifestări ecumenice la nivel local. Bisericile
membre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi Consiliului Conferinţelor
Episcopale Europene au fost invitate să organizeze, la nivel naţional şi regional,
manifestări cu caracter ecumenic. Motto-ul acestei etape a fost: Lumina lui Hris
tos luminează tuturor. înnoire şi unitate la nivel local. întâlniri la nivel local,
regional sau naţional.
A Treia Etapă s-a desfăşurat la Wittenberg, 15-18 februarie 2007, unde au
participat 150 de delegaţi din întreaga Europă. Această Adunare, desfăşurată în
oraşul reformatorului Luther, a avut menirea de a prezenta delegaţilor moştenirea
protestantă a Europei.
Etapa a patra, Sibiu, 4-9 septembrie 2007, a fost punctul culminant al aces
tui proces. Astfel Adunarea Ecumenică Europeană de la Sibiu a reprezentat sfâr
şitul pelerinajului simbolic început la Roma, oraşul-capitală al catolicităţii, con
tinuat prin Wittenberg, oraşul Reformei, şi încheiat la Sibiu.
4.
O Adunare concepută sub semnul Chartei Oecumenica. Cea de-a Treia
Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu a stat în strânsă legătură cu celelalte
două adunări anterioare, având la bază documentul Charta Oecumenica, semnat
la 22 Aprilie 2001 la Strassbourg de către Mitropolitul Jeremie, Preşedintele de
atunci al Conferinţei Bisericilor Europene şi Cardinalul Vlk, Preşedintele de atunci
al Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene.
Dovadă în acest sens stă modul în care a fost conceput programul teologic al
Adunării, ca o îngemănare a temei centrale cu subiecte din Charta Oecumenica.
Astfel, în fiecare zi de desfăşurare propriu-zisă a lucrărilor Adunării - 5, 6 şi 7
septembrie - s-a organizat, dimineaţa, câte o şedinţă-plen, având ca motto o subtemă intitulată „Lumina lui Hristos ş i ...”, iar după-masă au fost dezbătute în para
lel trei subiecte inspirate din Charta Oecumenica, dar care stăteau în strânsă
legătură cu sub-tema discutată de dimineaţă.
Iată care au fost acestea, împreună cu principalele probleme abordate:
- 5 septembrie:
amiază s-au discutat
- 6 septembrie:
amiază s-au discutat
- 1 septembrie:
amiază s-au discutat

sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Biserica ’ iar dupăsubiectele: Unitate, Spiritualitate şi Mărturia.
sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Europa” iar dupăsubiectele: Europa, Religiile şi Migraţia.
sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Biserica” iar dupăsubiectele: Creaţia, Dreptatea şi Libertatea.
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în cadrul Forumului Unitate s-a încercat să se răspundă la stringenta ches
tiune a modelelor de unitate pe care creştinii sunt obligaţi prin porunca lui Hristos
să le găsească între ei. Se mai poate spera astăzi la o unitate dogmatică între
creştini sau ar trebui să ne mulţumim cu o unitate în mesajele sociale, ecologice
etc. pe care le transmitem lumii? Acest forum s-a bucurat de o participare masivă,
cunoscut fiind faptul că mulţi vorbesc de o criză a mişcării ecumenice, tocmai
pentru că lipseşte o strategie unanim acceptată în ceea ce priveşte un model de
unitate ce ar urma să fie implementat.
Forumul Spiritualitate a scos în evidenţă bogăţia spirituală a diferitelor con
fesiuni creştine din Europa, dar a căutat în acelaşi timp să găsească puncte co
mune ale acestor spiritualităţi. Participanţii ortodocşi au subliniat că punctul de
pornire al oricărei forme de spiritualitate autentică şi în acelaşi timp liantul lor de
unitate este şi trebuie să rămână Hristos.
Forumul Mărturia a căutat să găsească strategii comune de mărturisire a lui
Hristos, în primul rând în cadrul Europei secularizate. Este posibil astăzi ca Bise
ricile din Europa să dea o mărturie comună la marile probleme care confruntă
Europa şi lumea? Dacă Bisericile nu vorbesc „cu o singură voce” mediilor politice
şi de decizie europene, mai este creştinismul credibil în ochii acestora?
Forumul Europa s-a bucurat de asemenea de o audienţă deosebită, mai ales
datorită prezenţei, în plenara de dimineaţă, dar şi la acest Forum a domnului Jose
Emanuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene şi creştin practicant. S-a subli
niat faptul că Europa nu se identifică cu Uniunea Europeană, fapt pentru care
fraţii creştini neintegraţi în această uniune politică nu trebuie să se simtă excluşi,
ei fiind tot atât de „europeni” precum suntem noi creştinii ce facem parte din
Uniunea Europeană. S-a evidenţiat faptul că indiferent dacă un document oficial
consemnează sau nu acest lucru, Europa are temeinice rădăcini creştine.
Forumul Religiile a ţinut să sublinieze diversitatea religioasă a Europei, care
deşi preponderent creştină, a avut întotdeauna în sânul ei şi reprezentanţi ai altor reli
gii, alături de care a trăit, uneori în conflict, alteori în pace. Au fost invitaţi reprezen
tanţi ai iudaismului şi islamului european, care şi-au expus propriul lor punct de
vedere cu privire la modul în care „religiile cărţii” pot trăi în pace în Europa.
Forumul Migraţia a abordat această problemă stringentă care confruntă
Europa. Au fost aprofundate mai ales dimensiunile spirituale ale acestui fenomen,
adică ce anume pot face concret creştinii din vestul Europei pentru fraţii lor creş
tini veniţi din estul continentului sau din afara lui, pentru ca ei să nu se simtă, cel
puţin din punct de vedere spiritual, străini în ţara lor de adopţie. Au fost invitaţi
reprezentanţi ai unor Biserici de migranţi care trăiesc în vestul Europei.
Forumul Creaţia a abordat stringenta problemă ecologică din perspectivă
creştină. Au fost subliniate rădăcinile creştine ale ideii de protejare a mediului ca
şi creaţie a lui Dumnezeu. De asemenea s-au pus bazele unor serii de programe
ecologice creştine la nivel local.
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Forumul Dreptatea a discutat pe marginea ideii de dreptate din perspectivă
creştină. A existat şi o abordare istorică, subliniindu-se faptul că creştinii nu au ur
mat întotdeauna virtutea dreptăţii aşa cum le porunceşte Mântuitorul Hristos.
Forumul Libertatea a abordat această temă din perspectivă creştină, sublini
indu-se faptul că libertatea este un dar divin pe care omul nu are dreptul să-l
îngrădească în nici un fel. A existat de asemenea o abordare istorică a acestui
subiect, subliniindu-se, printre altele, şi îngrădirile de libertate pe care le-au exer
citat creştinii europeni pe continent, dar mai ales în afara lui.
5.
La Sibiu a fost dovedit încă o dată rolul Bisericilor în Europa. Credem
că nimeni nu este convins de faptul că Bisericile sau religiile în general nu mai
sunt astăzi chemate să joace nici un rol în societatea secularizată. Mulţi însă nu
sunt pregătiţi să accepte acest rol la adevăratele lui cote, subestimând forţa unifi
catoare şi mobilizatoare a religiosului.
La Sibiu, în cadrul Adunării Ecumenice Europene, Bisericile au dovedit că fac
torii politici de cel mai înalt nivel nu pot să ignore rolul pe care Bisericile creştine
pot să-l joace în Europa. Acest rol a fost recunoscut de către Domnul Jose Emanuel Barroso, atât prin prezenţa Domniei sale la Sibiu, cât şi prin discursul rostit.
A fost marele merit al Biroului Conferinţei Bisericilor Europene de la Bruxelles,
pentru faptul că Uniunea Europeană a fost reprezentată la Sibiu la un nivel atât de
înalt. Mediul politic din România a recunoscut de asemenea rolul Bisericilor în
România prin prezenţa la Sibiu a Domnului Traian Băsescu, Preşedintele Româ
niei, precum şi a mai multor miniştri şi demnitari.
*

The paper The third European Ecumenicul Assembly, 4-9th o f September
- an important event in the live o f European Churches and society of HE
Laurenţiu, Archbishop of Sibiu and Metropolit of Ardeal emphases the main
aspects of the third European Ecumenical Assembly (EEA3). As main organizer
of this big event, HE expresses his joy that EEA3 was a success for the Romanian
and European church life and society and describes the process of preparation.
The paper contents also o short history of the previous Assemblies from Basel and
Graz and a characterization of EEA3. As the first European Assembly hold in an
orthodox majority country, EEA3 had an orthodox subject: The Light o f Christ
shines upon all. Hope for unity and renewal in Europe. Also the presence of his
Beatitude the Ecumenical Patriarch Bartolomeu to the first days of the Assembly
was a clear signal of the role which is played of the Orthodoxy in the ecumenical
movement but also in the European society*.

*
Exprimăm alese mulţumiri Redacţiei revistei mitropolitane "Revista Teologică" de la Sibiu
pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie materialul documentar despre a IlI-a Adunare Ecu
menică Europeană (Redacţia B.O.R.).
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SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR - Omilii la statui, trad. Pr. Prof. Dumitru
Fecioru, Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 2007, 362 p.
Literatura contemporană s-a îmbogăţit cu o un nou buchet duhovnicesc, Omilii la
Statuii, ale Sfanţului Ioan Gură de Aur, editat recent la Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvânarea Preafericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Ediţia de faţă, apărută în condiţii grafice deosebite, ilustrează pe copertă pe Mântui
torul Iisus Hristos certând vânturile şi marea (Matei, 8, 26), frescă din secolul XVI, ima
gine foarte sugestivă pentru munca deosebită depusă de cel mai mare exeget şi interpret
al Sfintelor Scripturi, Sfanţul Ioan Gură de Aur, pentru a aduce bucurie, linişte şi pace
sufletelor ascultătorilor săi. Traducerea din limba greacă veche şi notele aparţin părintelui
profesor Dumitru Fecioru, unul din cei mai osârduitori traducători ai operei Sfanţului Ioan

Hrisostom.
Sfanţul Ioan Gură de Aur a rostit aceste 21 de omilii antiohienilor, în vremea Postului
Mare din anul 387, mângâindu-i pe aceştia şi ajutându-i să vadă în acele momente de
încercare un prilej de pocăinţă.
Aşa după cum mărturiseşte Preafericitul Părinte Patriarh în Precuvântarea volumului,
„prilejul rostirii acestor nestemate ale propovăduirii bisericeşti a fost starea de înfricoşată
aşteptare a pedepsei împărăteşti, în sânul obştii creştine din Antiohia - «unde întâia oară,
ucenicii s-au numit creştini» (Fapte 11, 26) - în situaţia de a fi adus împăratului o ofensă
de neiertat, căci statuile lui erau semnul văzut al autorităţii sale în fiecare colţ al impe
riului. Pentru o asemenea înfruntare a puterii şi demnităţii împărăteşti, pedeapsa era una
singură - nimicirea cetăţii răzvrătite”.
Omilia /, la cuvântul Apostolului „Foloseşte-te de puţin vin, pentru stomacul tău şi
pentru desele tale slăbiciuni” (I Tim. 5, 23), a fost rostită în Antiohia, pe când era preot,
în biserica veche.
La începutul cuvântului său, Sfanţul Ioan dezvoltă principiul ermineutic care stă la
baza rostirii omiliei, „nu din ambiţie, nici ca să-mi arăt talentul oratoric, - că nu grăiesc
cuvintele mele, ci pe acelea pe care mi le va insufla harul Duhului - , ci ca să deştept pe
ascultătorii mai trândavi şi să-i conving cât de mare e comoara Scripturilor şi cât de
păgubitoare şi de primejdioasă nesocotirea lor”.
In finalul acestei omilii, Sfântul Ioan rosteşte şi minunatele sale cuvinte despre
suferinţele sfinţilor, vrând să arate că cei buni şi drepţi primesc în mod pedagogic de la
Dumnezeu suferinţe căci „pentru sfinţi este de ajuns ca plată şi răsplată doar atât: să-I slu
jească lui Dumnezeu. Unui om care iubeşte, atât îi este de ajuns ca plată: să iubească pe
cel iubit, nu caută ceva mai mult şi nici nu se gândeşte că poate fi o plată mai mare ca
A
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aceasta. Dacă atunci când iubeşti pe un om gândeşti aşa, apoi cu mult mai mult când II
iubeşti pe Dumnezeu” .
Următoarele omilii se constituie din frumoase cuvinte ale acestui mare Părinte al Bise
ricii, despre nenorocirile care s-au întâmplat în oraş în timpul răscoalei, când au fost dărmate
statuile şi îndemnuri către popor spre statornicie şi răbdare pentru suportarea cu mult curaj a
suferinţelor dându-le permanent pildă pe Iov şi cele întâmplate lui şi ninivitenilor.
Omilia a IX-a cuprinde explicaţia Sfanţului Ioan Gură de Aur cu privire la faptul că
Sfintele Scripturi s-au dat după multă vreme şi o exegeză la cuvintele „Cerurile spun slava
lui Dumnezeu”, constituindu-se astfel într-un mic tratat de ermineutică biblică duhov
nicească.
Astfel, Sfântul Ioan spune: „Cartea aceasta nu s-a dat pe timpul lui Adam, nici pe
timpul lui Noe sau al lui Avram, ci pe timpul lui Moise. Şi aud pe mulţi spunând: «Dacă
era folositoare, trebuia dată de la început, iar dacă nu era folositoare, nu trebuia dată nici
mai târziu». Dar socotinţa aceasta e greşită. Căci nu tot ce e folositor trebuie dat de la
început şi nici ceea ce s-a dat de la început nu trebuie negreşit să rămână şi mai târziu.
Laptele e folositor, dar nu se dă mereu, ci numai copiilor; şi hrana tare e folositoare, dar
nimeni nu ne-o dă la început, ci după ce am trecut de vârsta copilăriei. O altă pildă: vara
e folositoare, dar nu-i totdeauna vară, iama, iarăşi, e trebuincioasă, dar trece şi ea”.
în cele ce urmează, omiliile XI, XII, XIII cuprind cuvinte de mulţumire aduse lui
Dumnezeu pentru izbăvirea din nenorocirile ce erau aşteptate, pentru iertarea păcatelor
săvârşite faţă de împărat şi pomenirea celor care au fost închişi şi pedepsiţi din pricina
răscoalei.
Toate aceste omilii sunt presărate cu elemente de antropologie creştină, Sfanţul Hrisostom vorbindu-ne despre crearea lumii şi a omului şi de faptul că omul a primit o lege
naturală, ţinând cuvânt şi împotriva celor ce hulesc trupul.
Cele mai multe din omilii sunt întregite cu îndemnuri ale Sfanţului la lepădarea de
jurăminte arătând câte jurăminte false se nasc dintr-un singur jurământ căci sunt vinovaţi
de acelaşi păcat nu numai cei care-şi calcă jurământul, ci şi cei care îi silesc pe aceia să
nu-şi ţină jurământul.
Omilia a XVIII-a cuprinde cuvânt despre post şi o exegeză la cuvântul Apostolului:
„Bucuraţi-vă în Domnul pururi”, iar Omilia a XlX-a, ţinută în duminica iertării, către cei
de la ţară, reia tema abţinerii de la jurăminte.
Omilia a XX-a continuă tema postului, subliniindu-se că nu-i de ajuns postul cel de
patruzeci de zile ca să poţi să te împărtăşeşti, ci este nevoie şi de virtute; şi cum e cu pu
tinţă să nu purtăm ură în suflet. Astfel ne îndeamnă Sfântul Ioan Hrisostom: „Să gân
dească dar fiecare în el însuşi ce cusur şi-a îndreptat, ce faptă bună a mai făcut, ce păcat
a alungat, ce pată şi-a spălat, în ce a ajuns mai bun. De găseşte că a câştigat ceva de pe
urma postului pentru această neguţătorie, dacă vede că şi-a îngrijit bine rănile sale, să se
apropie! Dar dacă nu s-a îngrijit de ele, dacă vrea să-mi arate numai postul fară să fi făcut
altceva, să rămână afară şi să se apropie numai atunci când îşi va fi curăţit toate păcatele!”.
Prezentul volum se încheie cu Omilia a XXI a în care ni se relatează despre întoar
cerea episcopului Flavian şi despre împăcarea împăratului cu oraşul, precum şi un cuvânt
către cei ce au greşit dărmând statuile.
Semnalăm cu bucurie apariţia acestei nestemate a literaturii bisericeşti, nădăjduind
că va fi pentru toţi cititorii o nouă poartă spre înţelegerea dumnezeieştilor Scripturi şi spre
sporirea râvnei către un trai virtuos care aduce cinste şi pace.
CIPRIAN BÂRA
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Revista Teologică, Serie nouă, anul XVII (89), nr. 2, aprilie-iunie, Sibiu, 2007
Prezentăm în rândurile de faţă ultimul număr (Anul 89, aprilie-iunie, 2007) al Revis
tei Teologice, publicaţia oficială de „ştiinţă şi viaţă bisericească” a Mitropoliei Ardealului.
Revista debutează cu Pastorala IPS Laurenţiu la Sărbătoarea învierii Domnului, care
descrie evenimentul central al credinţei noastre drept „realitate de taină , nouă şi transfi
guratoare. Urmează Pastorala trimisă de PS Ioan credincioşilor Covasnei şi Harghitei
pentru a aduce vestea cea bună a învierii Domnului.
Generosul capitol de studii şi articole atrage atenţia prin două materiale care aparţin
Episcopului ortodox Hilarion Alfeyev de Viena şi Austria şi reprezentant al Bisericii Orto
doxe Ruse la Instituţiile Europene. Primul studiu al prestigiosului teolog vizează „Moş
tenirea patristică şi modernitatea”. Potrivit autorului, moştenirea Sfinţilor Părinţi este con
temporană şi, deci, modernă, atunci când o citim în cheie contextuală. „Cu cât cunoaştem
mai bine contextul unui autor, cu atât avem mai multe şanse să înţelegem sistemul său teo
logic într-o manieră adevărată”. Cel de-al doilea studiu al Episcopului Hilarion analizează
„Perspectivele relaţiilor dintre catolici şi ortodocşi” şi arată, întâi de toate, că istoria rela
ţiilor dintre catolici şi ortodocşi este una marcată de diferenţele istorice, teologice şi poli
tice dintre Apus şi Răsărit care s-au accentuat de-a lungul secolelor. Conciliul II Vatican
a făcut posibil la nivel oficial dialogul teologic dintre cele două mari Tradiţii creştine din
anii 1960 şi 1980 şi continuând cu cel de astăzi. Perspectiva care poate aduce lumină în
relaţiile celor două Biserici stă în înţelegerea faptului că „este păcat ceea ce desparte Bise
ricile şi este sfinţenie ceea ce le va uni din nou”.
In continuare, Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu prezintă câteva „Repere morale în activitatea
sacerdotală”: demintatea duhovnicească, iubirea faţă de Dumnezeu şi semeni, răbdarea şi
perseverenţa, blândeţea, smerenia, tactul şi înţelepciunea.
Lect. Dr. Ciprian Streza prezintă un studiu liturgic cu titlul „Când şi cum a fost intro
dus Trisaghionul biblic în anaforaua euharistică”.
Drd. Liviu Petcu analizează „Căderea protopărinţilor în păcat din perspectiva spiri
tualităţii ortodoxe” într-un amplu studiu care face apel atât la sursele biblice, cât şi la tâlcuirile patristice ori teologice contemporane.
Diac. Drd. V. Neacşu abordează „Indumnezeirea din perspectiva constituţiei fiinţei
umane şi a relaţiei acesteia cu cosmosul, în viziunea teologică a Părintelui Stăniloae”.
Autorul concluzionează: „Unirea trup-suflet este elementul cel mai important în actu
alizarea virtualităţilor multiple ale lumii, între cele două realităţi existând o legătură de
fiinţă şi destin... Altfel spus, omul este îndumnezeit prin intermediul cosmosului care la
rândul lui devine pnevmatizat, transfigurat conform nivelului spiritual al omului”.
Capitolul dedicat scrierilor patristice prezintă Omilia III a Sfântului Grigorie cel
Mare, tradusă de Pr. Lect. Univ. Dr. Ctin. Necula.
Actualitatea ecumenică este adusă în discuţie prin două studii apropiate ca tematică:
Aldo Giordano, „Secularizarea, provocare pentru Europa” şi Dr. Ştefan Toma, „Locul
Bisericii Ortodoxe într-o Europă unită. Aspecte legate de fenomenul secularizării şi al
globalizării. Definirea sensului participării ortodoxe la ecumenismul contemporan”.
Cuprinsul revistei se încheie prin câteva recenzii ale unor lucrări teologice de curând
apărute.
Pr. BO G DAN SCORŢEA
A
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COMUNIUNE FRĂŢEASCĂ IN BISERICĂ ŞI
MISIUNE SPIRITUALĂ ÎN SOCIETATE *
„ Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale”
(Ioan 10, 11)

1. Vocaţia arhipăstorului în Biserică: responsabilitate şi dăruire
de sine pentru mântuirea celor păstoriţi de el
i

Slujba de întronizare a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române
are la bază slujba TE-DEUM-ului, care se săvârşeşte în ziua numelui
Patriarhului şi a celorlalţi ierarhi ai Bisericii noastre.
Textul A postolului (.Evrei 13, 17-21) şi textul E vangheliei (.Ioan
10, 9-16) care se citesc în timpul acestei slujbe scot în evidenţă
adevărul că, în conştiinţa apostolică a Bisericii şi în învăţătura Dom 
nului nostru Iisus Hristos, slujirea de păstor de suflete este în primul
rând responsabilitate /V
sfântă pentru mântuirea credincioşilor şi iubire
jertfeln ică pentru ei. In acest sens, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă
pe credincioşi zicând: „fraţilor, ascultaţi p e conducătorii voştri ş i vă
supuneţi lor, fiin d că ei privegh ează pentru sufletele voastre, avân d să
dea de ele seam ă, ca să fa c ă acesta cu bucurie, şi nu suspinând, căci
aceasta nu v-ar f i de fo lo s ” (.Evrei 13,17). Vedem că ascultarea şi
supunerea duhovnicească a credincioşilor faţă de păstorii lor spiri
tuali sunt strâns legate de privegh erea ş i responsabilitatea p ă sto rilo r
pentru mântuirea celor încredinţaţi lor spre a fi păstoriţi, adică a fi hră
niţi din cuvintele Sfintei Scripturi, din Sfintele Taine ale Bisericii şi
din /V
lumina vieţii Sfinţilor lui Dumnezeu.
In continuare, în aceeaşi E pistolă către Evrei, Sfântul Apostol
Pavel cere credincioşilor să se roage pentru el şi pentru ceilalţi păs*
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel la întronizarea Sa ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, rostit în Catedrala Patriarhală, Bucureşti, 30 septembrie 2007.
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toii de suflete: „rugaţi-văpentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem
întru toate cu cinste să trăim ” {Evrei 13, 18).
îndemn
ei se roagă la toate slujbele pentru
Dumnezeu „ să -l dăruiască Sfintelor
adevărului Său ” (Sfânta
întreg, cinstit,
Liturghie , pomenirea Chiriarhului după cântarea Axionului). La rândul
său, Sfântul Apostol Pavel se roagă lui Dumnezeu pentru întărirea sau
intensificarea vieţii spirituale a credincioşilor spre slava lui Hristos,
zicând: „ Dumnezeul păcii, Cel ce prin Sângele unui testament veşnic
a înviat din m orţi De Păstorul cel mare al oilor. De Dom nul nostru
i, ca să fa c e ţi voia
fa ţa Lui, prin Iisu
! ’ {Evrei 13, 20-21).
f ie
D in lectura textului A postolului se vede clar că toată lucrarea pas
torală din Biserică are ca scop întărirea vieţii spirituale şi săvârşirea
faptelor bune spre slava lui Hristos „ P ăstorul cel m are al oilor ’ cu
vântătoare, Capul Bisericii şi Arhiereul veşnic, Care a descoperit şi
împărtăşeşte iubirea Preasfmtei Treimi tuturor oamenilor, pe măsura
credinţei lor şi a dorinţei lor de-a dobândi viaţa veşnică.
Cât priveşte textul Evangheliei care se citeşte la întronizarea Pa
triarhului, acesta ne învaţă că Domnul nostru Iisus Hristos este Păs
torul cel Bun, deoarece El Se dăruieşte pe Sine, pentru ca oile Sale
„ viaţă să aibă, şi din belşug să aibă ” {Ioan 10, 10), adică viaţă veş
nică sau fericire veşnică, după cum tâlcuiesc Sfinţii Părinţi ai Bise
ricii (Sfântul Chirii al Alexandriei).
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, întrucât Hristos are grijă de
mântuirea oamenilor, Se numeşte pe Sine P ăstor, iar când îi aduce pe
oameni la Tatăl, Se numeşte pe Sine U şă: „Eu sunt uşa; dacă va intra
cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. ”
{Ioan 10, 9).
Tâlcuind cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos „Eu sunt uşa ”,
marele teolog român Dumitru Stăniloae scrie: „H ristos se afirmă ca
singura uşă a oilor cuvântătoare spre Tatăl. D a r e şi singura uşă prin
care Dum nezeu intră la oile cuvântătoare. E l e unicul M ijlocitor între
Dum nezeu şi oameni, pentru că e şi Dumnezeu, ş i om. (...) H ristos e

EDITORIAL

5

uşă la Tatăl pentru toţi şi a Tatălui către toţi. D a r e în m od sp ecia l
uşă a celor ce conduc p e oam eni spre (Dumnezeu) Tatăl şi p e Tatăl,
sau p e Dumnezeu în general, spre oameni, adică (uşă) a p ă sto rilo r
aleşi dintre o a m en i”^. Apoi el mai precizează că Hristos este şi „uşa
p rin care intră şi ies oile înseşi. Prin um anitatea Lui intră oile cuvân
tătoare la Dumnezeu, aflând o păşu n e spirituală. E uşor ş i fo lo sito r
a intra prin H ristos şi la Tatăl, d a r şi a ieşi cineva din sine spre
semeni. H ristos este singura uşă p rin care om ul iese din închisoarea
egoism ului şi om enescului închis în lume .
Sfinţii Părinţi ai Bisericii care au explicat Evanghelia după Ioan,
în special Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Chirii al Alexandriei, au remar
cat că Păstorul cel bun se deosebeşte atât de furii sau hoţii care intră
în staulul oilor pentru a răpi, cât şi de cei ce păstoresc doar pentru
plată, arătând că scopu l prim şi ultim al lucrării p a sto ra le nu trebuie
să f ie profitul personal, ci mântuirea credincioşilor, adică apărarea
lor de cei ce răstălmăcesc dreapta credinţă şi sfâşie unitatea Bisericii,
precum şi conducerea credincioşilor pe calea unirii lor cu Hristos
prin rugăciune şi fapte bune3.
Vorbind despre marea responsabilitate a păstorilor Bisericii,
Sfântul Ioan Gură de Aur (f 407) zice: „E ste o încercare m a re p ă zirea Bisericii, o p rim ejd ie m are care are nevoie de multă înţelepciune
şi de un curaj ca cel despre care vorbeşte Iisus Hristos, acela ca să-şi
dea viaţa pentru oile sale, ca niciodată să nu le părăsească, ca să f ie
tare, ca să stea cu curaj în fa ţa lupului. In aceasta se deosebeşte
p ă sto ru l de mercenar. A cesta se îngrijeşte puţin de oile sale, ş i nu
veghează d ecâ t pen tru propriu l său interes, d a r celălalt se uită p e
sine însuşi, şi veghează în m od unic numai la mântuirea turm ei
sale 4. Iar Sfântul Chirii al Alexandriei, vorbind despre păstorul cel
bun zice: „ P ă storu l cu adevărat bun nu vine pentru nimic rău în
1. Vezi notele explicative 1311 şi 1312 la Comentariul Sfântului Chirii al Alexandriei
la Evanghelia după Ioan , Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, nr. 41, Bucureşti, 2000,
p. 702.
2. Idem , nota 1313, p. 704.
3. Vezi Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu ta Evanghelia după Ioan , Ed. Pelerinul
Român, Oradea, 1980, omiliile 59 şi 60, pp. 290-305; Sf. Chirii al Alexandriei, op. cit.,
pp. 699-721.
4. Ibidem, Omilia 60, 1, p. 296.
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staulul oilor, urm ărind m ai degrabă fo lo su l lo r şi lucrând cu tărie
ceea ce crede că le va f i de mult fo lo s 5. Când distinge între păstorul
plătit sau motivat doar de câştigul imediat şi păstorul cel bun care
lucrează pentru mântuire, Hristos - Domnul zice că în caz de primej
die, când vede lupul venind, „ cel p lă tit fu g e pen tru că este p lă tit şi
nu-l doare inima de oi” (Ioan 10, 9 - 16). Expresia „nu-l doare inima
de oi” indică faptul că, prin contrast, cea dintâi calitate a unui bun
păstor de suflete este aceea de a avea o inim ă milostivă, care suferă
pentru credincioşi, o inim ă plină de iubire j ertfelnică pentru Biserică.
Cu alte cuvinte, păstorul cel bun este un om care pune mult suflet în
tot ceea ce face pentru mântuirea sufletelor altora. însă această inimă
milostivă a păstorului de suflete se formează în primul rând prin per
manentă rugăciune către Hristos, Păstorul cel Bun, şi către toţi sfinţii
Lui, mai ales către cei ce au fost ei înşişi păstori de suflete, „m ari
dascăli a i lumii ş i ierarhi”.

2. Comuniune şi conlucrare frăţească în viaţa Bisericii şi
în misiunea socială
A

In lumina celor arătate mai sus, înţelegem şi noi cât de mare şi sfântă
este responsabilitatea noastră de Părinte duhovnicesc şi arhipăstor al
Bisericii Ortodoxe Române. O sarcină grea purtată pe umeri slabi!
De aceea, toată nădejdea ne-o punem mai întâi în milostivirea
Tatălui Ceresc, în ajutorul lui Hristos, Care ne întăreşte şi în dum
nezeiescul har al Sfântului Duh „ c e l ce totdeauna p e cele neputin
cioase le vindecă şi p e cele cu lipsă le îm plineşte ”, căutând ca învă
ţători şi rugători pentru noi pe Sfinţii Apostoli ai lui Hristos şi pe
Sfinţii Părinţi ai Bisericii, care mărturiseau că; „avem com oara
aceasta (a harului) în vase de lut, ca să se învedereze că pu terea co
vârşitoare este a lui Dumnezeu, şi nu de la noi” (2 Corinteni 4, 7).
De asemenea, ne punem nădejdea în rugăciunile, sfatul bun şi
ajutorul tuturor fraţilor ierarhi din Sfântul Sinod, împreună-slujitori
şi împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din poporul român.
Totodată, cerem întregului cler, tuturor monahilor şi monahiilor,
tuturor credincioşilor şi credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române
5. Sf. Chirii al Alexandriei, op. cit., p. 706.
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din ţară şi din afara graniţelor României să ne ajute în slujirea noas
tră cu rugăciunile lor şi cu fapta lor cea bună, ca, împreună, să ne bu
curăm cu toţii de binecuvântarea Preasfintei Treimi şi de lucrarea
liturgică, pastorală şi misionară a Bisericii noastre.
Cea dintâi dorinţă şi cea dintâi datorie a noastră ca nou Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române constă în păstrarea, preţuirea şi culti
varea m oştenirii spiritu ale lum inoase p e care ne-a lăsat-o fe ric itu l
întru pom enire P ărin tele nostru Patriarh Teoctist, pildă de înţelep
ciune şi răbdare, de iubire frăţească faţă de toţi creştinii ortodocşi,
pildă de bunătate faţă de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi
şi faţă de toţi oamenii făcători de pace şi de bine.
în al doilea rând, datoria noastră constantă este prom ovarea
comuniunii fră ţeşti, a coresponsabilităţii şi a conlucrării cu toţi ie
rarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra şi apăra credinţa ortodoxă şi
unitatea Bisericii noastre, precum şi de a găsi împreună cu înalt Prea
sfinţiile şi Preasfinţiile lor, împreună cu clerul şi credincioşii mireni
ortodocşi, căi şi mijloace corespunzătoare pentru adâncirea şi îm bo
găţirea vieţii spirituale şi a lucrării misionare în parohiile, mănăsti
rile, şcolile teologie, instituţiile culturale şi instituţiile social-caritative ale Biserici noastre, pe baza experienţei de până acum şi potrivit
noilor provocări care vin din partea societăţii contemporane din ce în
ce mai secularizate. Această societate - adesea, mai mult indiferentă
decât necredincioasă - are nevoie de Biserică, întrucât are nevoie de
vindecare şi de comuniune spirituală, tocmai pentru că identifică
libertatea persoanei cu individualismul egoist şi cu posesia lucrurilor
limitate şi trecătoare; ori, viaţa omenească nu se poate construi temei
nic şi constant pe vidul spiritual al uitării de Dumnezeu şi de vocaţia
cerească sau transcendentă a persoanei umane.
Foarte repede se constată că deficitul de transcendenţă din viaţa
individului produce deficit de umanitate (omenie) în viaţa socială.
Fără perspectivă spirituală sau metafizică, viaţa umană se reduce re
pede la „matematică”: număr de indivizi robotizaţi şi cantităţi de pro
duse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume închisă în
sine, autosuficientă.
O altă dorinţă a noastră, care devine o datorie, este intensificarea
misiunii spirituale a B isericii în societate, dincolo de zidurile locaşu
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rilor de cult, prin intermediul a două reţele bisericeşti ortodoxe la
nivel naţional şi anume: radio şi televiziune, precum ş i un cotidian al
B isericii. Experienţa acumulată în acest sens de Mitropolia Moldovei
şi Bucovinei, precum şi de alte mitropolii sau eparhii din Biserica
noastră, ne dă speranţă că ceea ce este necesar poate deveni posibil
prin coresponsabilitate şi conlucrare fră ţe a sc ă , precum şi prin bună
voinţa persoanelor şi instituţiilor care vor să ajute Biserica, pentru ca
ea să contribuie la rândul său şi mai mult la viaţa spirituală şi socială
a ţării noastre.

3. Recunoştinţă pentru încrederea acordată şi dorinţă de dialog
şi cooperare
în încheiere, dorim să mulţumim tuturor ierarhilor Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române şi membrilor Colegiului Electoral
Bisericesc, pentru încrederea acordată şi chemarea adresată nouă de
a sluji, cu râvnă şi înţelepciune, Biserica Ortodoxă Română în noua
responsabilitate de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al M un
teniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum
se spune în Gram ata Sfântului Sinod pentru întronizarea Patriarhului.
M ulţum im tuturor celor ce ne-au adresat felicitări fie din ţară, fie
din străinătate, în nume personal sau în numele unor Biserici şi orga
nizaţii creştine, în numele altor culte religioase, în numele unor insti
tuţii de Stat, organizaţii şi asociaţii.
De asemenea, mulţumim călduros tuturor delegaţilor oficiali din
România şi din străinătate care sunt prezenţi acum la momentul
întronizării noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, arătând
astfel preţuirea şi prietenia lor faţă de Biserica Ortodoxă Română.
în mod deosebit, mulţumim tuturor instituţiilor de Stat, cu priori
tate Preşedintelui şi Guvernului României, pentru ajutorul acordat în
organizarea acestui eveniment, având speranţa şi convingerea că Bise
rica Ortodoxă Română, împreună cu alte culte religioase din Rom â
nia, va continua să contribuie la îmbogăţirea vieţii spirituale, cultu
rale şi sociale a românilor din ţară şi din străinătate, într-o vreme în
care Statul român a devenit şi membru al U niunii Europene.
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Nu uităm faptul că mai toţi credincioşii români migranţi au ne
voie de mai mult sprijin pastoral şi material, pentru a-şi păstra iden
titatea şi demnitatea, dar şi pentru a coopera mai bine în domeniul
social cu credincioşii altor Biserici şi cu cetăţenii ţărilor unde se află
temporar la muncă sau stabiliţi definitiv.
Sperăm că dialogul, cooperarea şi respectul reciproc în raport cu
alte Biserici şi cu alte culte religioase vor continua, acordând însă o
atenţie deosebită păstrării dreptei credinţe şi tuturor valorilor tradiţionale ale Ortodoxiei. In acest sens, le mulţumim şi tuturor celor ce
veghează cu multă râvnă ca Biserica Ortodoxă să nu-şi piardă identi
tatea de credinţă şi viaţa spirituală, când dialoghează sau cooperează
cu alte Biserici creştine.
Noi avem dorinţa şi datoria să rămânem statornici în unitatea dreptei credinţe. In acelaşi timp, considerăm că dragostea faţă de Ortodoxie
nu trebuie exprimată doar în atitudini defensive şi în temeri excesive,
ci mai ales în faptele lucrării pastorale şi misionare concrete, după
modelul Sfinţilor Apostoli, pe care Hristos-Domnul Cel răstignit şi în
viat nu i-a lăsat încuiaţi de teamă într-o casă din Ierusalim, ci i-a trimis
la propovăduire sau misiune în toată lumea păgână din vremea lor.
In orice caz, mulţumim şi celor ce ne încurajează şi celor ce ne
critică, dacă totul este spre folosul mântuirii credincioşilor şi spre
binele Bisericii. Când greşim, trebuie să ne pocăim, să cerem iertare
şi să ne îndreptăm, iar când facem binele, rugăm să fim ajutaţi şi mai
mult, cu fapta, tot spre binele vieţii şi lucrării Bisericii.
Rugăm pe Tatăl nostru din ceruri, pe „P ărin tele lum inilor de la
Care vine toată darea cea bună şi tot daru V (Iacob 1, 17) să ne bine
cuvânteze şi să ne ajute pe toţi, cu al Său har şi cu a Sa iubire.de oa
meni, ca să săvârşim binele în orice timp şi în orice loc, spre slava
Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
#

A

A.

f DANIEL
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

♦
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ALEGEREA ŞI ÎNTRONIZAREA PREAFERICITULUI
PĂRINTE DANIEL, AL VI-LEA PATRIARH AL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Biserica Ortodoxă Română, prin clerul şi credincioşii ei, a trăit în frumoa
sele zile de toamnă ale lunii septembrie 2007 momente de înălţătoare bucurie
duhovnicească, prilejuite de alegerea şi întronizarea noului ei Intâistătător, Prea
fericitul Părinte Patriarh Daniel, care deschide o etapă nouă în viaţa şi lucrarea
strămoşescului nostru Aşezământ, ce va fi, nu ne îndoim, una de bogate şi rodnice
înfăptuiri, în consens cu cerinţele vremurilor pe care le străbatem, căci noul nos
tru Patriarh şi-a dedicat din tinereţe ofranda vieţii şi puterilor sale slujirii lui Dum
nezeu şi oamenilor.
Votul Colegiului Electoral Bisericesc, reprezentând prin membri săi - clerici
şi mireni - întreaga Biserică Ortodoxă Română, care s-a pronunţat în mod democratic pentru alegerea IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ca Intâistătător al Bisericii strămoşeşti, precum şi entuziasmul cu care mulţimea credin
cioşilor l-au întâmpinat la ieşirea din Catedrală, în ziua întronizării, şi l-au condus
la Reşedinţa Patriarhală, reprezintă expresia elocventă a preţuirii de care Preafericirea Sa se bucură de multă vreme în conştiinţa obştii noastre dreptmăritoare.
Personalitate cu excepţională pregătire teologică şi activitate bisericească
remarcabilă, larg cunoscută şi apreciată în ţară şi peste hotare, ierarh cu vastă
experienţă şi spornică lucrare în cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pe
care a slujit-o timp de 17 ani cu râvnă duhovnicească şi realizări cărturăreşti, cul
turale, sociale, administrative şi gospodăreşti pilduitoare, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel aduce un avânt nou pentru împliniri crescânde în istoria contem
porană a Bisericii Ortodoxe Române. Studiile aprofundate, cultura largă, modes
tia care-i distinge personalitatea, nobleţea sufletului, bunătatea caracterului şi
dragostea izvorâtă din inima Preafericirii Sale sunt bine cunoscute de mulţi ani în
rândul clerului şi credincioşilor ortodocşi români.
A

A

A

f
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Desluşim în diversitatea şi bogăţia realizărilor de până acum ale Preaferici
tului Părinte Daniel, chemarea unei conştiinţe pururea veghetoare şi a unei gân
diri în neîntreruptă şi mereu sporită disponibilitate de a cunoaşte, de a înţelege, de
a sintetiza şi formula, într-un mod personal, marile probleme ale Bisericii şi socie
tăţii actuale, pe plan naţional şi universal.
Preţuirea moştenirii înaintaşilor, întărirea credinţei şi a unităţii Bisericii, îm
bogăţirea şi amplificarea misiunii, implicarea socială, dialog şi cooperare, sunt
câteva dintre obiectivele pe care Preafericirea Sa le-a anunţat în cuvântările ros
tite cu prilejul alegerii şi întronizării. Ele constituie un mesaj cu miez, un program
adaptat la realităţile lumii de azi, care vizează „aducere la zi” a Bisericii strămoşeşti. Intronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel însemnează, putem
spune, racordarea Bisericii Ortodoxe Române la modernitate, prin dinamizarea
misiunii, deodată, cu păstrarea şi cultivarea tradiţiei.
Revenindu-i de drept şi scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor şi de Mitro
polit al Munteniei şi Dobrogei, răspunderile cărora este chemat să le facă faţă sunt
şi mai mari. Adăugând la pregătirea sa înaltă, exeprienţa dobândită până acum,
suntem încredinţaţi că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va înscrie o pagină
dintre cele mai strălucite în istoria Bisericii Ortodoxe Române, continuând şi îm
bogăţind moştenirea marilor noştri patriarhi, care au făcut din slujirea Bisericii, a
poporului şi ţării, misiunea vieţii lor.
Cu inimile pline de bucurie şi cu sentimente de aleasă preţuire şi statornic
devotament, rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse din belşug harul Său cel pu
rurea dătător de viaţă asupra Preafericitului Părinte Daniel, cel de-al şaselea Pa
triarh Bisericii Ortodoxe Române, stându-i în ajutor ca să-şi împlinească fru
moasele şi nobilele obiective pe care şi le-a asumat, spre slava Bisericii lui Hristos
din România şi sporul duhovnicesc al credincioşilor ei.
Intru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!
A

A

I. ALEGEREA NOULUI PATRIARH AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE
Luând act de trecerea la cele veşnice a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist,
în ziua de luni, 30 iulie 2007, pe temeiul prevederilor art. 16, 17 şi 18 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în după amiaza
zilei de marţi, 31 iulie, Sinodul Permanent s-a reunit de urgenţă, în şedinţă de lucru,
la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei.
Sinodul Permanent a proclamat vacant scaunul de Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
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cu data mutării la cele veşnice a Patriarhului Teoctist - 30 iulie 2007. Totodată, în
temeiul prevederilor art. 133, alin. 2 şi art. 11, alin. 2 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sinodul Permanent a recunos
cut de drept înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ca
litatea de Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu toate drepturile
statutare şi regulamentare, până la alegerea noului titular.
Potrivit dispoziţiunilor art. 130, alin. d, din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române, la 41 de zile de la vacantare se întruneşte
Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară, convocat statutar de Locţiitorul de Pa
triarh, pentru desemnarea candidaţilor la Scaunul patriarhal.
Ca urmare, ÎPS Mitropolit Daniel, în calitate de Locţiitor de Patriarh, a aşteptat
să treacă sorocul de 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist,
timp în care s-a îngrijit de săvârşirea slujbelor şi îndeplinirea tuturor rânduielior
creştineşti pentru pomenirea sufletului său, apoi, a trecut la pregătirile necesare
pentru punerea în aplicare a procedurii menită să hărăzească Bisericii Ortodoxe
Române un nou Intâistătător.
A

1. Desemnarea candidaţilor
Potrivit dispoziţiilor art. 129 şi 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, alegerea Patriarhului se face de către Colegiul
Electoral Bisericesc, prin vot secret, dintre candidaţii recomandaţi de Sfatul
Sinod, întrunit în şedinţă extraordinară, cu prezenţa a două treimi dintre membrii
săi, care hotărăşte cu votul majorităţii absolute, adică jumătate plus unu din mem
bri prezenţi. Pentru slujirea, vrednicia şi răspunderea de Patriarh este eligibil ori
care dintre mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii eparhioţi în funcţiune, care s-au
impus în conştiinţa Bisericii şi a societăţii prin viaţă curată, cultură teologică,
demnitate eclesială, zel misionar şi simţ gospodăresc. Şedinţa extraordinară a
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor la Scaunul patriarhal se convoacă
statutar la 41 de zile de la vacantare de către Locţiitorul de Patriarh.
Pe temeiul acestor prevederi statutare, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cu adresa nr. 3353
din 9 august 2007, a convocat Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară pentru mier
curi, 12 septembrie 2007, în vederea desemnării candidaţilor dintre ierarhii epar
hioţi, iar cu adresa 3373/2007, a convocat, în aceeaşi zi, 12 septembrie 2007,
Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
dintre candidaţii recomandaţi de Sfanţul Sinod.
Răspunzând convocării, membrii Sfântului Sinod s-au reunit la Bucureşti
încă de marţi, 11 septembrie 2007, şi au luat parte la slujba de pomenire a ferici
A

VIAŢA BISERICEASCĂ

13

tului întru adormire Patriarh Teoctist, la 40 de zile de la trecerea sa la cele veşnice,
oficiată în Catedrala patriarhală, la ora 12,00, după Sfânta Liturghie, de către ÎPS
Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, în prezenţa unui mare număr de preoţi şi
credincioşi.
In ziua fixată, miercuri, 12 septembrie 2007, la ora 10,00, ierarhii Sfântului
Sinod s-au întrunit în şedinţă extraordinară la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia IPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, după ce au participat la slujba
Te-Deum-ului, precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala patriarhală de
un sobor de preoţi şi diaconi.
Au fost prezenţi următorii membri ai Sfântului Sinod: ÎPS Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS
Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, ÎPS Mitropolit Teofan al Olteniei, ÎPS Mitropolit
Nicolae al Banatului, IPS Mitropolit Petru al Basarabiei, IPS Mitropolit Serafim
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei şi Europei Centrale şi de Nord, ÎPS
Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occicdentale şi Meri
dionale, ÎPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, ÎPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, ÎPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Arhiepiscop Andrei al
Alba Iuliei, ÎPS Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele
două Americi, PS Episcop Gherasim al Râmnicului, PS Episcop Calinic al Arge
şului şi Muscelului, PS Episcop Casian al Dunării de Jos, PS Episcop Timotei al
Aradului, PS Episcop Lucian al Caransebeşului, PS Episcop Sofronie al Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, PS Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, PS
Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop Damaschin al Sloboziei
şi Călăraşilor, PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, PS Episcop Galaction al
Alexandriei şi Teleormanului, PS Episcop Ambrozie al Giurgiului, PS EpiscopLocţiitor (Administrator) Daniil al Episcopiei Daciei Felix, PS Episcop Siluan al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul,
Vicar Patriarhal, PS Episcop Ciprian Câmpineanul, Vicar Patriarhal, PS Episcop
Sebastian Ilfoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Episcop Varsanufie
Prahoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Episcop Calinic Botoşăneanul, Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Episcop Visarion Răşirăneanul, Vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Episcop Irineu Bistriţeanul, Vicar al Arhiepiscopiei
Clujului, PS Episcop Vasile Someşeanul, Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, PS
Episcop Gurie Goijeanul, Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Episcop Paisie
Lugojeanul, Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Episcop Sofian Braşoveanul,
Vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord,
PS Episcop Siluan Marsilianul, Vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale şi Meridionale, PS Episcop Marc Nemţeanul, Vicar al Mitropoliei
()rtodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, PS Episcop Ioan Casian
/V

A

A

A

A
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de Vicina, Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, PS
Arhiereu Irineu Slătineanul, Vicar al Episcopiei Râmnicului, PS Arhiereu
Ioachim Băcăuanul, Vicar al Episcopiei Romanului, PS Arhiereu Corneliu Bârlădeanul, Vicar al Episcopiei Huşilor, PS Arhiereu Petroniu Sălăjanul, Vicar al
Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Arhiereu Iustin Sigheteanul, Vicar
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Au absentat din motive de sănătate, PS Episcop Eftimie al Romanului şi PS
Episcop Ioachim al Huşilor.
Deschizând lucrările, ÎPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, a arătat
scopul şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod şi anume, desemnarea candidaţilor
pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, şi a dat cuvântul PS Vincenţiu Plo
ieşteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod, pentru a citi pre
vederile statutare în legătură cu procedura de urmat (art. 129, alin. a şi b, şi art.
130, alin. a-u).
în continuare, PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod,
la invitaţia ÎPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, a dat citire listei ierarhilor
eparhioţi, întocmită în ordinea dipticelui, cum rezultă din Condica Sfântă, înce
pând cu mitropoliţii şi continuând cu arhiepiscopii şi episcopii, în vederea nomi
nalizării celui mai vechi în hirotonie, care nu candidează, pentru a prezida şedinţa
extraordinară a Sfântului Sinod, cum prevede art. 130, alin. e din Statut la ale
gerea de Patriarh.
Constatându-se că IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, este cel mai vechi în
hirotonie, şi a declarat că nu candidează, IPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de
Patriarh, l-a invitat să preia conducerea şedinţei extraordinară a Sfântului Sinod
pentru desemnarea candidaţilor la Scaunul vacant de Patriarh.
Preluând conducerea şedinţei, IPS Mitropolit Nicolae a invitat pe PS Episcop
Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, să prezinte lista ierarhilor eligi
bili pentru funcţia de Patriarh, dintre mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii eparhioţi
în funcţiune, după care s-a trecut la desemnarea candidaţilor, prin vot secret.
S-au făcut trei nominalizări, în trei tururi de scrutin, dintre ierarhii care au
întrunit majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate, In primul tur de scrutin, Sfântul Sinod l-a desemnat pe IPS Daniel, Mitro
politul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, ca prim candidat. în al doilea
tur de scrutin a fost nominalizat ÎPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, ca al doilea candidat, iar în al treilea tur de scutin, PS
Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a fost desemnat al treilea candidat. înainte
de a se începe votarea, ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a anunţat că nu
candidează, fiind astfel scos de pe listă, iar după primul tur de scutin, IPS Teofan,
Mitropolitul Olteniei, şi-a retras candidatura.
A

A

A

A

A

_____
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După ce a anunţat rezultatul final al votării, precizând că cei trei candidaţi re
comandaţi Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române sunt: IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului, şi PS Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, preşedintele şe
dinţei, ÎPS Mitropolit Nicolae, i-a rugat pe candidaţi să-şi depună CV-urile scrise,
astfel încât Colegiului Electoral Bisericesc, convocat în aceeaşi zi, 12 septembrie,
la ora 17,00, să poată lua cunoştinţă de biografia şi activitatea fiecăruia în slujirea
Bisericii şi a credincioşilor.
Indeplinindu-se procedura desemnării candidaţilor, IPS Mitropolit Nicolae al
Banatului a adresat rugămintea IPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, să
preia conducerea şedinţei Sfântului Sinod.
In continuare, la invitarea IPS Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh, PS
Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, a prezentat măsurile
propuse de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc, întrunită în şedinţă de
lucru în ziua de 8 august 2007, sub preşedinţia ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, pentru organizarea ceremoniei de întronizare
a noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Intre altele, analizându-se opor
tunităţile şi ţinându-se seamă că este necesar să se creeze un spaţiu de timp pen
tru invitarea delegaţiilor bisericeşti de peste hotare, s-a hotărât data întronizării să
fie Duminică, 30 septembrie 2007. Tototdată, s-a constituit un Comitet de organi
zare a ceremoniei de întronizare, condus de ÎPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
şi alcătuit din membri ai Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Per
manenţei Consilului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Cu aceasta, şedinţa extraordinară a Sfântului Sinod pentru desemnarea can
didaţilor la Scaunul patriarhal s-a încheiat. S-a rostit rugăciunea Cuvine-se cu
adevărat!
A

/V

A

#

A
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2. Alegerea noului Patriarh
Potrivit convocării nr. 3373 din 9 august 2007, făcută pe temeiul art. 130,
alin. p din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit la Bucureşti, în după amiaza zilei de
miercuri, 12 septembrie 2007, pentru alegerea noului Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române dintre cei trei candidaţi recomandaţi de Sfântul Sinod în cursul
dimineţii aceleaşi zile: ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor
ilc Patriarh, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramure
şului, şi PS Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.
Colegiul Electoral Bisericesc - organul electiv central al Bisericii Ortodoxe
Komâne - este format din ierarhii Sfântului Sinod, membri clerici şi mireni, dele
gaţi ai Eparhiilor în Adunarea Naţională Bisericească, câte trei din fiecare eparhie
a
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(un cleric şi doi mireni), membrii Adunării Eparhiale ai Eparhiei vacante (Arhi
episcopia Bucureştilor), câte un decan al unei Facultăţi de Teologie Ortodoxă şi
un director de Seminar Teologic Liceal din cele şase Mitropolii din ţară, ca mem
bri de drept ai Adunării Naţionale Bisericeşti. Astfel alcătuit, Colegiul Electoral
Bisericesc numără 169 alegători, însă, la şedinţă au fost prezenţi 161 membri cu
drept de vot, 5 fiind absenţi motivat, iar 3 locuri sunt vacante.
După participarea la slujba Te-Dem-ului, oficiată la ora 16,30 în Catedrala
Patriarhală, membrii Colegiului Electoral Bisericesc s-au întrunit la ora 17,00, în
Aula Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia ÎPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, care, după citirea apelului nominal de către PS
Episcop Vinceriţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, a deschis lucrările, anunţând
scopul convocării şi anume, ocuparea Scaunului vacant de Patriarh, şi a invitat pe
ÎPS Mitropolit Nicoiae al Banatului, ierarhul cel mai vechi în hirotonie, în ordinea
dipticelui, să preia conducerea şedinţei, potrivit art. 130, alin. q, din Statut, care a
deţinut şi preşedinţia şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod.
Preluând conducerea lucrărilor, IPS Mitropolit Nicoiae a dispus desemnarea
a trei bărbaţi de încredere, dintre membri mireni ai Colegiului Electoral, propuşi,
câte unul, de fiecare dintre candidaţii recomandaţi de Sfântul Sinod, şi a secre
tarului de şedinţă, dintre membri clerici ai Colegiului. Bărbaţii de încredere şi se
cretarul de şedinţă, aprobaţi de plen, împreună cu preşedintele, au constituit Biroul
Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Patriarh.
în continuare, ÎPS Mitropolit Preşedinte a dispus citirea art. 129, alin. b, art.
130, alin. a-u şi art. 132, par. 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române privind procedura alegerii.
Alegerea s-a făcut pe buletine de vot, având înscrise numele candidaţior, în
ordinea desemnării lor de către Sfântul Sinod. Votul a fost secret. Fiecare votant,
înainte de a intra în cabina, şi-a făcut semnul crucii şi a sărutat Sfânta Evanghelie,
după care a depus în urmă buletinul de vot, pe care a bifat, în frică de Dumnezeu şi
cum i-a dictat conştiinţa, numele acelui candidat pe care l-a crezut vrednic să fie ales.
La încheierea votării, IPS Mitropolit Preşedinte, asistat de cei trei bărbaţi de
încredere, a citit cu voce tare numele candidatului votat pe fiecare buletin în parte.
Numărându-se voturile, s-a constatat că nici unul dintre cei trei candidaţi n-au
întrunit majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate, pentru a putea fi ales: IPS Mitropolit Daniel a obţinut 80 de voturi, IPS
Mitropolit Bartolomeu a întrunit 62 de voturi, iar PS Episcop Ioan a obţinut 18
voturi, un vot fiind anulat.
Potrivit art. 130, alin. t, din Statut, s-a procedat la al doilea tur de scrutin, la
care au participat primii doi clasaţi în primul tur, în ordinea voturilor primite, şi
anume IPS Mitropolit Daniel (80 voturi) şi IPS Mitropolit Bartolomeu (62 voturi)
Cel de-al treilea candidat, PS Episcop Ioan, fiind eliminat din cursă. După numă/V
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Ierarhii sinodali ies din Reşedinţa Patriarhală şi se îndreaptă
spre Catedrala Patriarhală pentru a participa la slujba de TE-DEUM
(12 septem brie 2007)
•■«in 1 color

\

Ierarhii sinodali sosesc în Catedrala Patriarhală pentru slujba de TE-DEUM,
înaintea începerii lucrărilor Şedinţei Extraordinare a Sfântului Sinod
(12 septembrie 2007)

La intrarea în Catedrala Patriarhală, ierarhii sinodali
binecuvântează pe credincioşi

Moment de la slujba TE-DEUM-ului săvârşită în Catedrala Patriarhală

în fru n te cu Inaltpreasfinţitul DANIEL,
M itropolitul M oldovei şi Bucovinei , Locţiitor de Patriarh

i

înalţii ierarhi sinodali prezenţi la slujba TE-DEUM-ului,
în Catedrala Patriarhală

Aspecte de la slujba TE-DEUM -ului săvârşită în Catedrala Patriarhală

Aspecte de la lucrările Şedinţei Extraordinare a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române pentru desemnarea candidaţilor
în vederea alegerii noului Patriarh
(12 septembrie 2007)

"¥!

-*r

Aspecte din timpul lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc
pentru alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române
desfăşurate în Aula Magna a Palatului Patriarhiei
(12 septembrie 2007)

Aspecte din timpul lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc
pentru alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române
desfăşurate în Aula Magna a Palatului Patriarhiei
(12 septembrie 2007)

Aspecte din timpul lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc
pentru alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române
desfăşurate în Aula Magna a Palatului Patriarhiei
(12 septembrie 2007)

A

Inaltpreasfmţitul Mitropolit DANIEL al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh şi Inaltpreasfmţitul Mitropolit LAURENŢIU al Ardealului
votând pentru alegerea Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române
A

____

____

Preasfinţitul Episcop - Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul,
Secretarul Sfântului Sinod, anunţă vestea alegerii noului Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române

_____

s

*

Colegiul Electoral Bisericesc a ales pe Inaltpreasfînţitul Mitropolit DANIEL
al Moldovei şi Bucovinei, în scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

înaltpreasfinţitul Mitropolit DANIEL,
Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române, rostind cuvântul său
către membrii Colegiului Electoral Bisericesc

La ieşirea din Palatul Patriarhiei, noul întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române
se adresează mulţimii reporterilor mass - media

... Cu grija marilor răspunderi pe drumul slujirii lui Hristos,

Arhiereul Cel Veşnic. „ Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte ”
(Filipeni 4,13)

17

VIAŢA BISERICEASCĂ

rătoarea voturilor, în urma celui de-al doilea tur de scrutin, s-a constatat că IPS
Mitropolit Daniel a obţinut 95 de voturi, iar IPS Mitropolit Bartolomeu a întrunit
66 de voturi, din cele 161 de voturi valabil exprimate.
Obţinând majoritatea absolută a voturilor exprimate de către Colegiul Electoral Bisericesc, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de
Patriarh, a fost proclamat ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munte
niei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, alegerea urmând să fie
validată de Sfântul Sinod.
Au fost primele alegeri democratice de Patriarh din istoria Bisericii Ortodoxe
Române.
PS Mitropolit Nicolae, preşedintele Colegiului Electora Bisericesc, l-a felicitat pe IPS Mitropolit Daniel pentru alegere şi a rugat pe Bunul Dumnezeu să-L
ajute, dându-i sănătate şi multă putere de muncă în noua şi înalta misiune care i
s-a încredinţat.
Incheindu-se alegerea, IPS Mitropolit Nicolae, preşedintele Colegiului Electoral, a rugat pe IPS Mitropolit Daniel. Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, să preia conducerea şedinţei.
IPS Mitropolit Daniel, Patriarhul ales, a îndreptat un cuvânt de mulţumire
către ierarhii Sfântului Sinod şi către membri clerici şi mireni ai Colegiului Elec
toral Bisericesc, după care a declarat şedinţa închisă.
La propunerea IPS Mitropolit Daniel, Patriarhul ales, întreaga asistenţă a
păstrat un moment de reculegere în memoria vrednicului de pomenire Patriarhul
Teoctist şi a cântat Veşnica lui pomenire !
Lucrările Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române s-au încheiat cu rugăciunea Cuvine-se cu adevărat!
a
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3. Cuvântul ÎPS Daniel, Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române

înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi membri ai Măritului Colegiu Electoral Bisericesc, .
"în urma celui de-al doilea scrutin, am înţeles că Bunul Dumnezeu,
prin glasul Sfanţului Sinod şi prin votul exprimat de Măritul Colegiu Elec
toral Bisericesc, ne-a chemat să slujim Biserica Ortodoxă Română în caiitatea de Intâistătător al ei. Această chemare vine de la Hristos Domnul,
Arhiereul Cel veşnic şi Capul Bisericii. De aceea, doresc să mulţumesc, mai
întâi, Prea Sfintei Treimi, Care a lucrat şi lucrează întotdeauna prin Biserică
în lume, şi apoi înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Ierarhi ai Sfanţului
A

2 - B.O.R. 9-12/2007
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Sinod, care, în dimineaţa acestei zile, ne-au desemnat ca posibili candidaţi
împreună cu IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului şi cu PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei. Această
chemare, acum, s-a intensificat prin alegerea definitivă făcută în Colegiul
Electoral Bisericesc; ea este, în primul rând, o onoare, iar în al doilea rând,
o cruce foarte grea.
Timpul fiind înaintat, nu doresc să spun prea mult, ci doar să mulţu
mesc Sfanţului Sinod şi Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea
acordată prin această alegere. In acelaşi timp, doresc să cer tuturor ierar
hilor din Sfanţul Sinod ajutorul lor frăţesc, pentru că în Biserica Ortodoxă
Patriarhul nu conduce singur, ci împreună cu Sinodul, încât toate orien
tările pastorale, misionare, inclusiv activităţile sociale şi relaţiile cu Bise
ricile Ortodoxe surori, cu alte Biserici, şi relaţiile cu organizaţiile creştine
internaţionale, sunt hotărâte de către Sfanţul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
Programul nostru este unul şi acelaşi pentru toţi ierarhii, şi anume: în
primul rând, este propovăduirea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. De aceea, episcopul poartă pe mitră icoanele celor patru Evanghelişti, de o parte şi de alta a icoanei Mântuitorului, întrucât el este învăţătorul
Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în eparhia sa. în al doilea
rând, programul nostru este păstrarea tradiţiei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.
Ei sunt învăţătorii noştri şi rugători pentru noi. în Biserică nu este suficient
să ştii multe, ci trebuie să fii şi ajutat prin rugăciune. în al treilea rând, pro
gramul nostru este însuşi Statutul Bisericii Ortodoxe Române, care trebuie
respectat, mai întâi, de către Patriarh, ca un garant al respectării Statutului
şi a tuturor legiuirilor bisericeşti. Iar din acest punct de vedere, Biserica
Ortodoxă are întotdeauna, deodată, simţul tradiţiei continue, fară rupturi, şi
dinamica misiunii. Toţi membrii Sfântului Sinod sunt oameni ai tradiţiei şi,
în acelaşi timp, oameni ai misiunii dinamice. împărţirea în modernişti şi
conservatori sau tradiţionalişti este una artificială. Deci, noi avem o coresponsabilitate în păstrarea credinţei ortodoxe şi transmiterea ei din generaţie
în generaţie, avem o conslujire liturgică şi sacramentală şi avem împreunăbucurie când lucrurile merg bine în Biserică, după cum avem o împreunăsuferinţă când Biserica trece prin încercări. Când în Biserică există tulbu
rare, când unitatea Bisericii se află în pericol, toţi membrii Sfântului Sinod
suferă, iar împreună cu ei suferă întreg corpul Bisericii, nu numai ierarhii,
ci şi clericii, monahii, monahiile, şi toţi credincioşii noştri.
Deci, mulţumim tuturor celor ce au încredere în noi şi, în acelaşi timp,
trebuie să mărturisim că Patriarhul şi Sinodul împreună cu Patriarhul, au
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nevoie de rugăciunile întregii Biserici, pentru că numai Dumnezeu ne
poate lumina să găsim împreună soluţii potrivite în momente dificile, să
găsim metode misionare adecvate timpului nostru. De mare folos ne este
sfatul tuturor preoţilor evlavioşi şi harnici de la parohii; de mare folos ne
este sfatul şi sprijinul tuturor monahilor şi monahiilor care, întru smerenie
şi întru nevoinţă, se roagă pentru întreaga Biserică; de mare folos ne este
sfatul tuturor credincioşilor harnici şi jertfelnici care vin cu regularitate la
biserică şi care, din puţinul lor, ajută mult la construirea bisericilor şi la îm
plinirea tuturor activităţilor misionare, culturale şi sociale ale Bisericii; de
mare folos ne este şi sfatul bun al autorităţilor şi instituţiilor de stat, care
ne vine din partea oamenilor care au dorinţa sinceră de a ajuta Biserica şi
poporul român; de mare folos ne este sfatul intelectualilor care, desigur,
trebuie să se considere nu vizavi de Biserică, ci în Biserică, şi de mare folos
ne este orice sfat bun care vine de la oameni specialişti din diferite do
menii. Avem mare nevoie de specialişti în toate domeniile ca să fim sfă
tuiţi: când construim biserici, când desfăşurăm activităţi culturale, când
desfăşurăm activităţi sociale. Aşadar, avem nevoie de sfatul şi de sprijinul
acestor categorii, şi de sprijinul altor categorii. In special, mă gândesc la
profesorii de teologie din Facultăţile de Teologie şi din Seminarii, ştiind că
o teologie adevărată trebuie să fie, deodată, mistagogică şi misionară, de
participare la Sfintele Taine ale mântuirii şi de răspândire a Evangheliei în
lume. Deci, o teologie adevărată este o conştiinţă misionară a Bisericii.
Avem nevoie, aşadar, de toate instituţiile bisericeşti care există şi care au
nevoie şi ele de sprijinul Sfântului Sinod, iar Sfântul Sinod are nevoie de
sprijinul tuturor.
Vă mulţumesc încă o dată pentru încredere şi rugăm pe Hristos Dom
nul, Arhiereul Cel veşnic, să binecuvânteze pe toţi ierarhii Sfântului Sinod,
pe membrii Colegiului Electoral Bisericesc, întreaga noastră Biserică Orto
doxă Română, şi întreaga Ortodoxie, spre binele Bisericii lui Hristos şi al
ţării noastre.
Acum, în încheiere, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în
memoria Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, mai ales că membrii
mireni şi clericii din Colegiul Electoral Bisericesc nu au participat la sluj
ba parastasului de 40 de zile de la trecerea sa la cele veşnice, parastas pe
care ierarhii Sfântului Sinod l-au săvârşit în Catedrală. Să cântăm „Veşnica
pomenire!”
Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să continuăm activitatea fru
moasă şi luminoasă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, să păstrăm,
A
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să preţuim şi să cultivăm moştenirea lăsată de el, spre binele Bisericii noas
tre şi slava Prea Sfintei Treimi.
Vă mulţumesc!”

4. Validarea alegerii de către Sfântul Sinod
Reunit în aceeaşi zi, la ora 19,00, în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală,
Sfântul Sinod a luat în examinare şi cercetare canonică Procesul-Verbal al Birou
lui Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhipiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Pe temeiul prevederilor art. 130, alin. u şi art. 132, par.l din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Comisiei
Canonică-Juridică şi pentru Disciplină, care a constatat că alegerea s-a desfăşurat
statutar şi regulamentar şi cel ales întruneşte condiţiile canonice, Sfântul Sinod a
validat şi aprobat alegerea făcută de Colegiul Electoral Bisericesc, în ziua de 12
septembrie 2007, în persoana ÎPS Mitropolit Daniel pentru slujirea, vrednicia şi
responsabilitatea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 132, alin. a şi b din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a dispus adoptarea
măsurilor canonice şi statutare pentru emiterea Gramatei Sfântului Sinod în vederea întronizării IPS Mitropolit Daniel ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, stabilită să
aibă loc Duminică, 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
A

5. Titulatura şi atribuţiile Patriarhului
Potrivit prevederilor art. 28, 29 şi 30, alin. a-p din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul este şi Arhiepiepiscop al
Bucureştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei.
Patriarhul este Intâiulstătător între Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.
Patriarhul se bucură de toate drepturile stabilite în Sfintele Canoane, în Sta
tutul şi în regulamentele bisericeşti.
Titulatura Patriarhului este: „Preafericirea Sa, Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.”
Pomenirea numelui său la slujbele religioase se face în conformitate cu Sfin
tele Canoane şi cu practica Bisericii noastre.
Patriarhul poartă ca semn distinctiv două engolpioane şi o cruce, culion şi o
camilafcă albă cu cruce.
Patriarhul are următoarele atribuţii:
A
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Convoacă şi prezidează organele deliberative centrale ale Bisericii Ortodoxe
Române;
Aduce la îndeplinire hotărârile organelor deliberative centrale ale Bisericii
Ortodoxe Române;
Reprezintă Patriarhia Română în justiţie, în faţa autorităţilor şi faţă de terţi,
personal sau prin împuterniciţi legali;
întreţine raporturi cu celelalte Biserici creştine ortodoxe în chestiunile bisericeşti;
Dă pastorale pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, cu încuviinţarea
Sinodului Permenent sau a Sinodului Plenar;
Trimite sfaturi frăţeşti Ierarhilor din ţară şi împacă neînţelegerile personale
dintre aceştia;
Se îngrijeşte de îndeplinirea la timp a formelor pentru completrea eparhiilor
vacante;
Vizitează colegial, când va găsi de bine, pe Ierarhii Bisericii;
Prezidează Colegiul electoral pentru alegerea mitropoliţilor;
Hirotoneşte, împreună cu alţi Ierarhi, potrivit Sfintelor Canoane, pe mitropoliţi;
Emite gramate pentru instalarea mitropoliţilor;
Acordă concedii mitropoliţilor până la 30 de zile;
Numeşte locţiitori de mitropoliţi în cazul vacanţelor mitropolitane;
Primeşte plângerile aduse împotriva Chiriarhilor şi cu autorizaţia Sinodului
Permenent dispune cercetarea lor, iar rezultatul celor constatate îl aduce la cunoş
tinţa Sfântului Sinod;
In conformitate cu dispoziţiile canonului 11 al Sinodului VII Ecumenic,
exercită dreptul de devoluţiune;
Execută orice alte atribuţii date lui prin canoane, legi şi regulemente.
Până în ziua întronizării, care va avea loc Duminica, 30 septembrie 2007, în
toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe româneşti din ţară şi străinătate, în cadrul
sfintelor slujbe, formula de pomenire este: „ Pentru ÎPS Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei şi Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române
/V

A

____

6. Alegerea noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
în presa străină
Presa internaţională a difuzat ştiri despre alegerea ÎPS Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, după trecerea
la cele veşnice a fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist.
Astfel, Agenţia „ France Presse” notează că IPS Daniel este considerat lide
rul aripii reformatoare şi este văzut ca un foarte bun „manager”, ceea ce i-a per
mis să transforme Mitropolia Moldovei şi Bucovinei într-una dintre cele mai pros
pere din ţară, iar Biserica rămâne instituţia cu cea mai mare credibilitate în rândul
populaţiei româneşti.
A
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„Reuters ” scrie că noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost timp de
17 ani Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi devine cel de-al şaselea Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române. Agenţia consemnează numărul de voturi cu care a
fost ales IPS Daniel în faţa contracandidatului său, IPS Bartolomeu Anania. „Reu
ters” preia declaraţia ÎPS Daniel de după alegerea sa ca Patriarh: „Vreau să slu
jesc Biserica aşa cum a slujit-o Părintele Teoctist” şi reaminteşte că, în timpul
Patriarhatului celui din urmă, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat România, prima
vizită a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă.
„ Associated Press ” îşi începe relatarea remarcând că IPS Daniel este unul
dintre cei mai tineri prelaţi din Biserica Română, cunoscut pentru poziţia sa ecu
menică şi dorinţa de a moderniza Biserica. In vârstă de 56 de ani, el era considerat
candidatul cu cele mai mari şanse de a-1 înlocui pe Preafericitul Teoctist şi a învins
un prelat mai tradiţionalist, IPS Bartolomeu Anania. „Associated Press pre
cizează că ÎPS Daniel a fost unul dintre fondatorii unui grup care propunea reîn
noirea Bisericii Ortodoxe, care s-a destrămat, însă, în 1990, când el a devenit
Mitropolitul Moldovei. „Associated Press” adaugă că acestea au fost primele
alegeri democratice din Biserica Ortodoxă Romană. Agenţia îşi încheie relatarea
reamintind că 87% din populaţia României este ortodoxă, că Biserica s-a reafir
mat după căderea comunismului şi că Preafericitul Teoctist a fost lăudat pentru
dialogul cu Vaticanul.
Alegerea noului Patriarh a fost reflectată şi în presa sârbă de BIRN, „Balkan
Investigative”.
„Report NetWork” a observat competiţia strânsă în urma căreia a fost ales
Patriarh, ÎPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
A

A

A

A

^

^^
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II. ÎNTRONIZAREA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL,
AL VI-LEA PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Duminică, 30 septembrie 2007, în
cadrul unei ceremonii solemne şi a unei slujbe speciale, urmând rânduiala tradi
ţională a Bisericii Ortodxe în astfel de ocazii. Momentul întronizării Patriarhului
a constituit o mare sărbătoare a Bisericii româneşti, dar în acelaşi timp, şi o săr
bătoare a întregii Ortodoxii.

1. PREGĂTIRI PENTRU CEREMONIA ÎNTRONIZĂRII
îndată după alegerea noului Patriarh, ÎPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei,
preşedintele Comisiei de organizare a întronizării Preafericitului Părinte Daniel, a
purces la pregătirea bunei desfăşurări a acestui important eveniment din viaţa
Bisericii şi a societăţii româneşti.
S-au luat măsuri pentru stabilirea programului ceremoniei întronizării, fixată
pentru Duminică, 30 septembrie 2007, emiterea Gramatei Sinodale de întronizare
şi consemnarea ei în Condica Sfântă, întocmirea textului însemnării cu privire la
întronizarea noului Patriarh şi scrierea în Cartea de Aur a Patriarhiei Române,
invitarea Bisericilor Ortodoxe surori, a unor Biserici creştine şi organizaţii inter
naţionale interreligioase pentru a-şi trimite delegaţi sau reprezentanţi la întroni
zarea celui de-al Vl-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, invitarea înaltelor
autorităţii de stat şi a unor personalităţi ale vieţii publice româneşti, comunicarea
cu mass-media pentru transmiterea ceremoniei întronizării la posturile de radio şi
televiziune şi pentru consemnarea ei în presa scrisă, asigurarea ordinei pe timpul
defaşurării ceremoniei şi altele.
Conferinţa de presă
Vineri, 28 septembrie 2007, ora 11,00, la Centrul de Presă al Patriarhiei Române a avut loc o conferinţă de presă susţinută de IPS Nifon, Arhiepiscopul Târ
goviştei, preşedintele Comitetului de organizare a ceremoniei întronizării Prea
fericitului Părinte Daniel în Scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, şi
de Prea Sfinţiţii Episcopi-Vicari Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanul şi Ciprian
Câmpineanul, la care au participat jurnalişti de la ziarele centrale şi de la agenţiile
de presă, reporteri de radio şi televiziune.
Cu acest prilej s-a prezentat progamul ceremoniei întronizării din ziua de
Duminică, 30 septembrie 2007, s-au dat detalii privind modalităţile de transmitere
a ceremoniei prin mass-media şi s-a răspuns la unele întrebări ale ziariştilor.
A

_____
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Programul întronizării
Duminică, 30 septembrie 2007:
8.30 - 10.30 - Sfânta Liturghie oficiată, în Catedrala Patriarhală, de Mitropoliţii Bisericii Ortodoxe Române.
10.30 - 11.30 - Ceremonia de întronizare a Patriarhului Bisericii Ortodoxe
Române, în Catedrala Patriarhală:
- Slujba Te-Deum-ului de întronizare;
- Citirea Gramatei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
- înmânarea însemnelor patriarhale;
- Aşezarea în tronul patriarhal;
- Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române.
11.30- 12.00 - Semnarea Actului în Condica de Aur a Patriarhiei Române.
12.00 - 13.30 - Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în Aula Palatului Patriarhiei, pentru prezentarea mesajelor de felicitare.
16.30 - 17.30 - Conferirea Ordinului Naţional Steaua României în Grad de
Mare Cruce Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către Excelenţa Sa, Dom
nul Traian Băsescu, Preşedintele României, la Palatul Cotroceni.
19.00 - 19.30 - întâlnirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ierarhii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu ierarhii Bisericilor Ortodoxe
surori prezenţi la întronizare, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală.
A

2. SOSIREA INVITAŢILOR DE PESTE HOTARE
în seara zilei de vineri, 28 septembrie, şi în cursul zilei de sâmbătă, 29 sep
tembrie, au sosit la Bucureşti, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, pentru a
participa la ceremonia întronizării Preafericitului Părinte Daniel în Scaunul de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, următoarele delegaţii ale Bisericilor Orto
doxe surori şi ale unor Biserici creştine şi organizaţii internaţionale interreligioase:
A

_
_
_
_

A

Patriarhia Ecumenică: IPS Ieremia, Mitropolit de Elveţia, IPS Gennadios,
Mitropolit de Sassima, Preot Constantin Miron.
Patriarhia Alexandriei: IPS Petros, Mitropolit de Axomis.
Patriarhia Antiohiei: PS Nifonos, Episcop de Philippopolis, Vicar Patriarhal
pentru Europa de Vest.
Patriarhia Ierusalimului: IPS Arhiepiscop Theophanis de Gerasa şi Exarh
al Sfântului Mormânt.
Patriarhia Moscovei: ÎPS Filaret, Mitropolit de Minsk şi Slutsk, ÎPS Vladi
mir, Mitropolit de Chişinău, Protoieru Nikolai Balaşov, Protoiereu Nikolai Corjit,
Protoiereu Veceslav Şpac.
a

A

_
_
_
_

_
_
_
_
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Patriarhia Sârbă: IPS Amfllohie, Mitropolit de Cema Gora (Muntenegru),
IPS Jovan, Arhiepiscop de Ohrida, PS Lucian, Episcop de Buda şi Administrator
al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, Arhimandrit Dositei, Preot Vladimir
Marcovici, Vicar administrativ.
Patriarhia Bulgară: ÎPS Dometian, Mitropolit de Vidin, ÎPS Kiril, Mitro
polit de Vama, PS Naum, Episcop de Stobia, Secretar al Sfântului Sinod, Preot
Hristo Gheorghiev, Preot Petar Totev.
Biserica Ortodoxă din Ucraina: PS Mark, Episcop de Sumy, PS Meletie,
Episcop de Hotin, Ipodiacon Yevhenie.
Biserica Ortodoxă a Georgiei: ÎPS Gherasim, Arhiepiscop de Zugdidi şi
Tsaisi, Preot David.
Biserica Ortodoxă a Ciprului: ÎPS Gheorghe, Mitropolit de Pafos, PS
Leontie, Episcop de Hytra, Preot Matei Petre.
Biserica Greciei: ÎPS Dionysios, Mitropolit de Chios, ÎPS Eustathios, Mitro
polit de Sparta şi Monemvasia, ÎPS Antim, Mitropolit de Alexandroupolis, ÎPS
Dionisie, Mitropolit de Corint, IPS Pantelimon, Mitropolit de Veria, IPS Pavlos,
Mitropolit de Drama, IPS Varnabas, Mitropolit de Neapolis, Arhimandrit Kirillos
Misiakoulis, Secretar şef al Sfântului Sinod.
Biserica Ortodoxă din Albania: IPS Mitropolit Joan Pelushi de Korga,
Preot Dhimitraq Veriga.
Biserica Ortodoxă din Polonia: IPS Ieremia, Arhiepiscop de Wroclaw şi
Szczecin.
Biserica Ortodoxă din ţinuturile Cehei şi din Slovacia: PS Tichon, Epis
cop de Komamo şi Vicar al Eparhiei de Preşov, Protoiereu Ladoslav Baly, şeful
Cancelariei mitropolitane din Preşov, Protoiereu Cristian Popescu, Mănăstirea
Sfânta Ludmila din Bmo.
Biserica Ortodoxă din Finlanda: IPS Leo, Arhiepiscopul Kareliei şi a toată
Finlanda şi Pr. Bogdan Grosu.
Biserica Ortodoxă din America (OCA): IPS Nathaniel, Arhiepiscop al
Episcopiei Ortodoxe Române din America, Pr. Laurence Lazăr, secretar al Consi
liului Episcopesc, Preot Remus Grama, Preot Casian Fetea.
Biserica Ortodoxă Coptă: PS Kyrillos, Episcop de Milano, PS Gabriel,
Episcop de Viena.
Biserica Ortodoxă Apostolică din Armenia (Ecimiadzin): IPS Arhiepiscop
Yeznik Petrossian, Secretar pentru relaţiile interbisericeşti, IPS Arhiepiscop Dirayr
Mardikian, al Bisericii Armene din România şi Bulgaria, PS Episcop Anuşavan
Zhamkochian, Decanul Facultăţii de Teologie din Erevan, Preot Ezdras Bogdan.
Catolicosul Armean de Cilicia: IPS Arhiepiscop Gomidas Ohanian, Vicarul
Sanctităţii Sale Catolicosul Aram I, Preot Shahe Panossian, Decanul Seminarului
Teologic.
A

A

A

A

____

A

A

_____

A

A

A

A
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Biserica Romano-Catolică (Vatican): Eminenţa Sa, Cardinalul Walter Kasper,
preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, Excelenţa Sa Monse
niorul Brian Farell, secretar la Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştinilor.
Excelenţa Sa Monseniorul Jean-Claude Perisset, Nunţiu Apostolic la Bucureşti.
Biserica Veche Catolică: Excelenţa Sa Episcopul Hans Gemy.
Biserica Anglicană: Excelenţa Sa Episcop Geoffrey Rowell, Reverend
Martin Jacques, Dr. John Barker.
Biserica Evanghelică din Germania: Excelenţa Sa Superintendent Gerrit
Noltensneier, Pastor dr. Johann Schneider.
Biserica Lutherană din Suedia: Excelenţa Sa Anders Wejryd, Arhiepiscop
de Uppsala şi Primat al Bisericii Lutherane din Suedia.
Consiliul Mondial al Bisericilor: Pr. prof. dr. Ioan Sauca.
Consiliul Bisericilor Europene: Excelenţa Sa, Venerabilul Colin Williams,
Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, Ms. Renate Sbeghen.
Alţi invitaţi de peste hotare: Eminenţa Sa Cardinalul Karl Lehmann, Epis
cop de Mainz, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Germania, Exce
lenţa Sa Episcop Francesco Coccopalmeiro, preşedintele Consiliului Pontifical
pentru interpretarea textelor liturgice, Excelenţa Sa Vincenzo Paglia, Episcop de
Temi, Nami şi Amelia (Italia), Excelenţa Sa Monseniorul Gianfranco Bottoni,
Arhiepiscopia de Milano (Italia), Diaconul Alberto Quattrucci, Preşedinte Sant’Egidio (Italia), Don Giovanni Brusegan, Capelanul Universităţii din Padova
(Italia), Excelenţa Sa Monseniorul prof. dr. Philipp Hamoncourt (Austria), Exce
lenţa Sa Albert Rauch (Germania), Prof. Reinhart Thoele, Facultatea de Teologie
Evanghelică din Heidelberg (Germania), Domnul Mattias Henn (Austria), Dom
nul Gabriel Vanghele (Austria), Fr. Jean Marc şi Fr. James, Comunitatea de la
Taize (Franţa), Preot Vicar Marc Antonie Costa de Beauregard (Franţa), Preot
Traian Valdman, Vicar pentru Italia, Preot Vicar Ioan Piţura, Vicariatul Ortodox
Ucrainean, Sighetul Marmaţiei, Preot Mircea Corpodean, parohia ortodoxă ro
mână din Johannesburg, Preot Ioan Ioniţă şi Preot Gheorghe Chişcă (Arhiepis
copia Ortodoxă Română în America şi Canada), Preot State Silviu, parohia orto
doxă română din Istambul (Turcia), Preot Silviu Pufulete, parohia ortodoxă ro
mână din Londra (Anglia).
Pe măsura sosirii la Bucureşti, Preafericitul Părinte Daniel a primit la Reşe
dinţa patriarhală pe membrii delegaţiile bisericeşti de peste hotare, întâmpinându-i
cu bucurie frăţească şi mulţumindu-le pentru prezenţa la ceremonia întronizării
Preafericirii Sale
3. SFÂNTA LITURGHIE ÎN CATEDRALA PATRIARHALĂ
Duminică, 30 septembrie 2007, la ora 8.15, cei şapte mitropoliţi ai Bisericii
Ortodoxe Române - ÎPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, ÎPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, ÎPS Mitropolit Teofan al
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Olteniei, ÎPS Mitropolit Nicolae al Banatului, ÎPS Mitropolit Petru al Basarabiei,
ÎPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei şi Europei
Centrale şi de Nord, şi ÎPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale - înveşmântaţi în odăjdii, au plecat în proce
siunea din Reşedinţa patriarhală, având în frunte Marea Cruce Patriarhală, ripide
şi însemnele patriarhale, purtate de consilieri patriarhali, până la Catedrală, unde
au oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjuraţi de patru arhimandriţi şi şase
diaconi, cu prilejul întronizării celui de al şaselea întâistătător al Bisericii noastre.
Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Patriarhiei, dirijată de Pr. prof. Con
stantin Drăguşin şi Pr. prof. Stelian Ionaşcu.
La dumnezeiasca Liturghie au participat ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi delegaţii Bisericilor Ortodoxe surori şi ai unor Biserici creş
tine şi organizaţii internaţionale intereligioase. Au fost prezente 30 de delegaţii ale
Bisericilor creştine de peste hotare - din care 16 ale Bisericilor Ortodoxe surori cuprinzând 90 de ierarhi, între care 56 au fost episcopi ortodocşi şi catolici.
Au mai asistat la slujbă înalţi demnitari de stat români: preşedintele Româ
niei, Traian Băsescu, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, vicepreşedintele
Camerei Deputaţilor, Vaier Domeanu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, Majestatea Sa Regele Mihai, însoţit de principesa Margareta şi principele Radu, foştii
şefi de stat Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, miniştri, parlamentari, preşedinţi
de partide parlamentare.
Au fost prezenţi conducătorii Cultelor creştine din România, reprezentanţi ai
Academiei Române, învăţământului şi vieţii publice, membri ai Corpului Diplo
matic acreditat în România, precum şi rudele noului Patriarh.
Din cauza spaţiului redus, credincioşii n-au avut acces în Catedrală. S-au
asigurat locuri pe scaune numai pentru ierarhi şi invitaţi. Credincioşii, în număr
de circa 3000, au putut, însă, urmări slujba şi ceremonia întronizării, transmise în
direct, pe două mari ecrane montate afară.
Ordinea în jurul Catedralei a fost menţinută de jandarmi, de preoţi cu epitrahil şi de elevi seminarişti.
4. CEREMONIA ÎNTRONIZĂRII. GRAMATA SINODALĂ
întronizarea propriu-zisă a noului Patriarh a început la ora 10.30, după Sfânta
Liturghie, şi a constat în slujba Te Deum-ului, cu rânduială specială, care stă la
baza întronizării, urmată de citirea Gramatei Sfântului Sinod, semnată de către
toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, înmânarea însemnelor patriarhale şi aşe
zarea Prea Fericitului Părinte Daniel în Tronul de Patriarh.
După rugăciunile începătoare ale Te-Deum-ului, rostite de diacon, cu binecu
vântările ÎPS Mitropoliţi Laurenţiu al Ardealului şi Bartolomeu al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, şi răspunsurile corului, în timp ce s-a cântat Troparul
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Pogorârii Duhului Sfânt, PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal şi
Secretarul Sfanţului Sinod, l-a învitat pe noul Patriarh în mijlocul bisericii, sub
policandru.
In acest moment, IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, preşedintele Comi
siei de organizare a ceremoniei întronizării, a citit Gramata Sfântului Sinod, scrisă
pe pergament, pe care a înmânat-o, apoi, legată cu o panglică tricoloră, Preaferi
citului Părinte Daniel.
a

a

_____

GRAMATA SINODALĂ
PREA IUBITULUI CLER ŞI POPOR DREPTCREDINCIOS DIN
DE DUMNEZEU PĂZITĂ ARHIEPISCOPIE A BUCUREŞTILOR
ŞI MITROPOLIE A MUNTENIEI ŞI DOBROGEI ŞI CELOR DIN
CUPRINSUL ÎNTREGII PATRIARHII A BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE, TUTUROR ASCULTĂTORILOR ŞI CITITORILOR
ACESTEI GRAMATE SINODALE,
Har şi pace de la Dumnezeu, Părintele nostru din ceruri,
iar de la Noi binecuvântarea arhierească

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa
Biserică scaune şi vrednicii mici şi mari şi, prin trimiterea din ceruri în
chipul limbilor de fo c a Prea Sfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste
Sfinţii Săi ucenici şi apostoli, i-a întărit întru propovăduirea cuvântului
Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă înlănţuire
de la sfinţii apostoli şi până astăzi, toţi slujitorii Bisericii lui Dumnezeu şi
păstorii turmei lui Hristos se fa c vrednici a f i părtaşi aceloraşi daruri şi
haruri.
Ca smeriţi urmaşi ai lor, facem arătare tuturor, că prin trecerea la cele
veşnice în ziua de 30 iulie 2007 a Fericitului întru pomenire Patriarhul
Teoctist Arăpaşu a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Pe temeiul articolului ISO alin. “d ” şi “p ” din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin adresa nr. 3353/2007,
a fo st convocat Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară pentru desemnarea
a trei candidaţi dintre ierarhii eparhioţi, iar prin adresa nr. 3373/2007, a
fo st convocat în aceeaşi zi de 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bise
ricesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munte
niei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române dintre cei trei
candidaţi recomandaţi de Sfântul Sinod.
Ca urmare, după săvârşirea slujbei Te-Deum-ului în Catedrala Pa
triarhală, la orele 17.00, Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit în aula
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Palatului Patriarhiei Române, unde, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Nicolae al Banatului, ierarhul în cea mai veche hirotonie întru
arhiereu, în ordinea dipticelui, a ales după rânduielile bisericeşti, în scau
nul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Do
brogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe înalt Prea Sfinţitul
Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care s-a
arătat vrednic de chemarea la această înaltă demnitate, prin statornicia în
mărturisirea dreptei credinţe, a Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, prin
pilduitoarea şi întreita slujire învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare
ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare
pastorală şi social caritativă în slujba păstoriţilor, prin promovarea,
întărirea şi înnoirea lucrării administrative bisericeşti în Arhiepiscopia
Iaşilor, prin cultivarea relaţiilor frăţeşti cu membrii Sinodului Mitropo
litan, prin împlinirea răspunderilor încredinţate de Sfântul Sinod pentru
reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române în forumurile bisericeşti inter
naţionale şi la întrunirile teologice interortodoxe şi intercreştine, activităţi
pentru care a fo st distins cu funcţii, onoruri şi titluri academice, prin acti
vitatea ca profesor de teologie, care a elaborat apreciate lucrări ştiinţifice
teologice, sute de studii şi articole necesare instruirii studenţilor teologi şi
clerului ortodox român, precum şi pentru fondarea de viabile instituţii teo
logice, culturale şi social-caritative, dând dovezi de ascultare faţă de
Sfântul Sinod, de respectare şi împlinire a legilor ţării.
Potrivit articolului ISO alin. “u ” şi articolului 131 alin. “I ” din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi,
membrii Sfântului Sinod am procedat la examinarea şi cercetarea cano
nică a acestei alegeri în şedinţa noastră din 12 septembrie 2007, şi găsind
că alegerea s-a îndeplinit cu păzirea tuturor form elor şi rânduielilor
legale, am validat şi aprobat alegerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Dr.
Daniel Ciobotea în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitro
polit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi
Preşedinte al Sfântului nostru Sinod.
Ca urmare, astăzi, duminică, 30 septembrie 2007, după oficierea Sfin
tei Liturghii în Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a Preşedintelui României, a reprezen
tanţilor înaltelor foruri şi autorităţi de Stat, a delegaţiilor Bisericilor Or
todoxe, ai celorlalte Biserici şi organizaţii creştine mondiale, a celorlalte
Biserici şi Culte din ţară, de faţă fiin d mulţi clerici şi credincioşi din
Arhiepiscopia Bucureştilor şi din întreaga Biserică Ortodoxă Română,
Noi, Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitropolitul Clu
jului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, Mitropolitul Olteniei, Ni-
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colae, Mitropolitul Banatului, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim,
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord şi Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale şi Meridionale, săvârşind Doxologia întronizării în Catedrala
Patriarhală, înmânăm Preafericitului Părinte Daniel, în numele Sfântului
Sinod, după rânduiala tradiţională, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodală, mantia patriarhală, crucea şi engolpioanele patriarhale,
camilafca albă şi culionul alb cu cruce, precum şi cârja arhipăstorească
şi-l aşezăm potrivit chemării şi vredniciei în tronul patriarhal.
Constatând dragostea de care se bucură în rândurile noastre, ale cle
rului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor Bisericii Neamului nostru şi
aprecierea din partea tuturor celor prezenţi, care prin aceasta dau măr
turie de preţuirea de care se bucură înlăuntrul şi în afara ţării, fiin d încre
dinţaţi că Preafericirea Sa va f i şi mai departe pildă de dragoste frăţească,
de neobosită lucrare, bună înţelegere şi înţelepciune părintească, spre a ne
f i tuturor călăuză şi îndemn întru întărirea, apărarea şi cinstirea tuturor
învăţăturilor Sfintei Evanghelii, în duhul Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Pă
rinţi şi al păcii între oameni şi popoare, îl recomandăm tuturor celor din
cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
din de Dumnezeu-păzita Arhiepiscopie a Bucureştilor, Mitropolie a Munte
niei şi Dobrogei şi Patriarhie Română, pe Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, îndemnând p e toţi să-l respecte şi să-l asculte cu toată supunerea,
ca pe Chiriarhul legiuit al lor şi Intâistătător al nostru, ca Patriarh şi
Preşedinte al Sfântului Sinod, înţelegând şi noi să ne plecăm, cu toată voia
arătându-i în toate împrejurările cinstire şi ascultare, ca fraţi întru Dom
nul, dorindu-i să păstorească cu râvnă, blândeţe, dreptate şi iubire de
popor, stăruind cu răbdare şi înţelepciune, în lucrarea necontenită a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu şi privind pururea la dreptarul şi plinitorul credinţei noastre, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păs
torul cel Bun, căruia I se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Dată astăzi, duminică, 30 septembrie, anul mântuirii 2007.

înmânarea însemnelor patriarhale
După citirea Gramatei, Preafericitul Părinte Daniel a fost invitat pe solee,
pentru a-i fi înmânte însemnele patriarhale de către Mitropoliţii Bisericii Orto
doxe Române.
IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi
Europa Centrală şi de Nord şi IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională i-au înmânat mantia; IPS MitroA

_
_
_
_

A

a
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polit Petru al Basarabiei, crucea; IPS Mitropolit Nicolae al Banatului, engolpionul cu Maica Domnului; IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, engolpionul cu
Mântuitorul; IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, camilfca albă, iar IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, primul în ordi
nea dipticelui, după Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cârja patriarhală, care
este simbolul autorităţii.
După primirea fiecărui însemn, la întrebarea mitropoliţilor, „Vrednic este?”
corul şi cei prezenţi au răspuns „Vrednic este!” Când i-a oferit cârja patriarhală,
IPS Mitropolit Laurenţiu a rostit următoarele cuvinte: „In numele Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, primiţi această câijă patriarhală, ca să păstoriţi turma
cuvântătoare a lui Hristos, a Preasfintei Biserici Ortodoxe Române, cea încredinţată
Prea Fericirii Voastre, şi celor ascultători să le fie toiag de sprijin şi de întărire, iar
pentru cei neascultători şi nestatornici, toiag de deşteptare şi îndreptare”.
A

a

A

A

Aşezarea în Tronul patriarhal
După acest moment, ÎPS Mitropolit Laurenţiu şi ÎPS Mitropolit Bartolomeu
l-au condus pe Preafericitul Patriarh Daniel în Tronul patriarhal.
IPS Mitropolit Bartolomeu a spus: „Cu ajutorul şi Atotputernicului şi Milosti
vului Dumnezeu, Care poartă grijă sfintelor Sale Biserici, Vă înălţăm şi Vă aşe
zăm, de Hristos iubitorule şi al nostru prea iubit frate în Domnul, Preafericite
Părinte Daniel, în tronul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei
şi Dobrogei, Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.
Rânduiala aceasta de învestire a fost păstrată încă de la întronizarea primului
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea.
A urmat prima binecuvântare a noului Patriarh dată celor prezenţi cu dichero•
A
tricherele, în timp ce corul a cântat „Intru mulţi ani, Stăpâne! .
In continuare, IPS Mitropolit Teofan a rostit o rugăciune către Bunul Dum
nezeu, să-i dea putere şi har Preafericitului Patriarh Daniel, „ca să lege şi să dez
lege cele ce se cuvine a lega şi dezlega, iar Biserica Ta, prin alesul Tău, o înţelepţeşte şi o păzeşte”.
După citirea Apostolului (Evr. 13, 17-21) de către diacon, ÎPS Mitropolit
Laurenţiu a citit din Sfânta Evanghelie (Ioan 10, 9- 16) despre Păstorul cel bun,
iar IPS Mitropolit Nicolae a rostit o rugăciune, după care IPS Mitropoliţi Petru a
zis otpustul.
Incheindu-se slujba Te-Deum-ului şi ceremonia întronizării, Preafericitul
Patriarh Daniel a rostit cu vădită emoţie din faţa Sfântului Altar un cuvânt către
cei prezenţi, intitulat „Comuniune frăţească în Biserică şi misiune spirituală în
societate66*.
A_
_
_

/V

_

/V

____

A

A

A

_____

* Cuvântul Preafericirii Sale rostit la întronizare este publicat ca Editorial în prezentul număr
al revistei "Biserica Ortodoxă Română" (n. red.).
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După cuvântul Preafericitului Patriarh Daniel, s-a oficiat un Polihroniu,
cântare specifică ce cuprinde urări de mulţi ani pentru Preafericirea Sa, pentru ie
rarhii Sfântului Sinod, pentru cler şi credincioşi.
în acest moment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ierarhii Sfântului
Sinod, delegaţiile bisericeşti de peste hotare, urmaţi de ceilalţi invitaţi, au ieşit din
Catedrală în procesiune, îndreptându-se în sunetul clopotelor spre Palatul Patriar
hiei, pentru a participa la celelalte momente ale ceremoniei întronizării.
Binecuvântând cu crucea şi mulţumind preoţilor şi credincioşilor prezenţi în
faţa Catedralei, care l-au întâmpinat cu aplauze, noul Patriarh a intrat în palatul
Patriarhiei, unde a îmbrăcat veşmântul alb, după care a semnat în Condica de Aur
a Patriarhiei Române şi a intrat în aulă pentru a asculta mesajele delegaţiilor
prezente la întronizare.
Simbolismul însemnelor arhiereşti
Mitra este accesoriul liturgic folosit de arhierei pentru acoperirea capului,
având forma coroanei sau diademei de odinioară a împăraţilor bizantini. Ea sim
bolizează „cununa de spini a Mântuitorului, precum şi mahrama de pe capul Lui”
(Sf. Simeon al Tesalonicului). Mitra reprezintă demnitatea slujirii împărăteşti a
Mântuitorului, precum şi vrednicia de ahiereu primită de la Hristos, ca principal
săvârşitoral celor sfinte.
Engolpionul este o insignă arhierească de forma unei iconiţe-medalion, con
fecţionată din email, aur sau argint, şi înfaţişează pe Mântuitorul sau pe Maica
Domnului. El se poarta pe piept, legat cu un lănţişor trecut peste gât. Engolpionul
este specific Bisericilor Ortodoxe. El simbolizează pecetea şi mărturisirea cre
dinţei cea din inimă. Când are reprezentat chipul Maicii Domnului, simbolizează
puterea mijlocitoare şi ocrotitoare a Prea Sfintei Fecioare Maria. Arhiereii poartă
engolpinonul atât în timpul slujbei dumnezeieşti, cât şi în viaţa de toate zilele.
Crucea pectorală este o insignă a demnităţii arhiereşti, pe care arhiereul o
poartă la piept nu numai în timpul serviciului divin, ci şi în timpul vieţii de zi cu
zi. In Biserica Ortodoxă Română dreptul de a purta cruce în permanenţă îl are
numai arhiereul, pe care o poate acorda ca o distincţie şi preoţilor. Crucea pectorală
simbolizează Crucea lui Hristos, semn al biruinţei asupra păcatului şi a morţii.
Cârja sau toiagul păstoresc este un baston înalt, confecţionat din lemn sau
metal, împodobit cu plăcute de aur, fildeş sau argint. La capătul de sus se termină
cu doi şerpi încrustaţi, peste care se suprapune un glob surmontat de o mică cruce.
Pe mâner se înfăşoară de obicei o maramă cusută cu fir pentru a fi mai uşor de
purtat. Cârja simbolizează puterea de a păstori Biserica şi autoritatea pastorală a
arhiereului Cei doi şerpi de la capătul de sus al cârjei simbolizează înţelepciunea
A

tos, în numele căruia slujeşte arhiereul.
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Mantia este un veşmânt lung şi larg, fară mâneci, ca o pelerină bogată, îm
podobită pe laturi cu nişte benzi. Se încheie la gât şi jos, în faţă. Mantia îşi are ori
ginea în mantaua monahală de odinioară, adoptată ca însemn arhieresc, deoarece
episcopii (arhiereii) provin dintre călugări. Mantia simbolizează puterea şi pleni
tudinea slujirii arhiereului.
Toate aceste însemne arhiereşti sunt purtate de toţi episcopii.
Patriarhul, pentru a se deosebi de mitropoliţi şi de ceilalţi episcopi (care poartă
o cruce şi un englonpion - fie cu Mântuitorul, fie cu Maica Domnului), poartă
două engolpioane (unul cu Mântuitorul şi celălalt cu Maica Domnului),
In Biserica Ortodoxă Română, vestimentaţia (costumaţia) Patriarhului este de
culoare albă. Aceasta este o tradiţie a Bisericii noastre, singura în care patriarhul
este îmbrăcat complet în alb. în Bisericile de rit slav, patriarhul are ţinuta neagră,
dar camilafca albă. în Bisericile de rit grecesc, patriarhii poartă costumaţie neagră,
inclusiv patriarhul ecumenic. Doar în Săptămâna Patimilor şi veşmintele Patriar
hului Bisericii Ortodoxe Române sunt cernite.
a

5. ÎNSEMNAREA IN CONDICA DE AUR A
PATRIARHIEI ROMÂNE
A

In Condica de Aur a Patriarhiei Române s-a scris următorul Act menit să
consemneze pentru istorie măreţul eveniment al întronizării celui de-al şaselea
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

însemnare la întronizarea
Prea Fericitului Daniel Ciobotea
în scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei
şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
"Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh, Dumnezeu
cel în Treime lăudat, în anul mântuirii 2007, în ziua a douăsprezecea a lunii sep
tembrie Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române convocat de către înalt Prea
Sllnţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, s-a
întrunit în şedinţă extraordinară prezidată de către înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Nicoiae, ierarhul, care potrivit dipticelui are cea mai veche hirotonie întru arhie
reu. Astfel, Sfântul Sinod a desemnat trei dintre membrii săi spre a fi supuşi Cole
giului Electoral Bisericesc pentru alegerea în scaunul de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Komâne, rămas vacant prin mutarea la viaţa cea veşnică, la 30 iulie 2007, a
I cricitului întru pomenire Părintele Patriarh Teoctist.
\
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Chibzuind sub inspiraţia Sfântului Duh, în aceeaşi zi de 12 septembrie 2007,
membrii Colegiului Electoral Bisericesc, au ales dintre cei trei ierarhi desemnaţi
de Sfântul Sinod, pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovi
nei, socotit a fi vrednic în tronul vacant de Părinte şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, prin pilduitoarea, întreită slujire învăţătorească, sfinţitoare şi condu
cătoare ca Arhiereu al lui Hristos.
în asentimentul Bisericii Ortodoxe Române în unitatea şi totalitatea ei, repre
zentată de membrii Sfântului Sinod, delegaţii clerici şi mireni ai eparhiilor şi
reprezentanţii învăţământului teologic universitar şi seminarial, întruniţi în Mări
tul Colegiu Electoral Bisericesc, au luat aminte, cu responsabilitate, la statornicia
în credinţă şi în faptă, la neobositul zel misionar şi la ascultarea faţă de Sfântul
Sinod în toate vredniciile încredinţate înalt Prea Sfinţitului Daniel, ca Arhiepiscop
al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, reprezentant al Sfintei noastre
Biserici în multe şi importante forumuri şi întruniri internaţionale, intercreştine şi
interreligioase în care a activat, fiind recunoscut şi apreciat pentru acestea, în ţară
şi peste hotare, prin funcţii, onoruri, distincţii, titluri academice primite, ca fonda
tor de instituţii teologice, culturale şi social-caritative, de publicaţii religioase, ca
reputat teolog şi profesor, care a elaborat mai multe lucrări ştiinţifice teologice,
sute de studii şi articole în limba română şi limbi străine, utile promovării vieţii
religioase şi instruirii studenţilor teologi şi elevilor seminarişti.
Constatând profunda sa implicare în trăirea duhovnicească, în misiunea pas
torală şi în slujirea arhierească sub toate aspectele, Măritul Colegiu Electoral
Bisericesc şi-a întărit convingerea în vrednicia înalt Prea Sfinţiei Sale, ca viitor
întâistătător şi Arhipăstor al Bisericii, l-a ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitro
polit al Munteniei şi Dobrogei şi al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
alegere pe care Sfântul Sinod a validat-o şi aprobat-o în şedinţa sinodală specială
din 12 septembrie 2007.
Iar astăzi, 30 septembrie 2007, în Duminica a XlX-a după Rusalii, s-au des
făşurat în Catedrala Patriarhală festivităţile prilejuite de întronizarea Prea Feri
citului Părinte Daniel, ca întâistătător şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
oficiindu-se Sfânta Liturghie şi Te-Deum (Doxologie) de mulţumire, înmânândui-se însemnele demnităţii patriarhale: Gramata Sfântului Sinod de învestitură şi
întronizare, mantia patriarhală, camilafca albă cu cruce, crucea şi engolpioanele
patriarhale precum şi cârja arhipăstorească, în cadrul ceremoniei întronizării
săvârşită de II. PP. SS. Mitropoliţi, membri ai Sfântului Sinod, în prezenţa înal
ţilor oaspeţi din partea Bisericilor ortodoxe surori, ai celorlalte Biserici creştine şi
organizaţii relogioase din ţară şi de peste hotare, ai organizaţiilor religioase inter
naţionale, ai înaltelor instituţii de stat ale României şi ai reprezentanţilor insti
tuţiilor de învăţământ teologic, ai clerului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor
din întreaga Biserică Ortodoxă Română.
A
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Intr-un cuget şi o simţire întreaga suflare creştinească prezentă a preamărit pe
Dumnezeu pentru darul pe care l-a dăruit Bisericii Ortodoxe Române.
Ceremoniile din Catedrala Patriarhală au fost urmate de şedinţa festivă a
Sfântului Sinod desfăşurată în Marea Aulă a Palatului Patriarhiei Române, rostindu-se şi prezentându-se mesaje de felicitare din partea conducerii de stat, a repre
zentanţilor Bisericilor participante la festivitate şi a conducătorilor cultelor reli
gioase din ţară.
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Mare şi Bun, să hără
zească întâistătătorului ales şi întronizat al Bisericii Ortodoxe Române, Preaferi
citului Părinte Patriarh Daniel, păstorire rodnică şi îndelungată, în ogorul Sfintei
Biserici Ortodoxe a poporului român, în adevăr, cu blândeţe, dreptate, cumpăt
nebiruit în propovăduirea Cuvântului, pentru continuarea şi sporirea vieţii reli
gioase în Biserica lui Hristos din România, în necontenită credinţă şi veghere
către Mântuitorul şi Plinitorul credinţei noastre.
Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta!"
Textul a fost semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Preşedintele Sfântului
Sinod şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de toţi ierarhii Sfântului Sinod mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, episcopi-vicari şi arhierei-vicari - în ordinea
canonică, de reprezentanţii autorităţilor de stat, de membrii delegaţiilor de peste
hotare - ai Bisericilor Ortodoxe surori, Bisercilor creştine şi organizaţiilor inter
naţionale intercreştine - de reprezentanţii Cultelor din România, ai Academiei,
învăţământului şi altor instituţii, de membrii Corpului Diplomatic acreditat în
România, membrii Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Biseri
cesc, ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi ai Per
manenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, de reprezentanţii învăţă
mântului teologic din Arhiepiscopia Bucureştilor, protopopii din Arhiepiscopia
Bucureştilor, reprezentanţii mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepiscopia Bucureş
tilor, salariaţi ai Administraţiei Patriarhale, preoţi şi slujitori de la comunităţile
ortodoxe române de peste hotare.

6. PREZENTAREA M ESAJELOR OFICIALE DE FELICITARE
După ceremonia întronizării desfăşurată în Catedrală a urmat şedinţa solemnă
a Sfântului Sinod, în Aula Palatului Patriarhiei, pentru prezentarea mesajelor ofi
ciale de felicitare din partea înalţilor demnitari de stat români şi a delegaţiilor
bisericeşti de peste hotare.
Au participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod: ierarhii Bisericii Orto
doxe Române, delegaţii Bisericilor de peste hotare, înalţii demnitari de stat ro
mâni, conducătorii cultelor din România, miniştri, senatori şi deputaţi, preşedinţi
de partide parlamentare, reprezentanţi ai Academiei Române, învăţământului şi

I

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

36

vieţii publice, membri ai Corpului Diplomate acreditaţi în România, care au fost
prezenţi şi la ceremonia din Catedrală. Au mai fost prezenţi membrii Consiliului
Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consi
liului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, membri Permanenţei Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, reprezentanţi ai învăţământului teologic din
Arhiepiscopia Bucureştilor, protopopii din Arhiepiscopia Bucureştilor, reprezen
tanţii mănăstirilor şi schiturilor din Arhiepscopia Bucureştilor, reprezentanţi ai
autorităţilor de stat loclae, precum şi rudele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
La cele două balcoane ale aulei şi-au găsit locuri preoţi, credincioşi, studenţi
teologi, elevi seminarişti, corul Catedralei, precum şi ziariştii acreditaţi de Biroul
de presă al Patriarhiei Române.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înveş
mântat în reverendă şi camilafcă albe, a intrat în aulă urmat de membrii Sinodului
Permanent şi a fost întâmpinat cu Imnul Patriarhal, cântat de corişti şi de elevii
seminarişti.
Alături de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, la masa prezidiului au luat loc Domnul Traian Băsescu, Preşedintele Ro
mâniei, Domnul Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului, Domnul Călin Po
pescu Tăriceanu, Primul Ministru al Guvernului, Domnul Vaier Domeanu, Vice
preşedinte al Camerei Deputaţilor, ÎPS Ieremia, Mitropolitul Elveţiei, reprezen
tantul Sanctităţii Sale Bartolomeu /, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
şi ÎPS Petros, Mitropolit de Axomis, reprezentantul Preafericitului Teodoros al II-lea,
Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi.
Misiunea de invitare a participanţilor pentru prezentarea mesajelor de felieitare a fost îndeplinită de IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, preşedintele Comi
siei de organizare a ceremoniei întronizaării.
A

_____

Mesajul prezentat de ÎPS Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, în numele
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
„în n oirea B isericii bucurie şi respon sabilitate
,

”

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
Excelenţa Voastră Domnule Preşedinte la României,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare şi din ţară,
Iubiţi credincioşi,
"în această aleasă şi sfântă zi am fost cu toţii martori ai întronizării celui de-al
şaselea Patriarh al BOR, în această catedrală venerabilă şi încărcată de istorie din
inima Bucureştiului. Este un eveniment duhovnicesc, liturgic şi canonic plin de
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adânci şi multiple semnificaţii atât pentru ortodoxia românească cât şi pentru cea
ecumenică. Cu adevărat aceste momente, care au devenit istorie, ne obligă la re
flecţie, deschizându-ne mintea şi inima pentru a putea înţelege lucrarea tainică a
Duhului Sfânt, care pretutindeni este „şi pe toate le plineşte
In Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, întronizarea oricărui episcop, dar mai
ales a întâiului dintre episcopii, este o sărbătoare a înnoirii Bisericii înseşi. în acest
sens Sfânta Scriptură arată că Dumnezeu Creatorul, fiind prezent prin energiile
Sale divine în creaţia şi umanitatea Sa ca într-un templu sfânt, sfinţeşte şi înno
ieşte toate, cum se spune la proorocul Isaia: „înnoiţi-vă pentru Mine! Aşa zice
Domnul Cel ce afâcut cerul şi a pus în rânduială pământul... adunaţi-vă şi veniţi
laolaltă, sfătuiţi-vă voi, cei mântuiţi dintre oameni! Eu sunt Dumnezeu şi afară de
Mine nu este altul, un Dumnezeu Drept şi Mântuitor! Intoarceţi-vă la mine şi vă
veţi mântui/” (Isaia 45, 16-22). Templul Cel Sfânt al lui Dumnezeu prin excelenţă
este Biserica, trupul tainic al Domnului, plinirea celui ce plineşte toate, unde Fiul
lui Dumnezeu înomenit, răstignit, înviat şi înălţat, este prezent văzut şi nevăzut,
adică este împreună cu Tatăl şi aici nevăzut împreună cu noi locuieşte. Totodată,
El este Calea, Adevărul şi Viaţa noastră, fiind prezent în mărturisirea dreptei
credinţe, lucrător în Liturghia, Tainele şi Cultul Bisericii, călăuzitor şi învăţător în
ierarhia Bisericii. Unitatea inseparabilă a acestor trei elemente se împlineşte în
Mântuitorul Iisus Hristos, care face din Biserică realitatea, actualizată anticipat, a
împărăţiei sale, în care se înnoiesc toate. In El şi prin El episcopii înconjuraţi de
preoţi, diaconi şi popor, formează imaginea împărăţiei lui Dumnezeu care înno
ieşte lumea.
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a descoperit taina comuniunii persoanelor treimice şi ne-a arătat că unitatea este singura formă adevărată de vieţuire duhov
nicească. După această învăţătură au trăit Sfinţii Apostoli, pe care Domnul i-a ales
şi aşezat ca urmaşi ai Săi în lume, şi episcopii, din, toate timpurile şi din toate locurile. In acest sens, canonul 34 apostolic spune: „Episcopiifiecărui neam (ethnos)
trebuie să-l cunoască pe Primul (proton) dintre ei drept cap (kephalen), şi să nu
facă nimic fară voinţa (gnome) lui, dar nici acela să nu facă ceva fară voinţa
(gnome) tuturor. Fiindcă aşa va fi armonia aceleaşi gândiri (homonoia) şi va fi
slăvit Dumnezeu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt”. Aşadar, Ortodoxia, ca adevărată
Biserică a lui Dumnezeu, este Biserica Sfintei Treimi, zidită pe taina unităţii celor
Trei Persoane într-o unică fiinţă. Această taină a comuniunii fundamentează uni
tatea şi diversitatea, ierarhia şi libertatea, reflectându-se în toate nivelele de exis
tenţă ale Bisericii: local, regional şi universal. Astfel, în Biserica Ortodoxă, episcopi şi preoţi, reprezentanţi ai principiului ierarhic, săvârşesc Liturghia şi cele
lalte slujiri bisericeşti mereu cu poporul credincios şi pentru el. La rândul său
poporul lui Dumnezeu primeşte această slujire dumnezeiască şi participă activ la
viaţa Bisericii, încadrând ierarhia în ampla comuniune a sobornicităţii - al doilea
a

a

a
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principiu constitutiv al Bisericii Ortodoxe. Episcopii, deşi deplin egali şi autono
mi în eparhiile lor, sunt cuprinşi în comuniunea sinodalităţii - cel de-al treilea
principiu constitutiv de organizare a Bisericii Ortodoxe.
în sensul celor arătate episcopii formează un corp ordonat având în frunte
drept cap un protos sau un primat, care în cadrul Bisericilor locale surori şi egale
are în frunte un “primus inter pares” pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopo
lului. Rolul patriarhului este deci acela de a exprima şi exercita unitatea în comu
niune frăţească a unei Biserici locale, asigurând integrarea tuturor principiilor
constitutive ale poruncilor evanghelice în viaţa credincioşilor.
Iată, prin urmare de ce evenimentul la care am participat, întronizarea patri
arhului nostru, are o semnficaţie ecleziologică şi reprezintă o înnoire a Bisericii
noastre în Iisus Hristos, Domnul slavei. Prin acest act liturgic şi pe deplin cano
nic am readus înaintea lumii conştiinţa realităţii noastre autocefale, aşezând în
scaunul de protos pe cel ce formează împreună cu noi Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Prin Părintele nostru Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă s-a
reîntregit şi a redevenit un corp unic, după trecerea la cele veşnice a vrednicului
de pomenire, Patriarhul Teoctist. Azi, în frunte cu Patriarhul nostru în calitate de
părinte, sinodul este o icoană a împărăţiei cerurilor. Dacă în Preasfânta Treime
Tatăl nu e niciodată singur, ci împreună cu Fiul şi Sfântul Duh, aşa şi în Sinodul
nostru, Patriarhul este încadrat de dubla comuniune, sinodală a episcopilor şi
sobornicească a întregului popor al lui Dumnezeu. Aceasta e taina şi bucuria co
muniunii în Biserica Ortodoxă - cea a intercondiţionării şi dependenţei reciproce
a tuturor de toţi, unde fiecare contează şi e de neînlocuit: nici ierarhi fară patriarh,
nici patriarh fară sinod; nici popor fară păstori, nici sinod şi patriarh fară poporul
lui Dumnezeu.
Preafericirea Voastră,
Aţi devenit acum, prin voinţa lui Dumnezeu şi a întregii noastre Biserici,
patriarhul unui popor insuflat de Duhul Evangheliei lui Hristos. Poporul român,
această sinteză unică de latinitate orientală şi romanitate ortodoxă este moşteni
torul vieţii creştine apostolice, martirice şi patristice. Atât limba, cât şi naţionali
tatea lui s-au înfiripat odată cu Biserica Ortodoxă, mama lui duhovnicească de
milenii. Cu toate că a trebuit să treacă prin suferinţele crucii acest popor ortodox
binecuvântat a devenit, în timp, o Naţiune unită şi independentă cu o Biserică
autocefală patriarhală în comuniune frăţească cu celelalte Biserici Ortodoxe. Au
fost decenii lungi şi pline de suferinţe în care Biserica noastră s-a aflat împreună
cu întregul popor sub valurile unei terori istorice care părea fară sfârşit. Prin înţe
lepciune şi prudenţă, Patriarhi de fericită pomenire: Miron, Nicodim, Iustinian,
Iustin şi Teoctist au rezistat ca o adevărată cetate zidită pe stâncă înfruntând fie
care valuri copleşitoare şi înscriind fapte memorabile în istoria continuităţii popo
rului nostru.
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Prin alegerea Preafericirii Voastre din 12 septembrie, ierarhii şi reprezentanţii
poporului lui Dumnezeu V-au identificat prin lucrarea Duhul Sfânt să fiţi ales şi
pregătit pentru această misiune şi slujire.
Aceste puţine cuvinte, rostite în numele membrilor Sfântului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române, se doresc să motiveze bucuria întregii Biserici, pentru
această alegere, dar şi să mulţumească Prea Sfintei Treimi pentru darul deosebit
(acut Bisericii noastre. Pregătirea teologică aleasă a Prea Fericirii Sale, începută
Ia Institutul Teologic din Sibiu a fost încununată cu un doctorat la Bucureşti şi cu
altul la Strasbourg. Astfel, discipolul părintelui Stăniloae s-a făcut, în 1987 la
Sihăstria Neamţului, ucenicul duhovnicesc întru monahism al stareţului de sfântă
pomenire care a fost părintele Cleopa.
Personalitatea Preafericirii Sale s-a impus în activitatea didactică, ca profesor
la Geneva, Bucureşti şi Iaşi, cu o operă publicistică remarcabilă. Pentru vestirea
Cuvântului Adevărului, ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei, Preafericirea Sa a reactivat Facultatea de Teologie, a înfiinţat 5 Seminarii Teologice, şcoli postliceale sanitare, Institutul Trinitas (cu editură, tipografie
şi radio), Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sfântul Nicolae \ Centrul de
presă „Lumina”, Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastru ’, Durău,
Academia Ortodoxă „Sfântul Ioan de la N ea m f.
Teologia Dogmatică şi cea Liturgică au fost trăite prin lucrarea de sfinţire a
credincioşilor, pe care i-a legat de Hristos prin sfinţii a căror moaşte au fost vene
rate alături de cele ale Cuvioasei maicii noastre Parascheva.
Filantropia creştină, ca slujire a aproapelui în suferinţă şi în nevoi, bazată pe
filantropia divină, şi-a găsit împlinirea în activitatea Preafericirii Sale într-o
scamă de instituţii, unităţi şi centre medicale, social-caritative şi cantine pentru
saraci, mijloace de mare importanţă în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii.
în acest moment liturgic înălţător, pregătit de Sfânta Liturghie prin Jertfa
luiharistică, când Preafericirea Voastră aţi fost investit cu demnitatea de Patriarh,
întâiul Păstor al Bisericii noastre, care implică multă jertfa, membrii Sfântului
Sinod Vă asigurăm de înalta preţuire şi mai ales de împreuna noastră lucrare în
radrul sinodalităţii Bisericii.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască Preafericirii Voastre sănătate
şi multă putere pentru a conduce corabia Bisericii pe calea mântuirii. Prin atri
buţiile speciale de Patriarh şi preşedinte al Sfântului Sinod sunteţi chemat să ve
gheaţi continuu la menţinerea unităţii şi comuniunii sinodale, la aplicarea unitară
in cadrul Bisericii noastre a Sfintelor Canoane şi a regulamentelor bisericeşti şi
mai ales a principiilor acriviei şi iconomiei bisericeşti. In consens sinodal, suntem
m consecinţă, chemaţi să dăm răspuns teologic şi canonic tuturor provocărilor
lumii contemporane secularizate.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii noastre, intrată astăzi pe
o nouă cale de înnoire în împlinirea chemării sale. Vă dorim din tot sufletul,
A
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Preafericite Părinte Patriarh Daniel, să aveţi o păstorire rodnică şi binecuvântată
la cârma Bisericii Ortodoxe Române".
Mesajul Excelenţei Sale, Domnului Traian Băsescu,
Preşedintele României
Preafericirea voastră,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile voastre,
Eminenţe,
Excelenţele voastre,
Doamnelor şi domnilor,
"Participăm astăzi la un moment de sărbătoare din viaţa Bisericii Ortodoxe
Române, un moment al speranţei de împlinire şi înnoire, un moment al responsa
bilităţii faţă de societatea românească şi de istorie.
Prin creativitatea sa, Biserica Ortodoxă a contribuit fundamental la formarea
identităţii culturale şi spirituale a românilor, generând, după cum spunea un istoric
român, o „civilizaţie a binelui comun şi asumând de-a lungul timpului o solidari
tate de destin cu naţiunea.
Patrimoniul cultural şi moral al ortodoxiei româneşti reprezintă o bogăţie
unanim recunoscută prin care România participă la diversitatea europeană.
Consider că prin experienţa dialogului şi a cooperării cu celelalte biserici şi
culte în respectul diversităţii şi în beneficiul întregii societăţi, Biserica Ortodoxă
Română are un rol important în constituirea unei identităţi creştine receptive şi
responsabile în familia europeană.
Distinsă adunare,
In România, cultele, ca parte a societăţii care se bucură de încredere şi res
pect, sunt recunoscute pentru contribuţia la definirea şi dezvoltarea proiectelor
bazate pe un spirit comunitar activ.
In acest context, sunt convins că Biserica Ortodoxă va participa în continuare
la dezbaterile publice şi la programele care îşi propun acţiuni concrete de prevenire
a sărăciei şi a corupţiei, afirmând totodată valorile familiei şi ale solidarităţii.
Cu toţii avem responsabilitatea binelui comun, pe care îl putem împlini cu
sprijinul celor care au menirea de a susţine dimensiunea etică a spaţiului public.
A

Preafericirea voastră,
Libertatea pe care Biserica Ortodoxă Română a redobândit-o după 1989 îşi
are astăzi, prin alegerea întâistătătorului său, expresia sa deplină.
Cu acest prilej, doresc să îmi exprim încrederea în capacitatea întregii Bise
rici Ortodoxe de a găsi echilibrul între virtuţile tradiţiei şi deschiderile lumii mo
deme, de a fi prezentă în societatea noastră prin slujirea semenilor noştri şi prin
frumuseţea creaţiilor sale.
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Sunt convins că lucrarea Preafericirii voastre va oferi încredere şi speranţă în
biruinţa dreptăţii, în puterea adevărului şi în respectul faţă de celălalt, răspunzând prin
responsabilităţile asumate acum, la chemarea pe care v-a adresat-o Biserica, aspira
ţiilor şi vocaţiilor existente în comunitatea credincioşilor şi în întreaga societate.
La mulţi ani, Preafericirea voastră!”
Mesajul Parlamentului României, prezentat de Domnul
Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Sfinţiile Voastre,
Eminenţe,
Onorat Sinod,
Doamnelor şi domnilor,
A

"Este o deosebită onoare pentru mine ca în această zi sfinţită de septembrie,
când Biserica Ortodoxă Română întronizează pe cel mai înalt ierarh al său, înaintestătător al tuturor fiilor credinţei strămoşeşti, să vă urez în numele Parlamentului
României şi al meu personal multă sănătate, multă putere şi numai împliniri în
nobila Dumneavoastră misiune de slujire a lui Dumnezeu şi a poporului român.
Vă cunosc, Preafericite Părinte Daniel, truda şi realizările obţinute în calitate
de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Am avut cinstea să vă întâlnesc şi să cola
borăm, Dumneavoastră ca înalt ierarh, eu ca om politic şi demnitar al statului,
pentru înfăptuirea unor proiecte ale Bisericii în folosul oamenilor acestei ţări, pen
tru creşterea rolului Ortodoxiei şi afirmrea spiritualităţii româneşti. Iată de ce ale
gerea Prea Fericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române vine să con
firme o operă pe care aţi început-o şi o veţi continua fără îndoială în noua misi
une ce aveţi de îndeplinit.
Asistăm în prezent la un fenomen cu totul relevant pentru viaţa de fiecare zi
a omenilor din România, care s-ar putea numi reîntoarcerea în Biserică. După o
perioadă de peste o jumătate de veac, în care s-a încercat pe cale oficială îndepăr
tarea Bisericii din viaţa socială, izolarea ei, sub toate formele de presiune, de tot
ceea ce a însemnat viaţă spirituală şi culturală, iată că Biserica revine pe locul său
firesc, de element primordial în viaţa omului, în formarea generaţiilor tinere, într-o
ţară integrată în structurile europene, angajată pe drumul modernizării şi al creş
terii bunăstării poporului român. Sărbătorile credinţei devin mari evenimente de
masă, religia s-a întors în şcoală. Aceste lucruri sunt produse firesc, organic, ceea
ce arată că românii sunt un popor esenţialmente creştin, iar creştinismul românesc
are trăsături caracteristice, legate de devenirea fiinţei noastre naţionale.
Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea : „In locul discursului pe care-1 va
face în amvon un teolog filozof, nouă ne trebuie biserica bogată în podoabe de
A

42

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

aur, cu icoane pe pereţi, cu magia cântecelor, cu Tainele altarului ascuns în dosul
catapetesmei cu uşile împărăteşti. Şi în biserică totul trebuie adaptat sufletului
nostru, simţirii noastre. Formalismul sec, ca şi bolnavul misticism nu prind la
oamenii vii şi sănătoşi din ţara noastră. Creştinismul acesta de sinteză, discret şi
smerit, nu se rupe de societate şi nici nu se amestecă în viaţa ei spre a o domina”.
Este o definire strălucită a felului de a te apropia şi a-L cinsti pe Dumnezeu. El
concretizează, cu limpezimea integrală, activitatea Bisericii străbune, precum şi
lucrarea căreia v-aţi dedicat Dumneavoastră.
Preafericite Părinte Patriarh,
Acest neam a rezistat în istorie, aici, la răscrucea marilor imperii, în drumul
unor războaie devastatoare şi a rezistat prin unitate şi credinţă. Aproape nu există
loc pe pământul românesc să nu poarte însemnele unor acte de eroism, a unor răni
eternizate în monumente şi legende nepieritoare. Ele configurează, deopotrivă,
testamentul pe care ni l-a lăsat istoria şi datoria de a-1 cunoaşte şi de a-1 transmite
mai departe, devenind o axă a conştiinţei noastre naţionale, conştiinţă ce se poate
construi şi reconstrui mereu, pornind de la credinţa în Dumnezeu şi în destinul
acestui neam. Ştiu, sunt convins, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, că acesta
este şi crezul suprem al vieţii şi lucrării Preafericirii Voastre.
La acest început de drum, când preluaţi însemnele purtate de atâţia vrednici
patriarhi români, care s-au aşezat în istoria şi devenirea fiinţei româneşti, vă dorim
încă o dată, din tot sufletul, un timp de slujire luminată, de izbânzi în afirmarea
Bisericii strămoşeşti, ca o coloană vertebrală a spiritualităţii româneşti.
Doamne ajută şi apără acest popor, Biserica sa şi pe ierarhii săi luminaţi!
Multe izbânzi în misiunea de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericite Patriarh Danieli"
Mesajul Guvernului României, prezentat de Domnul
Călin Popescu Tăriceanu, Prim-Ministru
Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţe,
Majestatea Voastră,
Distinşi foşti preşedinţi ai României,
Excelenţele Voastre,
Doamnelor şi Domnilor,
"Evenimentul de astăzi este un prilej de bucurie şi o ocazie potrivită pentru a
reflecta cu deschidere şi temei la misiunea pe care Biserica Ortodoxă Română a
încredinţat-o prin întronizarea de astăzi întâistătătorului său. Dincolo de atribu
ţiile ce ţin de îndatoririle pastorale, această misiune este marcată de aşteptările din
ce în ce mai mari pe care societatea românească le are de la slujitorii Bisericii, dar
şi de noua identitate europeană a României.
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Fără îndoială, frământările, speranţele, deznădejdile sau noile provocări din
viaţa românilor se reflectă în mare măsură în nevoia de a se raporta la repere sta
bile, profunde şi de încredere. Am convingerea că Biserica Ortodoxă Română
oferă aceste repere, prin tradiţia sa şi prin rolul spiritual pe care îl are în comu
nităţile de pe întreg cuprinsul ţării şi din străinătate.
Ne dorim ca Biserica să contribuie cu mai mare vigoare la promovarea patri
moniului nostru spiritual şi cultural în cadrul familiei europene. Ne dorim ca Bise
rica Ortodoxă Română să poată da mărturie Europei cu demnitate despre propria
sa Tradiţie, despre tulburătoarea luptă pentru a exista, în ciuda ameninţărilor şi
încercărilor la care a fost supusă.
Preafericirea Voastră,
Amintind toate acestea, ne dăm mai bine seama că evenimentul de astăzi este
o recunoaştere binemeritată a lucrărilor de prestigiu şi a devotamentului pe care
Preafericirea Voastră le-a închinat slujirii Bisericii Ortodoxe Române şi promo
vării prestigiului său în Europa şi în lume.
Ca prim ministru am urmărit cu multă admiraţie proiectele pe care le-aţi dez
voltat în plan social, prin parteneriatele de la nivelul comunităţilor locale, proiecte
de asistenţă socială, aşezăminte filantropice şi medicale. Acestea au dat o nouă
măsură pentru aprecierea lucrărilor îndrumate prin slujirea arhierească din ţara
noastră, în special în ultimul deceniu.
Folosesc acest prilej ca să exprim respectul nostru, al Guvernului României,
pentru munca şi devotamentul slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române, care au
adus la lumină solidaritatea umană şi generozitatea prin proiecte sociale şi umani
tare dedicate celor nevoiaşi.
Este o frumoasă pildă de implicare pe care nu doar Biserica Ortodoxă Ro
mână, ci şi slujitorii celorlalte culte din România o arată cu deschidere frăţească.
Aceste dovezi de solidaritate aduc bucurie şi speranţă acolo unde, de multe ori,
noi, ceilalţi, suntem încă datori ca societate sau ca autorităţi.
Preafericirea Voastră,
Ziua de astăzi este o frumoasă sărbătoare, dar înseamnă şi începutul unei
imense responsabilităţi. Mulţi dintre români se aşteaptă să aduceţi prin îndemn şi
îndrumare măsura spiritului creştin al generozităţii, al dărniciei cu bună cuviinţă,
al cumpătării şi echilibrului.
Să îndemnaţi curajos la contemplarea smereniei creştine în faţa celor săraci,
a celor defavorizaţi, a celor suferinzi, a celor ce luptă pentru a reuşi în proiectele
lor. Mulţi dintre români se aşteaptă să daţi justă măsură implicării spirituale şi cul
turale a Bisericii în societatea noastră, dincolo de frământările de zi cu zi. Sunteţi
chemat să daţi, alături de ceilalţi Părinţi spirituali ce slujesc Biserica, îndemnul la
armonie, demnitate şi respect reciproc.
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Să nu uităm că toate acestea sunt reperele pe care istoria noastră le-a con
semnat neîntrerupt de-a lungul secolelor şi pe care le dorim întărite mai departe
ca români în marea familie europeană.
Nu în cele din urmă, sunteţi cel ales pentru ca, prin cuvântul Preafericirii
Voastre, misiunea culturală şi dialogul Bisericii cu societatea să continue cu vi
ziune şi cu mai mult spor.
Ca părinţi, ca cetăţeni, ne dorim ca acest dialog să-şi deschidă mai curajos
căile pentru ca tinerii din ţara noastră să descopere şi să înţeleagă în număr cât mai
mare frumuseţea valorilor, profunzimea învăţăturilor şi a tainelor creştine. Avem
deplină încredere că veţi găsi justa măsură, echilibrul şi puterea de a aşeza temei
în toate acestea. In ceea ce ne priveşte, Guvernul României are întreaga deschi
dere pentru a încuraja reuşita acestei înalte misiuni.
Vă asigurăm, Preafericirea Voastră şi înalţi slujitori ai Bisericii Ortodoxe
Române, de respectul nostru, alături de respectul cuvenit reprezentanţilor tuturor
celorlalte culte din ţara noastră.
Vă dorim, Preafericite Părinte Patriarh Daniel, o slujire îndelungată şi bine
cuvântată, spre binele Bisericii şi al ţării".
A

Mesajul Casei Regale, prezentat de Majestatea Sa, Regele Mihai I
"Familia mea şi cu mine suntem alături de toţi românii ortodocşi, într-un
moment însemnat pentru credinţa strămoşească şi pentru România de mâine.
Fie ca noua păstorire care începe astăzi să sporească valori binecuvântate, pre
cum bunătatea, responsabilitatea, loialitatea şi credinţa. Aceste virtuţi sunt impor
tante, în egală măsură, pentru români şi pentru toţi europenii. Cu toţii avem nevoie
unul de altul pentru a şterge urmele unui secol lipsit de raţiune şi de generozitate.
Lumea de astăzi, pentru a continua să se dezvolte, are nevoie de instituţii coerente,
dătătoare de mândrie, care să inspire morală, încredere şi bun simţ. Biserica Orto
doxă Română are în continuare un rol unic şi fundamental în societatea românească.
Mă rog la Domnul pentru buna şi inspirata păstorire a Patriarhului Daniel.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!"
Mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Arhiepiscopul
Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic, prezentat de
ÎPS Ieremia, Mitropolitul Elveţiei
Preafericirea Voastră,
"Din cinstita poruncă a Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarh Ecumenic, smerenia mea, IPS Ghenadie, Mitropolit de Sassima, şi Pr. Constantin Miron am fost
trimişi ca reprezentanţi ai Sanctităţii Sale şi ai Sfântului Sinod al Bisericii mame
să ne facem părtaşi marii bucurii, trăită de Biserica Ortodoxă Română cu prilejul
A
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întronizării Preaiubitei Voastre Preafericiri. Am fost trimişi să dăm expresie feliei»
ţărilor cordiale pe care Sanctitatea Sa vi le adresează la acest eveniment atât de
însemnat şi să vă urăm să aveţi parte de arhipăstorire patriarhală îndelungată şi
rodnică în această înaltă slujire, spre slava Preasfântului Dumnezeu, Cel întru
Prea Sfânta Treime preamărit şi a Preasfintei Sale Biserici.
Bucuria Bisericii mame sporeşte datorită faptului că o personalitate cu edu
caţie teologică excepţională şi slujire bisericească larg cunoscută şi apreciată de
cei de aproape şi de cei de departe a fost chemată de Preasfântul şi Atoatedesăvârşitorul Duh, Care pururea alcătuieşte şi întăreşte Biserica lui Hristos, să-şi asume
înalta responsabilitate spirituală de a sluji dreptcredinciosul popor român şi Prea
sfânta sa Biserică, după pilda de excepţie a fericiţilor întru adormire înaintaşi ai
Preafericirii Voastre şi după cerinţele imperioase ale vremurilor pe care le trăim.
Astfel, Preafericirea Voastră, sunteţi garantul faptului că Preasfânta Bserică Orto
doxă Română va contiuna şi va dezvolta admirabila conclucrare tradiţională cu
Biserica mamă - Patriarhia Constantinopolului, pentru ca Ortodoxia să dea mărtu
rie credibilă în relaţiile interortodoxe, în cele interbisericeşti şi în faţa lumii.
Sfântul Apostol Pavel a arătat măreţia răspunderii slujirii apostolice care
incumbă arhiereului, accentuând următoarele: „Aşa să ne socotească pe noi fie
care om, ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (/ Cor.
1, 4). Or, ceea ce se caută mai mult la iconomi, e ca fiecare să fie aflat credincios.
Preasfânta Biserică Ortodoxă Română a găsit în persoana Preafericirii Voastre pe
slujitorul devotat lui Hristos şi pe iconomul credincios al tainelor necercetate,
rânduite de Dumnezeu spre mântuirea omului şi înnoirea lumii.
în calitate de reprezentanţi ai Bisericii mame, ne facem părtaşi la bucuria
Preasfintei Biserici Ortodoxe Române şi încă o dată exprimăm de profundis
urarea ca patriarhala arhipăstorire să vă fie încununată de roade cât mai bogate,
de iconomia tainelor dumnezeieşti să vă fie cinstită şi de tot lăudată, pentru îm
plinirea cu toată responsabilitatea a slujirii bisericeşti pe care Sfântul Duh v-a
încredinţat-o.
Să vă fie anii cât mai mulţi şi cât mai rodnici, Preafericirea Voastră!"
Mesajul Preafericitului Teodoros al II-lea, Patriarhul Alexandriei şi
al întregii Africi, prezentat de ÎPS Mitropolit Petros de Axomis
Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel,
Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al
Tronului Cezareii Capadociei şi Patriarhul României,
"După întristare, bucurie ne răsare. Glasul unei bucurii de necuprins în cu
vinte răsună în întreaga Ortodoxie şi în toată lumea creştină. Este bucuria prile
juită de alegerea şi întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Orto
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doxe Române. Se bucură şi se veseleşte duhovniceşte şi prăznuieşte întreaga Bise
rică Ortodoxă Română în această zi preastrălucită de tinereţe.
Preafericirea Voastră,
V-aţi închinat viaţa împlinirii voii lui Dumnezeu şi aţi slujit cu credincioşie,
devotament şi, demn de subliniat, cu deplin succes Biserica lui Hristos. Studiile,
cultura largă, modestia care vă distinge, nobleţea sufletului, bunătatea caracteru
lui şi dragostea izvorâtă din inima Preafericirii Voastre sunt bine cunoscute de
mulţi ani, nu din ziua de astăzi. De aceea, şi Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeţi,
în urmă cu mai mulţi ani, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Zelul arătat în slu
jirea Domnului s-a făcut cunoscut prin înţelepciunea cu care aţi păstorit poporul
lui Dumnezeu, prin dragostea fierbinte dovedită faţă de el. Activitatea deosebit de
rodnică desfăşurată de Preafericirea Voastră încă din anii tinereţii, caracterul şi
capacitatea Preafericirii Voastre v-a făcut foarte apreciat în toată lumea ortodoxă,
şi Dumnezeul dragostei, Preaînţeleptul Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeţi
acum pe Tronul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericirea Voastră,
Aţi deţinut un rol foarte important în desfăşurarea istoriei Bisericii Ortodoxe
Române contemporane, rămânând credincios împreună cu toate Bisericile Orto
doxe păstrării unităţii poporului binecredincios, de dragul lui şi de dragul lui
Dumnezeu.
Preafericirea Sa, Teodoros al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al în
tregii Africi, al Patriarhiei care ocupă locul al doilea în ordinea canonică şi are
comunităţi de credincioşi în 54 de state de pe continentul african, regretă profund
că nu poate fi prezent la ceremoniile din această zi mare din istoria Bisericii
Ortodoxe Române, cu toată căldura şi cu toată dragostea frăţească vă felicită, fiind
încredinţat că, în duhul iubirii lui Hristos, veţi duce mai departe ştafeta relaţiilor
fructuoase de conlucrare frăţească cu toate Bisericile lui Dumnezeu. Este foarte
important faptul că urmaţi patriarhilor Justinian, Iustin şi Teoctist, în timpul că
rora aţi trăit, mari personalităţi spirituale, patriarhi recunoscuţi pentru blândeţea,
înţelepciunea, credinţa, evlavia, iubirea şi dragostea lor părintească. Istoria Bise
ricii Ortodoxe Române şi personalitatea Preafericirii Voastre vă vor învrednici să
fiţi întotdeauna Patriarhul distins al Bisericii Ortodoxe Române. Nădăjduim aceasta.
Aceasta credem şi aceasta din inimă vă urăm.
Preafericirea Voastră,
Patriarhia Alexandriei şi a întregii Africi vă doreşte să arătaţi, să învederaţi
slujire patriarhală bineplăcută lui Dumnezeu şi de Dumnezeu iubită, cu sănătate
şi binecuvântări de la Domnul.
Vrednic sunteţi, Dignus est, Axios, de trei ori, cu prisosinţă vrednic sunteţi!"
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Mesajul Preafericitului Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei şi al
întregului Orient, prezentat de PS Niphonos,
Episcop de Philippopolis
Preafericite Daniel,
Iubit frate şi împreună slujitor întru Domnul,
"Lumea ortodoxă s-a reunit astăzi călăuzită de acelaşi duh şi vorbind limbi
diferite ca în ziua Cincizecimii, exprimând şi împărtăşind prin rugăciuni bucuria
Sfintei Biserici a României în momentul întronizării Voastre ca al Vl-lea patriarh
al acestei binecuvântate ţări.
Seminţele creştinismului sădite de ucenicii Sfântului Apostol Pavel până în
ţinuturile care fac parte astăzi din binecuvântata Voastră ţară reprezintă pietre de
temelie ale legăturilor profunde dintre Bisericile noastre. Sfântul Vasile cel Mare
al Capadociei, al cărui titlu este purtat de Intâistătătorul credincioşilor de aici, încă
din anul 1776, datorită slujirii deosebite şi a importanţei în istorie, vă reaminteşte
peste veacuri cuvântul său despre Scaunul Antiohiei, Biserică ce vă transmite
astăzi, la rândul său, acest cuvânt al iubirii.
A

Preafericirea Voastră,
Bogăţia spirituală, dogmatică şi liturgică pe care aţi întruchipat-o prin viaţa de
zi cu zi, în scris, prin publicaţii, în cadrul întâlnirilor şi conferinţelor din întreaga
lume, a reprezentat factorul esenţial care a condus la alegerea Voastră de către Sfân
tul Sinod în Scaunul de patriarh. Vă felicităm pentru această încredere pe deplin
meritată şi suntem ferm convinşi că legăturile dintre sfintele noastre Biserici vor
spori în toate domeniile şi vor fi pline de roade în folosul popoarelor noastre.
îl Rugăm pe Domnul să binecuvinteze Biserica Ortodoxă Română, să reverse
asupra Voastră dragostea Sa fară de margini şi să Vă dăruiască mulţi ani, spre
slava credinţei ortodoxe.
Fie ca harul Său să fie cu noi şi printre noi!"
Mesajul Preafericitului Teofîlos al III-lea, Patriarhul Ierusalimului,
prezentat de IPS Arhiepiscop Theophanis de Gerasa şi Exarh al
Sfântului Mormânt
Preafericirea Voastră,
Orice mesaj venit de la Ierusalim are un ecou profund în inima noastră, pen
tru că Ierusalimul aparţine tuturor.
Preafericite Daniel,
Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al
Tronului Cezareii Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
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Iubit frate în Hristos şi împreună-liturghisitor cu smerenia noastră, cu fră
ţească dragoste Vă îmbrăţişăm întru Domnul.
Cu mare bucurie am aflat despre alegerea şi întronizarea Preafericirii Voastre
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, după trecerea la Domnul a fericitului
întru adormire Patriarhul Teoctist. Vă felicităm, Preafericirea Voastră, pentru cin
stea pe care Dumnezeu şi oamenii v-au facut-o. Totodată, din toată inima vă urăm
ca Dumnezeu Cel Preaînalt să vă întărească de sus pentru a călăuzi turma cuvân
tătoare a Preasfintei Biserici Ortodoxe Române la limanul cel lin al mântuirii şi să
vă lumineze ca să păstraţi rânduiala canonică a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe
pentru a găsi soluţii la probleme care necesită încă lămuriri şi precizări. Totodată,
ne rugăm ca Domnul Cel Preaîndurat să vă dea răbdare în aceste vremuri când
lumea aşteaptă atât de multe de la Biserica Ortodoxă. Intr-adevăr, acum suntem
încercaţi, dar vom birui cu ajutorul harului Domnului, prin credinţă, prin dragoste
faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii şi prin iubirea dintre noi, în Duhul Sfânt,
Duhul împărăţiei Tatălui şi al Fiului. Avem nădejde că, aşa cum spune proorocul
Daniel, proorocul al cărui nume îl purtaţi Preafericirea Voastră: „Dumnezeul ceru
lui va ridica o veşnică împărăţie care nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 7, 14).
La întronizarea Preafericirii Voastre va fi de faţă, ca reprezentat al nostru, ÎPS
Theophanis, Exarh al Preasfântului Mormânt, care vă va adresa din partea smere
niei noastre urări frăţeşti şi binecuvântări de la Preacinstitele Locuri Sfinte. Cu
acestea de aici, de la Preasfântul şi de viaţă primitorul Mormânt al Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă urăm să aveţi parte de tot binele la începutul
şi pe tot parcursul sfintei arhipăstoriri patriarhale.
Vă îmbrăţişăm întru Domnul şi rămânem al Prea iubitei Voastre Preafericiri
iubit frate în Hristos!”
A

.

Mesajul Sanctităţii Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al
întregii Rusii, prezentat de ÎPS Filaret, Mitropolit de Minsk şi Slutsk
Preafericirea Voastră,
Preafericite Daniel, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareii Capadociei, Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române,
"Am onoarea să vă transmit mesajul Sanctităţii Sale Alexei al II-lea, Pa
triarhul Moscovei şi al întregii Rusii, legat de întronizarea Preafericirii Voastre.
Sanctitatea Sa îşi exprimă sincera bucurie şi adânca mulţumire faţă de Dumnezeu,
Care întotdeauna a binevoit să aibă grijă de poporul ortodox român, primind ves
tea alegerii Preafericirii Voastre în vrednicia de Patriarh al României.
în ziua urcării Preafericirii Voastre pe tronul de întâistătător al Bisericii Orto
doxe Române, care a strălucit prin faptele de credinţă ale multor sfinţi, ne aflăm
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Preacucernicii Părinţi Consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
înalţii ierarhi sinodali intră în procesiune în Catedrala Patriarhală
pentru Sfânta Liturghie arhierească şi slujba întronizării

Aspecte de la intrarea înalţilor ierarhi în Catedrala Patriarhală şi
Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Rom âne

M om ente sem nificative din timpul Sfintei Liturghii arhiereşti
prilejuite de întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh D A N IEL

M omente sem nificative din timpul Sfintei Liturghii arhiereşti
prilejuite de întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh D A N IEL

duvziuouiui dp viuoiududo vj liuszdud
viuvds dp ţiddsvo i§ jjvijAui ‘;v;s dp i}v;uo;nv aopjjvui nluviudzdudd}f

iţjv u jv j mjnou mvziuouiui jv uuidjos imuatuoiu vj liuvdppuvd
‘divuoţjvuadjui diusiuvSuo nvs djjno ‘dui;§duo pudsiţj jojjv w i}uv;udZ3udd}{

Moment solemn de la citirea Gramatei Sinodale de întronizare a noului Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române şi înmânarea acesteia
Preafericitului Părinte DANIEL, de către Preasfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul,
Episcop - vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod

M om ente solem ne de la ceremonia de întronizare.
Preafericitul Părinte D A N IEL prim eşte înaltele însemne ale demnităţii
»

mantia , crucea , cele două engolpioane , camilafca albă şi cârja patriarhală

\
M om ente solem ne de la ceremonia de întronizare.
Preafericitul Părinte D A N IEL prim eşte înaltele însemne ale demnităţii
şi slujirii patriarhale , înmânate de către Inaltpreasjinţiţii Mitropoliţi:
mantia , crucea , cele două engolpioane, camilafca albă şi cârja patriarhală

„In numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, primiţi
această cârjă patriarhală, ca să păstoriţi turma cea cuvântătoare a lui Hristos,
Preasfintei Biserici Ortodoxe Române, cea încredinţată Preafericirii Voastre... ”

Comuniune frăţească în Biserică şi chemare la misiune spirituală în societate

Preafericitul Părinte Patriarh D A N IEL rostind cuvântul său de întronizare.
Chemare la responsabilitate şi dăruire de sine pentru mântuirea celor păstoriţi

în duhul dragostei jertfelnice şi al conlucrării fră ţeşti , Preafericitul Părinte
Patriarh D A N IEL înconjurat de Inaltpreasfinţiţii M itropoliţi în Catedrala Patriarhală
A

Reprezentanţi ai Bisericilor creştine şi înaltele autorităţi de Stat române,
în fru n te cu Dl. Traian Băsescu, sunt de fa ţă la m om entele solem ne
ale întronizării Preafericitului Părinte Patriarh D A N IEL

Aspecte de la Şedinţa solem nă dedicată întronizării Preafericitului Părinte
Patriarh D A N IEL desfăşurată în Aula M agna a Palatului Patriarhiei,
cu prezentarea m esajelor oficiale de felicitare din partea delegaţiilor străine
şi a înalţilor demnitari români
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în implementarea unor programe misionar - sociale şi culturale, precum şi
în consolidarea unităţii naţionale, Biserica Ortodoxă Română este chemată
să devină un partener social al Statului român spre binele comun al societăţii

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL şi Preşedintele României DL Traian Băsescu
în mijlocul înalţilor ierarhi români şi străini participanţi la festivitatea conferirii
Ordinului Naţional „Steaua României în Grad de Mare Cruce ” Intâistătătorului
Bisericii Ortodoxe Române (Palatul Cotroceni, 30 septembrie 2007)

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, Arhiepiscopul Bucureştilor
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în tronul patriarhal din Sala Sinodală
(30 septem brie 2007)
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împreună în duhul rugăciunii, cerând Domnului să vă dăruiască înţelepciune din
belşug, tărie şi sănătate în slujirea înaltă şi dificilă care vă aşteaptă.
în secolul al XX-lea, Bisericile noastre au trecut prin răstimpuri de ispită ale
persecuţiilor şi greutăţilor venite din partea ateismului militant, dar şi-au păstrat
cuvântul răbdării lui Hristos. Păstorii şi credincioşii fideli ai ambelor Biserici au
devenit părtaşi suferinţelor împărăţiei şi răbdării lui Hristos. După aceea, din mila
Domnului, am devenit martori şi participanţi la renaşterea cu bucurie a vieţii bise
riceşti. Şi această perioadă a fost marcată de greutăţi şi încercări. Toate acestea
apropie şi mai mult cele două Biserici surori.
Ne bucurăm şi acum văzând felul cum păstorii ortodocşi români şi păstoriţii
lor credincioşi, întâistătător al cărora Domnul v-a ales pe Preafericirea Voastră,
în binepăstrarea comorilor strămoşeşti ale evlaviei sincere, cu purtarea râvnitoare
şi mărturisitoare a luminii lui Hristos în faţa lumii. Ne bucurăm că în ultimii ani,
Patriarhia Română a înflorit şi în domeniul învăţământului, al slujirii sociale şi al
activităţii bisericeşti între tineri. Urmărim cu deosebită mulţumire sufletească
felul în care Biserica Ortodoxă Română îşi păstoreşte turma cuvântătoare, aflată
nu numai în ţară, ci şi departe de patrie.
Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel,
şi de aceea credem că pe viitor dialogul dintre Bisericile noastre va aduce roade
şi ne va permite să ajungem la un consens în ceea ce priveşte abordarea comună
a problemelor actuale şi spre slava lui Dumnezeu va întări conlucrarea frăţească
şi fructuoasă pentru ambele părţi. Bazele acestei conlucrări au fost puse în vremea
pururea pomeniţilor patriarhi ai României: Justinian, Iustin şi Teoctist, înaintaşii
Preafericirii Voastre.
încă o dată vă adresăm felicitările noastre în această zi atât de strălucită pen
tru Biserica Ortodoxă Română şi ne rugăm ca Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos să reverse peste Preafericirea Voastră milele Sale bogate şi să vă dăruiască
ani mulţi de rodnică slujire ca întâistătător, rămânând cu aceeaşi dragoste fră
ţească al Preafericirii Voastre, iubit frate întru Hristos".
Mesajul Sanctităţii Sale Pavle, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe,
prezentat de ÎPS Amfîlohie, Mitropolit de Cerna Gora
Preafericirea Voastră,
Stimată Adunare,
Iubiţi fraţi întru Hristos,
"Permiteţi-mi ca în numele Sanctităţii Sale Pavle, împreună cu plinătatea
Bisericii Ortodoxe Sârbe, împreună cu ÎPS Jovan, Arhiepiscop de Ohrid şi Mitro
polit de Scopie, şi PS Luchian, Episcop de Buda şi Administrator al Episcopiei
Ortodoxe Sârbe de Timişoara, să vă transmitem cele mai bune urări şi rugăciuni
4 - B.O.R. 9-12/2007
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cu ocazia întronizării voastre ca Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Apostolice din România.
Binecuvântat să fie cel ce vine întru numele Domnului. Dumneavoastră aţi
fost şi până în prezent un martor cunoscut şi apreciat în întreaga lume ortodoxă a
Domnului nostru lisus Hristos Cel înviat, ca şi vestitorul învierii Sale celei sfinte.
Şi pe mai departe, lumina voastră va lumina mai mult celor apropiaţi şi celor de
părtaţi, aşezată pe muntele cel înalt de Patriarh al poporului ortodox român.
Astăzi se bucură una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică a lui Hristos,
pentru că prin persoana voastră primeşte un păzitor al unităţii sale şi purtător al
adevărului şi dragostei sale. Adevărul care dă libertatea şi dragostea lui Hristos, cea
care dăruieşte viaţa veşnică şi cheamă pe toţi oamenii şi toate neamurile să devină
popor împărătesc al lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, care dăruieşte oame
nilor şi neamurilor omeneşti pâinea vieţii, care coboară din cer, deschide omenirii
întregi cerul cel veşnic şi măsura nemărginită a progresului său de desăvârşire.
Se bucură Bisericile lui Dumnezeu din toată lumea, Preafericirea Voastră,
căci sunteţi un martor vrednic al adevărului lui Dumnezeu şi al dragostei şi pro
povăduitor al vredniciei veşnice a omenirii în Domnul nostru lisus Hristos, a
Căruia să fie slava şi mărirea, împreună cu Tatăl Cel veşnic şi cu Duhul Cel Sfânt,
în vecii vecilor. Amin".
Intru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!
Permiteţi-mi, Preafericite Părinte Patriarh, ca în numele Sanctităţii Sale,
Patriarhul Pavle, să vă înmânez această icoană a îngerului Sfânt de pe mormântul
Domnului nostru lisus Hristos, cu nădejdea că-1 veţi urma şi veţi propovădui
vestea lui Hristos Cel înviat.
a

A

A

Mesajul Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Bulgare, prezentat de ÎPS Dometian, M itropolit de Vidin
Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române,
"Preafericirea Voastră, Preaiubit frate şi conslujitor în Domnul,
In numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare şi în numele meu
personal ne adresăm Preafericirii Voastre, încredinţându-vă de cele mai căldu/V

tător şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române surori, şi totodată, al clerului şi al
binecredincioşilor creştini.
înălţăm sfinte rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu ca anii de păstorire
ai Preafericirii Voastre să fie împliniţi cu harul Preasfântului şi de viaţă Dătătoru
lui Duh şi ale nesfârşitelor Sale binefaceri, pentru bucuria şi mântuirea poporului
român ales de Dumnezeu şi spre binele Sfintei noastre Ortodoxii.
Intru mulţi şi fericiţi ani!"
A
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Mesajul Sanctităţii Sale Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al
Georgiei, prezentat de ÎPS Gherasim,
Arhiepiscop de Zugdidi şi Tsaisi
Preafericitului Daniel,
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh
al României,
"în numele Bisericii Ortodoxe a Georgiei şi în numele nostru vă urăm din
inimă felicitări pentru succesiunea Voastră în Scaunul de arhipăstor al Bisericii
Ortodoxe Române. Acest eveniment reprezintă, în acelaşi timp, o cinste deose
bită, dar şi o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu şi a poporului Vostru,
îl rog pe Multmilostivul Dumnezeu să vă ajute în această misiune de preaslăvire
a numelui Său.
Bisericile noastre au dezvoltat relaţii trainice şi apropiate de-a lungul seco
lelor, acestea intensificându-se în timpul slujirii lui Antim Ivireanul, cinstit ca
sfânt de ambele Biserici şi de popoarele noastre. Astăzi, lumea ortodoxă este greu
încercată pe diverse căi, dar suntem încredinţaţi că această credinţă, speranţa şi
dragostea vor spori şi se vor întări sub îndrumarea Voastră.
Vă dorim, Preafericirea Voastră, nenumărate binecuvântări de la Dumnezeu,
mulţi ani de viaţă şi rodnică slujire pentru binele întregii lumi ortodoxe.
Cu frăţească dragoste întru Hristos Domnul!"

Mesajul Preafericitului Hrisostomos al II-lea, Arhiepiscopul
Ciprului, prezentat de ÎPS Gheorghios, Mitropolit de Pafos
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Biserica Apostolică a Ciprului participă astăzi la marea bucurie a Bisericii
surori a României, cu ocazia întronizării Preafericirii Voastre în Scaunul Patriarhal.
împreună cu Prea Sfinţitul Episcop Leontie al Hytrelor aducem felicitările oma
giale şi urările frăţeşti ale Preafericitului Arhiepiscop al Ciprului, Hrisostomos al
II-lea, pentru o arhipăstorire împodobită de roade, paşnică şi îndelungată.
Biserica Ciprului, mică în ceea ce priveşte mărimea, dar veche şi mare în
ceea ce priveşte istoria, a avut întotdeauna o legătură deosebit de strânsă cu mai
A

_
_
_
_

ceşti, mulţi clerici de-ai noştri, precum martirul naţional Arhiepiscopul Ciprian,
studiau şi se formau pe măsură la renumitele şcoli ale domnitorilor de aici, iar
încercatul, pe atunci, popor al nostru se mângâia cu ajutorul economic care venea
de aici prin realizarea de colecte.
Relaţiile bune ale celor două Biserici ale noastre continuă şi astăzi, odată ce
ţările noastre sunt şi membre ale Uniunii Europene, având ca rezultat faptul că
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mulţi ciprioţi desfăşoară activităţi aici, iar mulţi români lucrează în Cipru. Aceste
legături se întăresc şi prin colaborarea Bisericilor noastre în diversele dialoguri
care au loc sub egida Patriarhiei Ecumenice, a Bisericii Constantinopolului, cel
dintâi scaun în Ortodoxie.
într-o lume în care, cu cât progresăm, cu atât mai mult se secularizează şi este
chinuită de războaie, de orice fel de violenţă şi terorism, de droguri, de sida, iar
în anumite zone ale planetei chiar şi de foame şi de mizerie, este în evidenţă în
mod imperios nevoia reluării efortului susţinut din partea tuturor ortodocşilor,
fapt care conduce Bisericile noastre spre colaborare şi pe mai departe.
într-o epocă în care oamenii se confruntă cu dileme teribile, care provin din
dezvoltarea în sectoarele bioştiinţelor şi ale biotehnologiei şi care cer cu îngrijo
rare îndrumare, se impune ca şi Bisericile noastre să iasă din letargia trecutului şi
să ia iniţiative noi. Este şi acesta un motiv, Preafericirea Voastră, pentru care ne
bucurăm în mod deosebit astăzi cu toţii pentru alegerea Voastră în Scaunul de
Patriarh al României. Faima Voastră ca ierarh, cu o cultură solidă, împodobit cu
diverse harisme, cu capacitatea de a prinde mesajele vremurilor, a depăşit de mult
hotarele ţării Dumneavoasatră. Sub îndrumarea Voastră suntem siguri că Biserica
României va colabora strâns cu celelalte Biserici Ortodoxe în efortul comun de
sprijinire şi de îndrumare a oamenilor.
Preafericite Părinte Patriarh,
Participând la bucuria Voastră personală, dar, deopotrivă, şi la bucuria Bise
ricii Române, nu putem, din nefericire, noi, ciprioţii, să uităm de durerea noastră,
nici în acest moment de aleasă bucurie. Cunoaşteţi, Preafericirea Voastră, foarte
bine că 40% din teritoriul ţării noastre este ocupat ilegal din 1974 de Turcia. Peste
500 de biserici au fost distruse şi profanate, creştinii au fost alungaţi din căminele
lor, iar pământul nostru este colonizat cu musulmani din Anatolia. In marea voas
tră bucurie, să vă amintiţi, Preafericirea Voastră, în rugăciunile Voastre, şi de Bise
rica Ciprului.
Felicitându-vă din nou, vă transmitem şi salutul cordial al Preafericitului
Arhiepiscop al Ciprului, Hrisostomos al II-lea.
Intru mulţi ani, Preafercite Părinte Patriarh!”
A

A

Mesajul Preafericitului Hristodulos, Arhiepiscopul Atenei şi al
întregii Elade, prezentat de ÎPS Dionysos, Mitropolit de Chios
Preafericirea Voastră,
Preafericite Daniel, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareii Capadociei şi Patriarh al României,
"Cu sufletele copleşite de negrăită bucurie, pace şi profundă emoţie, partici
păm ca reprezentanţi ai Preasfintei Biserici a Greciei la aceste preastrălucite cere
monii, întronizarea preaînţeleptei Voastre Preafericirii foarte apreciată şi respec
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tată atât de cei de aproape, cât şi de cei de departe, în vestitul Tron al Patriarhiei
Române, constituie fericit prilej de a Vă aduce prinosul cuvintelor noastre sincere
de bun augur şi de a ne ruga Domnului să Vă dăruiască sănătate, zile îndelungate
şi succes deplin în împlinirea apostoliei patriarhale. Nepieritoare bucurie duhovnicească ne umple inimile acum, când vedem pe acest Tron de întâistătător pe
arhiereul care n-a încetat niciodată să înveţe, să povăţuiască şi să îndemne cu la
crimi turma cuvântătoare binecredincioasă, pe arhiereul care totdeauna a urmat şi
urmează Dumnezeieştilor Scripturi şi Sfintei Tradiţii, pe arhiereul care se distinge
prin caracterul său ales şi prin podoaba purtării, pe arhiererul care, după cuvântul
Sfântului Pavel, Apostolul Neamurilor, prisoseşte întru toate, în credinţă, în cu
vânt, în cunoştinţă, în orice sârguinţă şi iubire faţă de noi, pe arhiereul care, prin
învăţătură şi făptuire statornică, a dovedit că, după pilda Domnului nostru Iisus
Hristos, are cu adevărat duhul smereniei, al smereniei bineplăcute lui Dumnezeu.
De aceea, Preafericirea Voastră, în calitatea de reprezentanţi ai Preasfintei
Biserici a Greciei, din adâncul inimii Vă adresăm urarea ca Patriarhatul Preafericirii
Voastre să fie cât mai îndelungat, în deplină linişte, să rămână de neuitat în memo
ria tuturor şi să curgă ca roua unei ape line, lângă care toate nădejdile Bisericii Orto
doxe Române să încolţească, să înverzească, să crească, să înflorească şi să rodească
îmbelşugat, aşa cum înfloresc şi rodesc toţi copacii de la izvoarele râurilor.
Aducându-ne aminte de cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, ne rugăm Domnului
să vedem pururea Biserica Ortodoxă Română ca pe o vie odrăslită, încărcată de
rodul bogat al faptelor bune, iar pe Preafericirea Voastră preaiubită să o vedem
lucrător înţelept al viei sădită de dreapta Domnului, slujitor bun care să dea celor
împreună cu el slujitori răsplata cuvenită şi iconom credincios şi înţelept al tai
nelor lui Dumnezeu, care să-şi agonisească plată de la Domnul nostru. Cu inimă
bună şi cu bună îndrăznire întru Domnul să păşiţi pe calea slujirii patriarhale,
Preafericirea Voastră, sporind în harul Duhului şi al înţelepciunii lui Dumnezeu.
_____

A

Preafericirea Voastră,
Toată Biserica Ortodoxă a Greciei, în frunte cu Preafericirea Sa Hristodulos,
toată ierarhia acestei Biserici şi tot poporul credincios al patriei mele, vă dăruieşte
acum încă un dar, în afară de cel de ieri, vă dăruieşte o cârjă de argint.
Intru mulţi ani!"
A

Mesajul Preafericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată
Albania, prezentat de ÎPS Joan Pelushi, M itropolit de Korşa
Preafericirea Voastră,
Prea iubite frate şi împreună-slujitor în Hristos, Domnul nostru,
"Deja mi-am exprimat felicitările frăţeşti imediat după alegerea Voastră, iar
acum, dăm slavă lui Dumnezeu, particip cu multă bucurie, în duh numai, datorită
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unor probleme de sănătate, la această zi istorică a întronizării Preafericiţii Voastre,
cea de Dumnezeu păzită.
Este bine cunoscut că Dumnezeu, Cel întreit în Persoane, v-a oferit multe da
ruri şi aptitudini, competenţă teologică deosebită, sensibilitate pastorală şi excep
ţionale abilităţi organizaţionale. Pentru acest motiv, vi se potriveşte în special ver
setul biblic: „şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredinţat mult,
mai mult i se va cere” (Luca 12,48). în eforturile Voastre aveţi deja exemple deo
sebite, Sfinţii Ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe, predecesorii Voştri patriarhi,
cel chibzuit, blând şi smerit cu inima, Patriarhul Teoctist de fericită pomenire, teo
logul original şi profund, Părintele Dumitru Stăniloae.
Noi, Biserica Ortodoxă Autocefală a Albaniei, împreună cu toate celelalte
Biserici, ne rugăm din toată inima pentru ca rodul Duhului să suţină toate gându
rile şi eforturile Voastre pentru ca Dumnezeu, Cel întreit în Persoane, să Vă ofere
înţelepciune intuitivă şi dinamism creator pentru a Vă implini rolul istoric în aceste
vremuri critice şi să îndrumaţi iubitul popor român spre o nouă înflorire spiritu
ală, precum şi pentru ca lumina lui Hristos, care este o lumină a dreptăţii, ade
vărului, a frumuseţii, bucuriei şi speranţei să radieze în lumea contemporană.
Cunoscând interesul Vostru profund pentru tema învierii, în chip simbolic, v-am
trimis o icoană a învierii, o reproducere a unei minunate compuneri din secolul al
XVI-lea din Albania. Fie ca lumina Schimbării la faţă, lumina Crucii şi a învierii
Domnului nostru să conducă, să inspire şi să întărească noua Voastră conducere
spirituală.
Iar Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai pre
sus decât toate câte cerem sau pricepem noi, Lui fie slava în Biserică şi întru
Hristos Iisus, în toate neamurile veacului veacurilor.
Cu sinceră dragoste frăţească în Hristos Domnul nostru!”

Mesajul Preafericitului Sava, Mitropolit al Varşoviei şi al întregii
Polonii, prezentat de ÎPS Ieremia, Arhiepiscop de Wroklaw şi
Szkzecin
Preafericirea Voastră,
"Tristeţea şi compasiunea născute de trecerea în cele veşnice a Patriarhului
Teoctist se alătură bucuriei născute de alegerea Preafericirii Voastre pe Tronul de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ce numără milioane de credincioşi.
Biserica Ortodoxă Română îmbină minunata tradiţie a Bisericii antice, măr
turia mucenicilor, numeroşilor sfinţi români cu răspunsul, adânc înrădăcinat în
Evanghelie, la provocările pe care le aduce cu sine secolul XXI.
Festivitatea de întronizare pe Tronul Patriarhal a Preafericirii Voastre repre
zintă o ocazie de a ne exprima gratitudinea faţă de Dumnezeu, faţă de Biserica
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Română şi faţă de Preafericirea Voastră pentru raporturile reciproce de iubire care
există între Bisericile noastre.
Biserica Ortodoxă Poloneză păstrează în memorie cu recunoştinţă sprijinul
manifestat de Patriarhul Miron faţă de problema autocefaliei noastre. Ne amintim
de strădaniile activităţii didactice şi academice depuse la Studiul de Teologie Orto
doxă din cadrul Universităţii din Varşovia de Patriarhul Iustin precum şi de vizita
în Polonia a Patriarhului Teoctist, în anul 2000, în prezenţa Preafericirii Voastre.
întronizarea Preafericirii Voastre reprezintă, de asemenea, o ocazie pentru
reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe locale de a se întâlni. Credem că Bise
rica Română va continua angajamentul său în favoarea unităţii şi colaborării
tuturor Bisericilor Ortodoxe.
Ca teolog şi ierarh, Preafericirea Voastră cunoaşte perfect situaţia ecumenică
din lume şi nevoile spirituale ale lumii de azi.
Clădirea unor structuri sociale, economice şi politice corecte în cadrul Uni
unii Europene are foarte mare nevoie de aportul teologiei şi a gândirii sociale a
Bisericii Ortodoxe. Credem că Bisericile Ortodoxe vor vedea această provocare.
în ziua întronizării, în numele întregii Biserici Ortodoxe Poloneze Autoce
fale, a tuturor episcopilor, clerului şi credincioşilor vă asigur, Preafericirea Voas
tră, că ne rugăm pentru binecuvântarea Preafericirii Voastre şi a întregii Biserici
Ortodoxe Române".

Mesajul Preafericitului Krystof, Arhiepiscop de Praga şi Mitropolit
al ţinuturilor Cehe şi al Slovaciei, prezentat de P.S. Tichon,
Episcop de Komarono
Preafericirea Voastră,
"Dorim să vă adresăm cele mai bune urări cu ocazia întronizării Preafericirii
Voastre ca al şaselea Patriarh al României. Primiţi, vă rugăm, aceste urări din
partea Bisericii Ortodoxe în ţările Cehe şi Slovace, a Sfântului Sinod, a credincio
şilor noştri şi din partea mea personal.
Lucrarea Preafericirii Voastre pe tărâmul teologic, pastoral, misionar, social,
ecumenic este bine cunoscută în Cehia şi Slovacia, ca şi în Europa şi în lumea în
treagă. Ea ne este nouă, în ţări minoritar ortodoxe, exemplu, întărire şi încurajare.
Nu numai atât, dar cele două mănăstiri întemeiate prin grija Preafericirii Voastre Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, la Vilemov, şi Mănăstirea Sfintei Ludmila,
la Bmo - sunt mărturii ale dragostei şi grijii ce ne-o purtaţi. Prezenţa preoţilor, mona
hilor şi credincioşilor români în Biserica noastră este legătura vie dintre Bisericile
noastre şi o dovadă a eforturilor de consolidare a unităţii ortodoxe. Biserica Sfântu
lui Mucenic Valentin, mausoleu pentru cei 40.000 ostaşi români căzuţi în cele două
războaie mondiale, care se construieşte în oraşul Most, va întări această legătură.
Permiteţi-mi să adaug şi bucuria mea personală la acest eveniment istoric,
pentru că ne leagă o prietenie strânsă, întărită prin mai multe vizite ale noastre în
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Moldova, ca şi ale Preafericirii Voastre la noi, ultima dată cu ocazia întronizării
mele, anul trecut, la Praga. Revederea la a Treia Adunare Ecumenică Europeană,
la Sibiu, în septembrie, anul acesta, este, de asemenea, în duhul apropierii între
ortodocşi, mai ales, între Biserici, dar şi spre afirmarea contribuţiei esenţiale a
creştinilor la o Europă unită.
Ne rugăm ca Mântuitorul Iisus Hristos să vă dea mulţi ani de păstorire a marii
Biserici Ortodoxe Române, a poporului român şi de edificare a Ortodoxiei, a creş
tinismului în Europa şi în lumea întreagă.
Cu frăţească dragoste în Hristos".

Mesajul înalt Prea Sfinţitului Leo, Arhiepiscopul Kareliei
şi a toată Finlanda
Preafericite Părinte Patriarh,
"Poporul binecredincios al Finlandei a primit cu nespusă bucurie vestea că pe
Scaunul Patriarhal al Bisericii ortodoxe Române aţi fost ales Dumneavoastră,
Preafericite Părinte Daniel. Bucurie mare am simţit şi noi astăzi, fiind părtaşi prin
rugăciune la sărbătoarea urcării Dumneavoastră pe tronul cel mai înalt al ierarhiei
bisericeşti.
Biserica Ortodoxă a Finlandei a avut încă de la începuturi o bogată şi bine
cuvântată colaborare cu Biserica Ortodoxă Română, materializată prin vizite ale
delegaţiilor bisericeşti, precum şi prin schimburi culturale, în special în ceea ce
priveşte muzica bisericească şi vizite ale formaţiilor corale. în ultimii ani, prin
împreună-lucrarea cu vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, un apropiat prieten
al nostru şi al Bisericii noastre, aceste legături s-au înviorat prin profesorii şi stu
denţii teologi români care au luat parte la conferinţele teologice organizate în
Finlanda şi ne-au împărtăşit din experienţele proprii. De asemenea, teologi din
ţara noastră au făcut stagii de pregătire şi au participat la întâlnirile şi seminariile
organizate în România.
Scaunul pe care urcaţi astăzi, acela al Părintelui spiritual al Bisericii Ortodoxe Române, este unul de mare cinste. In acelaşi timp, reprezintă şi o mare res
ponsabilitate, cu atât mai mult cu cât România şi, odată cu ea, milioane de eredincioşi ortodocşi, a devenit membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. In
acest context, sperăm ca pe viitor să dezvoltăm colaborarea dintre popoarele şi
Bisericile noastre. în felul acesta, împreună cu celelalte Biserici Ortodoxe locale,
vom putea mărturisi Europei şi întregii lumi mesajul Evangheliei Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. în acelaşi timp, vom putea arăta şi un model de comuniune
spirituală, care nu îşi are fundamentul numai în principiile social-economice.
A

_
_
_
_

A

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
La acest ceas de sărbătoare ne bucurăm împreună cu întreaga Sfântă Biserică
şi în numele nostru şi al Bisericii Ortodoxe a Finlandei vă felicităm, rugând pe
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Bunul Dumnezeu să vă întărească şi să vă dăruiască mulţi ani de păstorire spre
împlinirea lucrării la care aţi fost chemat”.

Mesajul înalt Prea Sfinţitului Nathaniel, Arhiepiscopul Detroit-ului şi
al Episcopiei Ortodoxe Române din America
Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel,
"Pătrunşi de cuvenita smerenie şi mulţumire către Atotputernicul Dumnezeu,
Cel lăudat în Prea Sfânta Treime, ne alăturăm astăzi la praznicul Bisericii mame
şi ne împreunăm inima în rugăciune cu românii de pretutindeni şi cu cei care se
mântuiesc în ethosul şi plinătatea credinţei noastre dreptmăritoare.
Nu de mult, în această Catedrală răsunau vorbele înţelepte, aşezate şi pă
trunse de părintească iubire ale fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist. Ne
amintim iubirea sfântă cu care ne-a întâmpinat şi îmbrăţişat la fiecare întâlnire şi
ne rugăm pentru odihna sufletului său. Astăzi, cu voia şi cu lucrarea Domnului,
sufletul său şi al tuturor fiilor şi fiicelor Bisericii Române adormiţi mai înaintea
noastră iau parte în această sinaxă a credinţei.
împreună cu toată suflarea românească şi cu Sfânta Biserică Ortodoxă ecu
menică, ne rugăm ca aceleaşi paternale virtuţi ale predecesorului să capete expre
sie în persoana şi lucrarea noului Patriarh, Preafericirea Sa, Părintele nostru
Daniel. Cunoaştem de mult pe Preafericirea Sa, cu care ne-am vizitat, iar scrisul,
lucrările şi înfăptuirile sale au răzbătut până la noi, cei ce suntem îmbarcaţi în
greaua noastră muncă misionară. în ciuda vitregiilor cu care istoria ne-a despărţit
din trupul Bisericii mame, putem spune că acea despărţire a rămas doar adminis
trativă, întrucât crezul şi comuniunea euharisică ne-au unit chiar şi în anii cei mai
fioroşi ai persecuţiei. Credem că legătura dragostei s-a manifestat necontenit prin
filantropia românilor-americani faţă de ţara lor de origine, mai cu seamă la marile
încercări trecute.
Reprezentând Episcopia istorică din America, a cărei inimă a bătut şi bate
alături de cea a Bisericii mame, dar este lipită, totodată, şi de viitorul Ortodoxiei
în lumea în care trăim, vă aducem bucuria tuturor românilor americani şi canadi
eni de sub omoforul nostru. în egală măsură, aducem îmbrăţişarea Preafericitului
Primat Herman şi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America. Alături de
toţi ierarhii din America, ne rugăm pentru întărirea mărturiei creştine ortodoxe de
pe toate continentele şi sperăm ca Bisericile mame să susţină lupta cea bună a
misiunii noastre acolo, unde ne-a rânduit Dumnezeu la sfânta Sa lucrare. Din acea
grădină a Ortodoxiei americane vă aducem astăzi un fragment din moaştele
Sfântului Rafael din Brooklyn, primul ierarh ortodox hirotonit şi apoi canonizat
ca sfânt în America.
Dincolo de Atlantic, unde Ortodoxia românească, alături de celelalte grupuri
etnice, aduce acum bogate roade de credinţă, reafirmăm adesea faptul că Ortodoxia

58

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

românească - cu dimensiunea ei romanică - se erijează într-una ideală făcătoare
de pace între ramurile greacă, slavă sau arabă ale acesteia. Ea îşi înfige rădăcinile
în istoria Bisericii până în veacurile primare, fiind copărtaşă la marile încercări ale
credinţei creştine încă din vremea sinoadelor ecumenice. Preoţii şi credincioşii
români trebuie să fie mândri că frumuseţea, teologia şi, mai cu seamă, deschiderea
unică a sufletului românesc spre alţii, o prezintă aici, dar mai ales pe meridiane,
ca pe una ideală lucrătoare spre unitatea credinţei.
Suntem încredinţaţi că Preafericitul Daniel, sprijinit de onoraţii ierarhi ai
Sfântului Sinod, va continua aceeaşi direcţie spirituală a înaintaşilor săi, în spe
cial aceia care şi-au putut manifesta în libertate conştiinţa pastorală, răspunzând
noilor chemări ale vremii şi neuitând păsurile noastre, ale celor ce ne străduim să
întărim Ortodoxia în America. Lucrând împreună, vom putea dobândi, cu ajutor
de Sus, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, moştenirea cea nestricăcioasă şi
neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru noi”

Mesajul Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Patriarhul Catolicos
Suprem al tuturor Armenilor, prezentat de PS Episcop Anuşhavan
Preafericitului Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Iubite frate întru Hristos,
"Transmitem felicitări Preafericirii Voastre, întru iubirea Domnului
nostru
a
Iisus Hrisatos din Scaunul Bisericii mame a Sfântului Ecimiadzin. Ca Intâistătător
al Bisericii Armene din întreaga lume şi Catolicos al tuturor armenilor transmitem
urările noastre sincere atât Preafericirii Voastre, cât şi întregii Biserici Ortodoxe
Române, în momentul alegerii Voastre ca Patriarh şi Arhipăstor.
în aceste vremuri dificile şi pline de încercări, lumea continuă să caute Evan
ghelia lui Hristos şi mesajul divin de speranţă şi pace adus de Mântuitorul. Fami
lia Bisericilor creştine de tradiţie îşi poate îndeplini misiunea sfântă în istoria
omenirii doar prin eforturi reunite şi o strânsă conlucrare.
Exprimăm solidaritatea noastră şi iubirea faţă de Preafericirea Voastră în
momentul în care acceptaţi această grea responsabilitate de Intâistătător al Bise
ricii Voastre, continuând astfel o lungă şi devotată slujire faţă de poporul român.
Regretăm faptul că nu putem participa personal la ceremoniile întronizării,
datorită vizitelor pastorale programate cu mult timp înainte la Biserica Armeană
din America. Vom trimite însă la sfârşitul acestei luni o delegaţie formată din epis
copi de rang înalt pentru a participa la eveniment şi pentru a vă transmite cele mai
bune urări şi sincerele noastre rugăciuni în acest moment plăcut lui Dumnezeu.
Sperăm că prin îngăduinţa Milostivului Dumnezeu vom avea fericita ocazie de a
ne împărtăşi iubirea frăţească în mod personal în viitorul apropiat.
A
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Preafericirea Voastră,
îl rugăm pe Domnul să vă dăruiască mulţi ani, cu sănătate şi putere, pentru a
păstori turma Bisericii Ortodoxe Române cu înţelepciune. Fie ca Atotputernicul
Dumnezeu să păstreze, să ocrotească şi să întărească relaţiile frăţeşti dintre toate
Bisericile lui Hristos şi să reverse binecuvântările Sale cele bogate şi harul Său
asupra preoţilor şi credincioşilor pentru binele tuturor.
Cu frăţeasacă dragoste întru Hristos!”
Preafericirea Voastră, daţi-mi voie să vă aduc cadoul Sanctităţii Sale Karekin
al II-lea, o cruce patriarhală şi engolpioane.

Mesajul Sanctităţii Sale Aram I, Catolicosul Armean al Ciliciei,
prezentat de IPS Arhiepiscop Gomidas Ohanian
Preafericirea Voastră,
"Cu adâncă bucurie duhovnicească şi cu frăţească dragoste, vă felicităm pen
tru alegerea şi întronizarea Voastră ca al şaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.
O trainică legătură de prietenie există deja între noi, o prietenie întărită în
duhul dragostei şi al încrederii reciproce, ce ne va ajuta să dezvoltăm relaţiile şi
colaborarea dintre Biserica ortodoxă Română şi Catolicosatul Armean al Ciliciei.
Cunoscându-vă foarte bine, sunt convins că, prin înţelepciunea şi viziunea Voas
tră, veţi deschide o nouă pagină în istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Din păcate, datorită unui program prestabilit, nu pot participa personal la cere
monia de întronizare. Doresc să vă asigur, însă, că sunteţi prezent în rugăciunile mele
în acest moment în care vă pregătiţi să vă asumaţi o misiune importantă în viaţa
Bisericii şi a poporului Vostru. Nădăjduiesc să vă vizitez în viitorul apropiat, pentru
a-mi exprima iubirea frăţească şi pentru a analiza probleme de interes comun.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Gomidas Ohanian, colaboratorul meu şi Prea
Cuviosul Arhimandrit Shahe Panossian, directorul Seminarului Teologic, vor re
prezenta Biserica noastră la ceremonia întronizării.
Cu această ocazie fericită, doresc să vă transmit sincerele noastre felicitări şi
cele mai bune urări. Fie ca Dumnezeu să vă întărească trupeşte şi duhovniceşte în
noua Voastră slujire”.

Mesajul Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea, prezentat de
Excelenţa Sa Cardinalul Walter Kasper
Preafericirii Sale Daniel,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
"Am aflat, cu mare bucurie şi cu simţăminte de comuniune frăţească, de ale
gerea Voastră în Scaunul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, urmând astfel
venerabilului nostru frate întru Hristos, Preafericitul Teoctist.
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în aceste clipe când Vă începeţi noua misiune, mă alătur în mod deosebit
Preafericirii Voastre precum şi Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, clerului şi
credincioşilor, care vă întâmpină cu bucurie, ca pe noul păstor chemat să conducă
Biserica Ortodoxă Română. Mă rog Duhului Sfânt să vă sprijine în această grea
sarcină. Să ajute Biserica Ortodoxă Română în dezvoltarea sa, pentru ca ea să
înfrunte, cu o vitalitate reînnoită, schimbările şi reorganizarea materială şi spiri
tuală, necesare în perioada pe care o trăim, după greutăţile întâmpinate în trecutul
apropiat, când existau numeroase îngrădiri ale libertăţii şi uneori persecuţii făţişe.
Fie ca Domnul să vă însoţească pentru ca Biserica Voastră să poată răspunde aş
teptărilor poporului român şi să-i dăruiască tot mai mult speranţa de care are ne
voie pentru a înainta pe drumul vieţii şi pentru a transmite tinerelor generaţii valo
rile morale şi spirituale fundamentale, spre a putea face faţă diferitelor curente
ideologice care atrag astăzi atâţia contemporani de-ai noştri.
Cu acest prilej binecuvântat în care gândurile mele vă însoţesc, vă urez, Prea
fericirea Voastră, o slujire pastorală rodnică, luminată de lumina lui Hristos şi în
tărită de puterea Duhului Sfânt. Cum să nu amintim aici întâlnirea solemnă dintre
înaintaşul meu de fericită pomenire şi Preafericitul Teoctist, împreună cu membrii
Sfântului Sinod, la Bucureşti, în Palatul Patriarhal, în ziua de 8 mai 1999? Această
primă vizită a unui Papă într-o ţară în care Biserica Ortodoxă este majoritară des
chide calea speranţei pe care trebuie să păşim mai departe pentru a ajunge la de
plina unitate. îmi însuşesc astăzi cuvintele rostite de Papa Ioan Paul II în această
împrejurare: „să ştiţi, Preafericirea Voastră, catolicii sunt alături de fraţii lor orto
docşi în rugăciune şi prin disponibilitatea lor pentru orice colaborare utilă. Evan
ghelia unică aşteaptă să fie vestită de toţi împreună, în dragoste şi respect reci
proc”. Duhul care însufleţea aceste cuvinte şi angajamentul pe care îl exprimau
rămân actuale pentru mine şi pentru Biserica Catolică, subliniind că este deosebit
de necesar, spre binele Bisericii, să intensificăm legăturile care ne unesc.
Relaţiile dintre noi trebuie să se consolideze, de asemenea, şi pentru a răs
punde nevoilor actuale din Europa şi din lume, atât pe plan religios cât şi pe plan
social. O mărturie comună a creştinilor este tot mai necesară pentru a răspunde
vocaţiei noastre comune şi urgenţelor timpului nostru. îngăduiţi-mi să vă repet cât
de mult apreciez angajarea de care Biserica Ortodoxă Română a dat dovadă întot
deauna în cadrul Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic, printr-o
participare activă şi pozitivă a delegaţilor săi. Sunt sigur că doriţi continuarea şi
intensificarea dialogului dintre ortodocşi şi catolici, în cursul noilor faze de dia
log, în care ne pregătim să abordăm chestiuni cruciale pentru relaţiile noastre.
Cu răbdare, nădejde şi dragoste reciprocă, va trebui să rezolvăm şi probleme,
desigur, minore, dar care pe plan local continuă să fie o piedică în calea comuni
unii frăţeşti dintre catolici şi ortodocşi, căci creştinii trăiesc prea adesea unii lângă
ceilalţi fară a căuta întotdeauna acele legături cotidiene care ar putea fi deosebit
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de preţioase pentru relaţiile dintre catolici şi ortodocşi. In această perspectivă, toţi
trebuie să-şi aducă aminte că în ajunul patimilor şi morţii Sale mântuitoare, lisus
le-a spus ucenicilor Săi: „Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Pre
cum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” {Ioan 13, 34). Po
runca Domnului trebuie să ne călăuzească neîncetat către relaţii noi, ca prolog al
deplinei unităţi.
Cu aceste sentimente de bucurie sinceră şi cu certitudinea unei angajări co
mune în slujba unităţii Bisericii, vă adresez cele mai cordiale felicitări şi vă încre
dinţez de dragostea mea întru lisus Hristos Domnul nostru şi de rugăciunile mele
pentru Preafericirea Voastră, pentru păstorii şi pentru toţi credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române”.

Mesajul prezentat de Excelenţa Sa Episcop Dr. Hans Gerny, în
numele Bisericii Vechi Catolice şi al Conferinţei Internaţionale a
Episcopilor Vechi Catolici
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
Prea cinstite frate în Episcopat,
"Este pentru mine o mare onoare, dar şi o deosebită bucurie sa Vă adresez în
numele Arhiepiscopului Dr. Joris Vercammen şi al Conferinţei Internaţionale a
Episcopilor Vechi Catolici un mesaj de felicitare şi cele mai bune doriri, cu ocazia
alegerii şi întronizării Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne. Şi aceasta nu dintr-un simplu act de politeţe.
In presa bisericească a Episcopiei noastre din Elveţia, alegerea Preafericirii
Voastre ca Patriarh a fost anunţată cu titlul „Un purtător de speranţe . Sunt con
vins că aşa gândesc mulţi credincioşi din Biserica Ortodoxă Română, dar şi mulţi
oameni aparţinând altor Biserici.
Preafericirea Voastră sunteţi un om care poate şi doreşte să construiască punţi
de legătură între forme de gândire tradiţionale şi forme noi de conclucrare, între
generaţii diferite de oameni, între bătrâni şi tineri, între Bisericile din Răsărit şi
cele din Apus. Spun aceasta din convingerea şi din experienţa personală.
Am făcut parte împreună, din 1991 până în 1998, din Comitetul Central al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Nu voi uita niciodată că Preafericirea Voastră
aţi fost unul dintre episcopii ortodocşi din cadrul Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor care, nu numai că s-a preocupat şi şi-a dat silinţa să înţeleagă Occidentul,
dar l-aţi luat şi îl luaţi în serios.
Preafericirea Voastră sunteţi persoana care, nu numai că cunoaşteţi Occiden
tul şi Bisericile din Apus, dar şi apreciaţi valorile, realizările şi spiritualitatea lor.
Pentru aceasta nu vi s-au adus întotdeauna laude, însă aceasta nu v-a împiedicat
să mărturisiţi ferm convingerile pe care le aveţi.
A

____

____
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Şi încă ceva: ca episcop vechi catolic, deşi parteneri în Consiliul Ecumenic al
Bisericilor, nu aveam multă putere şi influenţă, dar aceasta nu avea nici o impor
tanţă pentru Prea Fercirea Voastră.
Prea Fercirea Voastră aţi luat în serios şi pe cei mai mici şi mai slabi cu con
diţia ca viaţa şi activitatea lor să fie serioase şi de încredere din punct de vedere
teologic şi spiritual.
Eu cred că ceea ce îi dă ecumenismului puterea sa religioasă este credinţa în
Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie a Bisericii, deschiderea şi respectul faţă de
minorităţi şi curajul de a separa paiele de boabele de grâu.
De aceea, ca episcop al unei Biserici mici din punct de vedere numeric, mă
bucur în mod deosebit de alegerea şi întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române. Aceeaşi mare bucurie o împărtăşeşte şi întreaga
Conferinţă a Episcopilor Vechi Catolici, pentru că sunteţi cu adevărat un „purtător
de speranţe.”
Binecuvântarea Prea Sfintei Treimi să fie peste Biserica Ortodoxă Română şi
peste Patriarhul ei.
întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh Danieli"

Mesajul Graţiei Sale Rowan Douglas Williams, Arhiepiscop de
Canterbury şi Primat al Comuniunii Anglicane, prezentat de
Excelenţa Sa Episcop Geoffrey Rowell
Iubitului nostru frate în Domnul,
Preafericitului DANIEL,
Arhiepiscopul Bucureştilor şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
"Cu mare bucurie vă transmitem salutările cele mai călduroase în numele
Domnului nostru Iisus Hristos, acum, când Vă pregătiţi să Vă asumaţi responsa
bilitatea de conducător, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
De mai bine de şaptezeci de ani Biserica Angliei şi Biserica Ortodoxă Ro
mână au crescut împreună, iar legăturile şi afecţiunea dintre ele au devenit din ce
în ce mai strânse.
în primul deceniu al secolului al XXI-lea, noi, liderii creştini din lumea con
temporană, avem nevoie, mai mult ca oricând, să-l mărturisim pe Hristos, Cel
Care ne cheamă să arătăm şi să aprofundăm semnele vizibile ale dialogului şi coo
perării care există deja în Trupul Său, pentru ca lumea să poată crede în Domnul
şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest dialog aprofundat ne va permite să fim
uniţi în oferirea bucuriei acolo unde există suferinţă, să tratăm ca atare sărăcia din
lume şi să demonstrăm marea noastră grijă pentru mediul înconjurător al planetei,
care este atât de fragil.
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Fie ca Domnul nostru, Păstorul nostru cel bun şi Marele Preot să Vă trimită
tărie, ca să puteţi „hrăni turma Sa” din Biserica Ortodoxă Română şi să contribuiţi
pe deplin la viaţa comunităţilor creştine în Europa şi în lume”.

Mesajul Sinodului Bisericii Evanghelice din Germania, prezentat de
Dl. Superintendent Gerrit Noltensmeier
Preafericirea Voastră,
Iubite frate Daniel,
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
"în numele Sinodului Bisericii Evanghelice din Germania, frate Daniel,
doresc să Vă felicit din suflet cu ocazia întronizării Voastre ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.
Preafericirea Voastră cunoaşteţi personal şi foarte bine relaţiile ecumenice
dintre Biserici şi, dintr-o poziţie plină de responsabilitate, aţi urmărit cu viu inte
res nu doar dialogul bilateral cu Biserica Evanghelică din Germania, ci şi celelalte
dialoguri ale Consiliului Mondial al Bisericilor, şi aceasta nu doar din perspectiva
celui care-şi susţinea teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă a
Universităţii din Strasbourg, în 1979, ci şi ca profesor de Teologie Sistematică la
Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva şi Fribourg şi ca Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei.
Interesant şi îmbucurător a fost mai ales faptul că Preafericirea Voastră, îm
preună cu preşedintele Sinodului Bisericii Evanghelice din Germania, Episcopul
Wolfgang Huber, aţi putut participa la Cea de-a treia Adunare Ecumenică Euro
peană de la Sibiu şi noi suntem convinşi că Preafericirea Voastră veţi promova şi
susţine pe mai departe comuniunea ecumenică a Bisericilor creştine din ţara Voas
tră, dialogul cu lumea culturii şi cu societatea civilă.
Astăzi, în ziua întronizării Voastre, citim în Călăuza evanghelică a creştinilor
din Hermhut un cuvânt al profetului Zaharia, care spune: „Şi Mă voi aşeza ca
strajă împrejurul Casei Mele” (Zaharia 9, 8).
Fie ca Domnul nostru Dumnezeu să umple slujirea Voastră ca patriarh cu
înţelepciunea şi puterea Duhului Sfânt, iar Dumnezeu Cel întreit în Persoane,
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, să binecuvânteze activitatea Voastră pastorală.
Cu salutări cordiale, mai ales, din partea Episcopului Wolfgang Huber".

Mesajul Rev. Dr. Samuel Kobia, Secretar General al Consiliului
Mondial al Bisericilor, prezentat de Pr. prof. Ioan Sauca
Preafericirea Voastră,
"Cu acest fericit prilej, „comuniunea bisericilor”, care constituie Consiliul
Mondial al Bisericilor se alătură Bisericii Ortodoxe Române care-şi sărbătoreşte
întronizarea patriarhului său.
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La acest moment din istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române, Bise
ricile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor dimpreună cu personalul său sunt
reprezentate de Prea Sfinţitul Ham Gemy şi de Părintele Profesor Ioan Sauca.
O dată cu alegerea şi întronizarea Preafericirii Voastre, o pagină cu totul nouă
se inaugurează în istoria Bisericii Ortodoxe Române din noul secol şi noul mileniu.
România este acum membru deplin al Comunităţii Europene; România este
pe calea refacerii din urmările trecutului recent; România experimentează o înflo
rire fantastică a tinerei sale generaţii, plină de dinamism, creativitate şi imagi
naţie, care priveşte spre viitor cu încredere şi speranţă.
Suntem pe deplin convinşi că la acest nou început de drum, conducererea spi
rituală a Preafericirii Voastre va ghida, întări şi inspira poporul român, va afirma
cu tărie rolul poporului şi Bisericii Voastre în Europa şi în lume şi va deschide căi
noi de dialog şi cooperare cu alte popoare şi Biserici.
Totodată, suntem încrezători că veţi continua să Vă împărtăşiţi cunoştinţa,
înţelepciunea, darul de discernământ şi curajosul entuziasm, îndeosebi cu tânăra
generaţie.
Noi Vă suntem recunoscători pentru conducerea pe care aţi oferit-o la sute de
persoane din lumea întreagă, care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey.
Timp de câţiva ani, Preafericirea Voastră le-aţi fost profesor, îndrumător, condu
cător, mentor şi multora părinte spiritual.
Vă suntem, de asemenea, recunoscători că în calitate de membru în comite
tele de conducere ale Consiliului Mondial al Bisericilor, aţi adus în mod constant
provocarea şi contribuţia profundă a teologiei şi spiritualităţii ortodoxe, partici
pând astfel activ la căutarea unei mărturii creştine comune, a unui dialog con
structiv, şi a unei cooperări autentice, benefică tuturor participanţilor la mişcarea
ecumenică.
Ne rugăm fierbinte ca slujirea Preafericirii Voastre în fruntea Bisericii Orto
doxe Române să fie binecuvântată cu abundenţă de către Atotputernicul Dumnezeu,
Tatăl Domnului şi Mântuitorului nostru comun, Iisus Hristos.
Preafericirea Voastră,
Mişcarea ecumenică, dimpreună cu toate instrumentele şi organizaţiile sale,
este astăzi la răscrucea unei ere noi, plină de provocări. Mai exista încă o bogăţie
extraordinară de potenţial neexploatat. Mai sunt şi o serie de adânci probleme teo
logice, etice şi spirituale care încă mai despart Bisericile. Şi mai sunt şi noi pro
vocări pe care Bisericile şi creştinii sunt chemaţi să le înfrunte împreună.
Drumul pe care Bisericile devotate căutării unităţii creştine îl mai au încă de
parcurs va fi cu siguranţă greu şi anevoios. Totuşi, rămânând împreună ca Biserici
creştine, rugându-ne şi lucrând împreună, mărturisind lumii împreună şi înfrun
tând împreună toate provocările pare a constitui singura posibilitate pentru Bise
ricile din lumea noastră tragic divizată. Consiliul Mondial al Bisericilor afirmă şi
promovează această rămânere împreună, mobilizează toate forţele şi energiile
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pentru realizarea acesteia, încurajează Bisericile să lupte împotriva tuturor ten
dinţelor care le-ar putea conduce spre izolare şi marginalizare.
In realizarea acestei sarcini dificile, Consiliul Mondial al Bisericilor contează
pe sprijinul Preafericirii Voastre pentru a beneficia de ataşamentul Vostru la im
perativele Evangheliei şi a Tradiţiei celei vii a Bisericii, de conducerea Voastră
inspirată şi inspiratoare, de ataşamentul declarat faţă de toate eforturile care aduc
popoarele mai aproape unele de altele.
Ne rugăm fierbinte ca Duhul adevărului, care face şi asigură comuniunea, să
Vă lumineze slujirea Preafericirii Voastre atât în Biserica Ortodoxă Română, cât
şi în marea familie creştină a Bisericilor.
Ne alăturăm astăzi fraţilor şi surorilor ortodocşi români şi împreună cu ei Vă
spunem, Preafericite: Ad multos annos! La mulţi ani!”
A

Mesajul Venerabilului Colin Williams, Secretar General al
Conferinţei Bisericilor Europene
Preafericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Onoraţi Oaspeţi,
Fraţi şi surori în Hristos,
55Voi schimba întristarea lor în veselie şi-i voi mângâia după întristarea lor şi-i
voi bucura (Ieremia 31, 13). Aşa vorbeşte proorocul Ieremia către un popor dis
perat de gândul dacă cumva Dumnezeu mai are pregătit un nou început pentru el,
sau dacă Dumnezeu va mai face cu el lucruri minunate. Cu numai şapte săptămâni
în urmă am avut privilegiul, împreună cu Părintele Viorel Ioniţă, să reprezint
Conferinţa Bisericilor Europene la slujba de prohodire, prin care Preafericitul
Patriarh Teoctist de vrednică pomenire a fost condus la locul de veci. Atunci a
fost, într-adevăr, un moment de tristeţe, o tristeţe uşurată de credinţa în Hristos,
care a învins moartea; şi totuşi, tristeţe, căci cel care a condus Biserica sa atât de
eficient şi a slujit atât de credincios pe Dumnezeu ne-a părăsit ca să se odihnească
pentru totdeauna în Domnul.
Ne-am adunat cu toţii astăzi, aici, din cu totul alte motive şi aceasta este,
după cum ne-a promis nouă Domnul. Noi nu am fost lăsaţi orfani (Ioan 14, 18).
Doliul nostru nu a fost uitat, ci s-a schimbat, într-adevăr, în bucurie. Ne bucurăm
că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a inspirat Biserica Ortodoxă Română să aleagă
ca patriarh al ei pe slujitorul lui Dumnezeu, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei. Ne bucurăm pentru aceasta, deoarece ştim că Preaferi
cirea Sa este un om pentru timpurile actuale în schimbare, timpuri în care atât de
multe în jurul nostru ne apar schimbătoare şi nestatornice. Preafericirea Sa este,
întâi de toate, un om capabil să vorbească cu convingere şi claritate despre cre
dinţa păstrată în Biserica lui Hristos. El este un om capabil să facă acest lucru, mai
ales, datorită faptului că trăieşte o viaţă, care prin rugăciune şi Liturghie, este de55
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terminată zilnic de întâlnirea cu Domnul pe care-L slujeşte. Iar din perspectiva
organizaţiei ecumenice pentru care am onoarea să lucrez, Preafericirea Sa este un
om respectat, ascultat şi se bucură de încrederea creştinilor - bărbaţi şi femei dincolo de graniţele confesiunii proprii.
La recenta Adunare Ecumenică organizată la Sibiu, aici, în România, la înce
putul acestei luni, Preafericirea Sa a vorbit cu mare convingere despre unitatea
esenţială a Bisericii lui Hristos, ca despre „comuniunea persoanelor umane unite,
prin Sfântul Botez, cu Prea Sfânta Treime”. încă de pe vremea când era profesor
la Institutul Ecumenic de la Bossey, Preafericirea Sa a fost inspirat de această uni
tate esenţială a Bisericii lui Hristos ca să lucreze cu mult spor pentru această uni
tate, care este voinţa lui Hristos pentru Biserica Sa. Noi am fost privilegiaţi prin
faptul că Prea Fericrea Sa a fost membru atât în Comitetul Central, cât şi în Pre
zidiul Conferinţei Bisericilor Europene încă din 1997, în care a adus înţelepciunea
şi bogata sa experienţă din sfera ecumenică. încă de la Strasbourg, în 2001, Prea
Fericrea Sa a fost invitat să fie unul din referenţii principali la semnarea Chartei
Ecumenice. Iar atunci când am început să pregătim cea de Treia Adunare Ecume
nică Europeană din acest an, Preafericirea sa a fost unul dintre primii care ne-au
încurajat să venim în România, precum şi cel care a propus ca tema acestei Adu
nări să fie centrată asupra înţelegerii scripturistice a lui Hristos ca lumină, o temă
cu profunde rezonanţe pentru credincioşii ortodocşi.
Bisericile membre ale Conferinţei Bisericilor Europene din fiecare ţară a con
tinentului nostru sunt alături de Biserica Ortodoxă Română în rugăciune, pentru
ca viziunea Preafericirii Sale cu privire la chemarea de azi a Bisericii să rămână
nouă, vie şi să poată continua să inspire Bisericile creştine din întreaga Europă şi
pe mai departe.
Sunt recunoscător pentru invitaţia de a prezenta acest scurt mesaj. împreună
cu Sfântul Apostol Pavel (Filipeni 4, 19) mă rog ca Domnul lisus Hristos, potrivit
bogăţiilor slavei Sale, să împlinească toate cererile Bisericii Ortodoxe Române,
precum şi cele ale noului său Patriarh, în anii care vor veni.
întru mulţi ani, Preafericirea Voastră!”
Timpul fiind înaintat, prezentarea mesajelor de felicitare s-a încheiat.
Tuturor mesajelor, Preafericitul Patriarh Daniel le-a răspuns cu mulţumiri,
făcând încă o dată apel la conlucrarea ortodoxă, cât şi la continuarea dialogului
interconfesional şi interreligios.

Răspunsul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la mesajele de
felicitare ce i-au fost adresate
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre, membri ai Sfântului Sinod şi ai
delegaţilor Bisericilor Ortodoxe surori,
Domnule Prim-ministru,
Domnule Preşedinte al Senatului,
Majestatea Voastră,
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Distinşi foşti preşedinţi ai României,
Distinse personalităţi ale lumii politice româneşti, preşedinţi de partide,
Distinşi miniştri, distinşi parlamentari,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre, reprezentanţi ai Bisericilor creştine şi ai
altor culte religioase,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi,
Prea Cuvioase Maici,
Onorată asistenţă,
"Cu sentimente de profundă recunoştinţă, vă mulţumim tuturor pentru pre
zenţa Dumneavoastră la acest moment solemn din viaţa Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, prilejuit de întronizarea noastră ca Patriarh. Vă mulţumim în mod călduros
pentru mesajele ce ne-au fost adresate în numele Bisericilor Ortodoxe surori, în
numele instituţiilor principale ale Statului român, în numele unor Biserici şi orga
nizaţii creştine internaţionale.
în toate mesajele adresate am simţit prezenţa sentimentelor de preţuire la
adresa Bisericii Ortodoxe Române şi a noastră personal. La rândul nostru expri
măm alese sentimente de recunoştinţă şi frăţească dragoste în Hristos către toţi ie
rarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al căror cuvânt a fost exprimat de către IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, către Intâistătătorii Bisericilor
Ortodoxe surori, către toate Bisericile şi organizaţiile creştine care ne-au felicitat şi
către toate înaltele autorităţi ale instituţiilor Statului român reprezentate aici.
Vă mulţumim din inimă tuturor şi rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să ne
binecuvinteze cu harul şi cu iubirea Sa de oameni şi să ne dăruiască ajutorul Său
în promovarea frăţietăţii şi comuniunii ortodoxe, a unităţii creştine, a dialogului
şi cooperării între Biserici şi popoare, între toţi oamenii de bună credinţă.
Vă dorim tuturor multă sănătate, pace şi multă bucurie!
A

Cu aceasta, şedinţa solemnă a Sfântului Sinod s-a încheiat. La ieşirea din
Aulă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, corul şi participanţii au cântat
Imnul Patriarhal şi La mulţi ani!
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit cu prilejul întronizării, din par
tea unor întâistătători de Biserici, pe lângă icoane, şi două cârje arhipăstoreşti ofe
rite de Santitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic şi de Preafericitul Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade. De asemenea, Sanctitatea Sa
Patriarhul Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, a trimis noului
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române o cruce şi două engolpioane, iar Sancti
tatea Sa Papa Benedict al XVI-lea a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
un potir din argint.
A
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7. CONFERIREA ORDINULUI NAŢIONAL STEAUA ROMÂNIEI
ÎN GRAD DE MARE CRUCE
Excelenţa Sa, Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, a conferit
noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, Ordi
nul Naţional „Steaua României” în Grad de Mare Cruce, una din cele mai înalte
distincţii acordate de statul român.
Ceremonia a avut loc Duminică, 30 septembrie 2007, ora 17,00, la Palatul
Cotroceni, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod şi a delegaţilor bisericeşti din
străinătate.
Cu această ocazie, şeful statului a arătat că se simte onorat să fie martorul
unuia dintre evenimentele majore ale Bisericii Ortodoxe Române, ceremonialul
de întronizare a primului Patriarh ales în mod democratic, după cel de-al doilea
război mondial: „Am avut şansa şi onoarea să particip la întronizarea primului
Patriarh, de după cel de-al Doilea Război Mondial, care a fost desemnat în mod
democratic şi după preceptele Bisericii Ortodoxe Române, de însăşi Biserica
Ortodoxă Română. Pentru acest lucru, vă mulţumesc dumneavoastră şi Bisericii
Ortodoxe Române, în ansamblul ei ”.
De asemenea, preşedintele Băsescu a subliniat că înmânarea „celui mai înalt
Ordin al statului român” este un semn de recunoştinţă pentru activitatea des
făşurată până acum de Preafericitul Daniel, ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, precum şi un semn al speranţei că Biserica Ortodoxă Româna va continua
să fie un partener al statului român.
în acelaşi timp, a spus şeful statului, semnificaţia decorării Preafericitului
Daniel este legată şi de speranţa implicării Bisericii Ortodoxe Române în rezolvarea
problemelor sociale, alături de stat, şi în consolidarea unităţii poporului român. „Am
convingerea că Biserica Ortodoxă Română ne poate ajuta să găsim calea prin care
cetăţenii români din Harghita şi Covasna să lucreze pentru a fi împreună români şi
maghiari. Am convingerea că Biserica Ortodoxă Română ne poate ajuta să găsim
cheia de afi mai apropiaţi defraţii noştri de peste Prut. Am convingerea că Biserica
Ortodoxă Română ne poate sprijini să devenim acea naţiune unitară în jurul setu
lui ei de valori, pentru că numai unitatea şi apropierea unul de celălalt sunt cele
care pot face din poporul român un popor care să reuşească atât de repede, cât îşi
doreşte fiecare român \ a explicat preşedintele Băsescu.
Preşedintele României şi-a exprimat convingerea că, în perioada următoare,
toţi românii au nevoie de parteneriatul cu Biserica, care este un izvor de cultură,
de patriotism şi de valori.
în încheiere, şeful statului l-a asigurat pe Preafericitul Daniel „ de tot sprijinul
pe care Preşedintele României poate să-l acorde Bisericii Ortodoxe Române ”.
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Cuvântul de răspuns al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
Domnule Preşedinte,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre,
Onorată asistenţă,
nOnoarea care ni s-a făcut astăzi prin conferirea O rdinului N a ţio n a l
rrSteaua R om âniei" în G rad de M are Cruce este, în primul rând, un act simbo
lic al Preşedintelui României de cinstire şi preţuire a Bisericii Ortodoxe Române.
în al doilea rând, acest gest reprezintă pentru noi personal o mare încurajare
la început de drum nou, pe o treaptă superioară de slujire a Bisericii Ortodoxe
Române şi a ţării noastre.
In al treilea rând, înalta distincţie primită astăzi ne cheamă la o intensificare
a respectului reciproc şi a cooperării dintre Stat şi Biserică, potrivit noii Legi a
cultelor care recunoaşte contribuţia Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte
culte religioase oficiale din România la viaţa societăţii româneşti, acestea fiind
apreciate ca factori ai păcii sociale şi parteneri sociali ai Statului Român, motiv
pentru care Statul sprijină cultele din România. Autonomia cultelor religioase
faţă de Stat, garantată de Constituţia României, însemnează libertatea acestora
de a se organiza şi funcţiona fară restricţii din partea Statului. In acelaşi timp,
noi nu înţelegem autonomia Bisericii ca fiind izolare, ci fiind şi libertate respon
sabilă de cooperare cu Statul Român spre binele comun al societăţii româneşti,
care are nevoie de vindecare spirituală, de consolidare materială şi de afirmare
întru demnitate umană pe plan naţional şi internaţional.
Rugăciunea şi fapta bună, cultul şi cultura inspirată de credinţă, legătura
dintre viaţa spirituală şi activitatea socială, afirmarea identităţii naţionale şi des
chiderea spre universal, toate aceste valori tradiţionale pe care le binecuvântează
şi le cultivă Biserica noastră constituie coordonate permanente şi priorităţi ale
slujirii noastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preşedinte al Sfântului
Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti.
Cu aceste gânduri de preţuire a poporului român şi a tuturor instituţiilor Sta
tului Român, mulţumim călduros Excelenţei Voastre, Domnule Traian Băsescu,
Preşedintele României, pentru conferirea O rdinului N aţion al "S teau a R om â
n ie i în G rad de M are C ruce şi pentru cuvintele de apreciere adresate nouă cu
acest prilej. Rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să Vă dăruiască multă
sănătate şi mult ajutor în activitatea Domniei Voastre de conducere şi reprezen
tare a Statului Român.
In încheiere, mulţumim tuturor ierarhilor din ţară şi străinătate, precum şi
tuturor persoanelor distinse care ne-au onorat cu prezenţa lor la acest moment de
preţuire şi încurajare pentru slujirea noastră ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române”.
V*

"

-A
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8. ÎNTÂLNIREA PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH
DANIEL CU IERARHII ORTODOCŞI PARTICIPANŢI LA
ÎNTRONIZARE
Programul oficial al zilei s-a încheiat la ora 19, 30, cu şedinţa Sfanţului
Sinod, prin care ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi ierarhii Bisericilor Orto
doxe de peste hotare au „binecuvântat şi consacrat” data de 30 de septembrie ca
zi a întronizării celui de al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a întâlnit la Reşedinţa patriarhală cu
ierarhii ortodocşi care au participat la ceremonia întronizării Preafericirii Sale în
Scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. In cadrul acestei întâlniri,
Preafericitul Părinte Daniel a mulţumit tuturor ierarhilor, atât români, cât şi
străini, pentru prezenţa la acest eveniment cu totul special din viaţa Bisericii Orto
doxe Române şi a Preafericirii Sale, şi le-a dăruit câte un engolpion de argint pen
tru a marca în conştiinţa fiecăruia momentul la care a participat, spunând: „ Ru
găm pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să ne dăruiască totodeauna bucu
ria de a sluji împreună Biserica Sa şi de a păstra unitatea de credinţă şi comuni
unea noastră frăţească
De asemenea, au primit daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel şi ceilalţi membrii ai delegaţiilor ortodoxe (arhimandriţi şi preoţi). In total,
au fost peste 100 de ierarhi şi aproximativ 30 preoţi şi delegaţi ortodocşi.
De departe, întronizarea celui de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, Preafericitul Părinte Daniel, a constituit cel mai însemnat eveniment
religios din ultimii ani, mai ales că prin intermediul televiziunii, care a transmis
în direct şi pe internet, a putut fi urmărit de milioane de credincioşi din toate
colţurile lumii. Aproape 3.000 de credincioşi din toată ţara au participat la cere
monia religioasă prilejuită de întronizarea noului Patriarh al Bisericii Române.
O dată cu întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe, scaunul de mitropolit al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a devenit
vacant. Până la alegerea unui nou mitropolit la Iaşi, Preafericitul Patriarh Daniel
va fi şi Locţiitor al Scaunului de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Aşadar, până
atunci, titulatura celui de al şaselea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române va
fi: „Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor
de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei”.
A

A
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9. TELEGRAME ŞI SCRISORI DE FELICITARE
Pe lângă mesajele oficiale prezentate în cadrul şedinţei solemne a Sfântului
Sinod, s-au primit la Cabinetul patriarhal, pe adresa Preafericitului Părinte Pa
triarh Daniel, zeci de scrisori şi telegrame de felicitare pentru alegerea şi întroni
zarea Preafericirii Sale în Scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Redăm o parte din aceste scrisori şi telegrame de felicitare prin care alegerea
şi întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel a fost salutată cu căldură şi sinceri
tate de către instituţii, asociaţii şi personalităţi bisericeşti şi culturale din ţară şi de
peste hotare.

Eminenţa Sa Cardinalul Christoph Schonborn, Arhiepiscopul Vienei
Preafericirea Voastră,
Iubit şi venerat frate în Hristos,
"Biserica Romano-Catolică din Austria se bucură împreună cu Biserica Orto
doxă Română de alegerea Voastră ca păstor şi patriarh. Domnul aşează pe umerii
Voştri această măreaţă misiune, într-un moment istoric. Aderarea României a
îmbogăţit Uniunea Europeană cu o ţară mare şi frumoasă, care poartă pecetea unei
culturi creştine. Ea oferă numeroase posibilităţi de dezvoltare acestei ţări şi întă
reşte în mod remarcabil creştinii din Europa. într-adevăr, multe nădejdi se leagă
de această înfăptuire.
Bucuria pe care o resimţim pentru întronizarea Voastră este cu atât mai in
tensă, cu cât ea vine să se adauge bunelor şi îndelungatelor relaţii dintre Bisericile
noastre, la care şi Preafericirea Voastră aţi avut o contribuţie substanţială prin angajamentele cu Fundaţia PRO ORIENTE. Intr-adevăr, predecesorul meu, Cardi
nalul Franz Konig, a fost primul cardinal al Bisericii Romano-Catolice care a vizi
tat România în 1967, şi ca urmare, în 1968, Patriarhul Iustinian a venit să ne vizi
teze la Viena. Ospitalitatea ecumenică, numeroasele schimburi de studenţi şi de
profesori, precum şi conferinţele teologice comune au îmbunătăţit şi au consoli
dat după aceea relaţiile dintre Bisericile noastre.
în Austria, această bună înţelegere ecumenică s-a manifestat prin ajutorul şi
sprijinul foarte concret oferit Bisericii Ortodoxe Române de cele două mitropolii
ale Bisericii Romano-Catolice - de la Viena şi Salzburg. La Viena, ca Arhiepisco
pie, am putut face să înainteze edificarea noii biserici româneşti în mod direct,
printr-o contribuţie financiară importantă. Astfel, cea mai mare parohie româ
nească din Austria şi parohul său, părintele Dr. Nicolae Dura au găsit la Viena un
nou cămin duhovnicesc. Construirea unei biserici ortodoxe româneşti de lemn la
Salzburg este acum unul din exemplele cele mai recente pentru această înţelegere
ecumenică la nivel practic. înălţarea acestei biserici a devenit posibilă prin drep
tul de construcţie gratuit garantat de Benedictinii de la Mănăstirea St. Peter, pre
_
_
_
_

_____
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cum şi prin finanţarea integrală de către Fundaţia Propter Homines (VaduzLiechtenstein), al cărei vicepreşedinte, Dr. Hans Katschthaler, este în acelaşi timp
şi preşedintele secţiunii PRO ORIENTE de la Salzburg. Intr-adevăr, Arhiepisco
pia de Salzburg şi îndeosebi întâistătătorul său, Arhiepiscopul Dr. Alois Kothgasser, şi-au arătat sprijinul deosebit faţă de acest proiect. Astfel, creştinii Bisericii
romano-catolice din Salzburg şi parohia ortodoxă română, cu parohul său, părin
tele Dr. Dumitru Viezuianu, convieţuiesc într-un mod excepţional.
Cu prilejul întronizării Voastre ca patriarh al tuturor creştinilor ortodocşi din
România, vă felicit din toată inima. Fie ca Domnul să Vă binecuvânteze râvna,
încă o dată, Vă încredinţez de rugăciunile mele cordiale.
îmi exprim din nou regretul profund de a nu putea participa la întronizarea
Voastră. Persoana mea va fi reprezentată la Bucureşti de către Părintele Prof. Philipp Hamoncourt, care vă va transmite personal acest mesaj,
întru dragostea lui Hristos, Vă dau sărutarea păcii".
_
_
_
__________________

A

Eminenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop de Milano
Preafericirea Voastră,
"Cu mare bucurie am primit fericita ştire a alegerii Preafericirii Voastre ca
Patriarh, pe care în Italia mulţi o doreau, şi acum, împreună cu Biserica lui Dum
nezeu care se află în Milano, mă alătur la marea sărbătoare a Bisericii Ortodoxe a
României pentru înscăunarea noului său Păstor şi Primat. Aş fi dorit să fiu prezent
personal şi m-aş fi înapoiat cu plăcere în scumpul pământ al României la puţine
zile după Adunarea Ecumenică de la Sibiu, dar, mulţumind pentru amabila invi
taţie pe care Patriarhia mi-a adresat-o, comunic că îndatoriri pastorale, care coin
cid, mă obligă să rămân în Italia.
în reprezentanţa Bisericii Ambroziene participă la solemnitatea de Duminică,
30 septembrie, ca delegaţi ai mei: Excelenţa Sa Mons. Francesco Coccopalmeiro,
de mai mulţi ani creator de relaţii cu Biserica Voastră, ca Auxiliar al Arhiepis
copului de Milano şi ca delegat al Episcopilor din Lombardia pentru ecumenism,
în prezent preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Texte Legislative la Scaunul
Apostolic al Romei; Preotul Gianfranco Bottoni, rector al bisericii civice San Gottardo al Palazzo Reale şi responsabil diocezan pentru ecumenism şi dialog, care se
ocupă de relaţiile interconfesionale şi interreligioase şi promovează formarea unei
sensibilităţi ecumenice în comunităţile noastre. Am dorit ca dânşilor să li se alăture
şi preşedintele, în prezent în funcţie, al Consiliului Bisericilor creştine din Milano,
în persoana Preotului Traian Valdman, fiu al Bisericii Voastre şi mărturisitor al unei
prezenţe ecumenice semnificative în oraşul nostru, unde de zeci de ani se acordă
asistenţă religioasă ortodocşilor români în parohia de el însuşi înfiinţată.
Alcătuirea interconfesională a micii delegaţii milaneze este un semn al fap
tului că ecumenismul, pentru care Preafericirea Voastră sunteţi foarte cunoscut ca
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atent susţinător şi inteligent autor, este bine înrădăcinat în Biserica locală care
poartă numele Sfântului Ambrozie, episcop şi învăţător al Biserici nedespărţite. în
numele său, doresc să contribui la continuarea mersului creştinilor pe calea recon
cilierii în Hristos şi în deplina comuniune a Duhului Sfânt. în mod deosebit, sunt
convins că relaţiile dintre Bisericile noastre surori, bine orientate de Papa Ioan
Paul al II-lea şi Patriarhul Teoctist, pot nu numai să se întărească, ci şi să dea naş
tere unor paşi noi şi concreţi, graţie slujirii patriarhale a Preafericirii Voastre.
De fapt, este de datoria marilor Biserici ale Ortodoxiei şi ale Catolicismului să
ia iniţiative pentru ca, cel puţin la nivel european, ţoţi creştinii din Orient şi din
Occident să poată face experienţa comuniunii deja date în Hristos şi să poată mani
festa unitatea vizibilă pierdută între Bisericile lor. Desigur, spiritul şi metoda „sinodalităţii”, bine înrădăcinată în practica eclezială a Tradiţiei Ortodoxe, indică şi
mişcării ecumenice calea principală pentru ca Bisericile să fie mai disponibile să
meargă împreună pe „străzile lumii”, spre a împlini împreună misiunea comună a
anunţului evanghelic pe care Domnul îl încredinţează ucenicilor Săi. De aceea, este
necesar ca şi responsabilii şi păstorii diverselor Biserici confesionale să caute să se
întâlnească şi să arate că sunt „o singură inimă şi un singur suflet” când vorbesc în
numele
Evangheliei,
cel
puţin
societăţilor
din
continentul
nostru
european.
A
In această perspectivă, am exprimat, în câteva ocazii, dorinţa ca Milano să
poată găzdui, într-o mare şi coparticipată întâlnire ecumenică, pe conducătorii
Bisericilor creştine din Europa, spre comuna amintire a celebrului edict pe care,
în anul 313, Constantin şi Liciniu l-au trimis din oraşul nostru autorităţilor din tot
imperiul în favoarea libertăţii de cult. Faptul a însemnat o cotitură în istoria creş
tinismului şi a mărturisirii publice a credinţei. De aceea, la aniversarea acelei date,
Bisericile Europei ar putea să facă pe conducătorii lor să se întâlnească şi să
meargă împreună.
îmi dau seama că proiectul este mai presus de puterile noastre, dar am încre
dere în forţa rugăciunii, pe care o solicit şi Preafericirii Voastre, pentru a se rea
liza iniţiative, eventual mai simple, dar orientate în aceeaşi direcţie. De fapt, con
sider important ca fiecare Biserică, începând de la cea Catolică, şi chiar relaţiile
dintre Biserici, începând cu organismele ecumenice, să aibă urgentă nevoie să
redescopere sensul „sinodalităţii”, consolidându-i formele existente şi realizând
altele noi. Corect îmbinate, la diverse niveluri, cu indispensabile slujiri de prezidenţă, acestea sunt de importanţă decisivă pentru viitorul mişcării ecumenice.
în sfârşit, ca arhiepiscop al unei mari dieceze, în al cărui spaţiu mitropolitan
imigrarea cetăţenilor români a dobândit dimensiuni foarte mari, doresc să confirm
Preafericirii Voastre intenţia şi disponibilitatea Bisericii Ambroziene de a primi
a

A

confesionale şi în pozitiva valorizare a tradiţiei lor spirituale. In această optică,
doresc ca între Bisericile noastre să se poată concorda forme de colaborare interconfesională corecte din punct de vedere ecumenic şi fecunde pe plan pastoral, spre
realul beneficiu al vieţii spirituale a credincioşilor imigranţi. Schimburi de vizite şi
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înfrăţiri între comunităţi catolice italiene şi comunităţi ortodoxe române, din care
provin imigranţii găzduiţi de dioceza noastră ar putea să promoveze şi să răspân
dească o mentalitate ecumenică, care să evite deriva acelui prozelitism care, chiar şi
când este involuntar, contribuie la uitarea propriei tradiţii confesionale.
Asigurându-Vă de a mea personală pomenire în rugăciune, în numele întregii
Biserici Ambroziene, urez ca slujirea patriarhală a Preafericirii Voastre să fie un
dar al Duhului Sfânt, fecund în har, în primul rând, pentru credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române, şi propice unei mărturii ecumenice şi unitare a Evangheliei
lui Iisus Hristos, Care pentru noi S-a rugat Tatălui: „Să fie şi ei în Noi una, pen
tru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis (Ioan 17, 21)”.

Federaţia Luterană Mondială
Preafericite Patriarh Daniel,
11Vă transmit, în numele Federaţiei Luterane Mondiale, cele mai sincere feli
citări şi rugăciunile noastre cu fericita ocazie a întronizării Voastre ca Patriarh al
României.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, fie ca moştenirea conducerii inspirate şi a colabo
rării ecumenice stabilită de predecesorul Vostru să fie continuată sub conducerea
Voastră. Astăzi, vă începeţi patriarhatul în ajunul celei de a IlI-a Adunări Ecume
nice Europene, care a întors ochii Europei spre tradiţiile venerabile şi calda ospi
talitate a Bisericii Voastre. Fie ca aceste note de credinţă şi de bun venit să fie şi
caracteristicile păstoririi Voastre.
în calitate de luterani, apreciem roadele înţelegerii teologice mutuale apărute
în urma a 25 de ani de dialog cu Bisericile din familia ortodoxă şi aşteptăm cu ne
răbdare continuarea acestei învăţături. Dorim, de asemenea, să găsim căi de cola
borare mai strânsă în diakonia şi să ne alăturăm vouă în rugăciunea lui Iisus, pentru ca adepţii Săi să arate lumii unitatea pe care o doreşte pentru Biserica Sa. în
trucât Dumnezeu v-a adus la această zi, diversificata Voastră experienţă şi înţele
gere v-a pregătit în mod unic să vă aduceţi Biserica într-o relaţie mai profundă cu
Hristos şi mai aprofundată cu alţi creştini. Ne vom ruga pentru darurile lui Dum
nezeu de putere, curaj şi bucurie pentru perioada patriarhatului Vostru.
Ne rugăm în special în această zi pentru toţi creştinii din România. Ne rugăm
ca ei să crească în credinţă şi într-o mai mare dragoste unii pentru alţii. în ţara
Voastră, zilele istoriei dureroase nu sunt atât de îndepărtate şi suntem încredinţaţi
că, aici, căutarea unei mai mari unităţi printre creştini va fi, de asemenea, un
mijloc de vindecare a întregii societăţi, un dar pentru continua reconstruire a cul
turii voastre pe linia dreptăţii şi păcii.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, fie ca Patriarhatul Vostru să fie asemenea biblicu
lui Daniel, „cunoscător al înţelepciunii, înzestrat cu cunoaştere şi înţelegere”. El
a înaintat cu ochii limpezi ai credinţei prin timpuri de mari schimbări şi com
plexitate; chiar şi necredincioşii au văzut în el semnele călăuzirii lui Dumnezeu,
şi fie să vă asemănaţi cu adevărat lui Daniil Sihastrul, care a găsit în adâncimea
A
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vieţii spirituale o înţelepciune care a sfătuit pe cei puternici şi a inspirat generaţii
de credincioşi.
Dumnezeu să Vă binecuvânteze acum şi în toate zilele vieţii Voastre!".
Rev. Dr. Ishmael Noko
Secretar General

Nunţiatura Apostolică în România
Preafericirea Voastră,
" îndată după alegerea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, sunt fericit să mă alătur bucuriei întregii Biserici Ortodoxe, prezentând
Preafericirii Voastre felicitările mele fraterne, asigurându-vă şi de rugăciunea mea
la altarul Domnului.
în momentul în care Biserica Catolică celebrează azi pe Sfântul Ioan Hrisostom, a cărui liturghie este cea mai utilizată de către Bisericile Orientale pentru
celebrările Euharistice, izvor şi culme a întregii activităţi a Bisericii, invoc asupra
Preafericirii Voastre abundenţa darurilor divine şi rog ca la exemplul Sfântului
Ioan Hrisostom, Preafericirea Voastră să fie forma gregis ex animo, într-un lung
şi prolifer minister pastoral".
Cu îmbrăţişări fraterne în Hristos,
Jean-Claude Perisset
Nunţiu Apostolic

Mitropolia Moldovei
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
"Cu bucurie nespusă Vă adresăm ale noastre sincere felicitări, cu ocazia ale
gerii Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze slujirea Preafericirii Voastre şi
să Vă dăruiască multă sănătate, fericire, belşug din darurile Sfântului Duh, pace
şi linişte, precum şi mare milă şi înţelepciune de la Mântuitorul nostru lisus Hris
tos, împărtăşindu-Vă prin harul Său alese daruri duhovniceşti pentru rodnica slu
jire de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române".
Vladimir, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Moldovei

Vicariatul Ortodox Ucrainean Sighetul Marmaţiei
Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
"Suntem stăpâniţi de emoţii sfinte în aceste zile rânduite de Bunul Dumnezeu,
când în fruntea Bisericii Ortodoxe Române aţi fost chemat să conduceţi destinele
ei spre limanul mântuirii sufletelor noastre.
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Cu adâncă smerenie şi fiască dragoste ne îndreptăm gândul spre Milostivul
Dumnezeu, ca la această înaltă chemare a veşnicului Arhiereu Iisus Hristos de
care v-aţi învrednicit, prin lucrarea Duhului Sfânt, să vă dăruiască îndelungă înzilire, har şi pace în lucrarea divino-umană, spre slava Sfintei noastre Biserici.
Clerul şi credincioşii ortodocşi ucraineni din cuprinsul Patriarhiei Române,
care, din clipa alegerii Preafericirii Voastre în Scaunul de Patriarh, am devenit
direct fii duhovniceşti ai Preafericirii Voastre, respectuos vă rugăm să binevoiţi a
primi de la noi dragostea, respectul şi preţuirea ce vă purtăm.
Sărutându-Vă dreapta binecuvântătoare, vă zicem cu toţii să ne trăiţi întru
mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel”.
Preot Ioan Piţurcă, Vicar General

Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara
Preafericirea Voastră,
"însufleţiţi de Sfântul Duh, membrii Colegiului Electoral Bisericesc al Sfintei
Biserici Apostolice Ortodoxe Române, V-au ales pe Preafericirea Voastră ca Intâistătător al ei. în toată lumea creştină, alegerea Preafericirii Voastre este înţeleasă
ca o conlucrare dintre voinţa lui Dumnezeu şi voinţa credinciosului popor român.
Biserica Ortodoxă Română se bucură atât în lume, cât şi între creştini de un
prestigiu deosebit, pe care l-a dobândit prin mărturisirea fermă a Ortodoxiei în cele
mai grele timpuri şi, mai ales, în vremurile mai noi ale istoriei poporului român.
în afară de aceasta, gândirea teologică, la care aţi adus şi Dumneavoastră o
mare contribuţie prin munca depusă până acum, se transpune atât în viaţa poporu
lui ortodox român, cât şi în cea a mănăstirilor româneşti, cunoscute în întreaga
lume. A fi Patriarh al unui asemenea popor este o mare cinste şi încredere, atât în
faţa oamenilor, cât şi în faţa lui Dumnezeu.
în situaţia când România a devenit membră a Uniunii Europene, desigur, că
era necesar ca pe tronul Patriarhiei Române să fie un urmaş apostolic, care cu
noaşte foarte bine situaţia din Europa. Tuturor le este cunoscut că nu există un
întâistătător mai experimentat ca Dumneavoastră în acest segment important al
vieţii Sfintei Biserici.
Episcopia noastră Ortodoxă Sârbă a Timişoarei, preoţimea, monahii, poporul
dreptcredincios şi noi personal, în calitate de arhiereu al acesteia, ne bucurăm de
alegerea Preafericirii Voastre şi vă aşteptăm, cu prima ocazie, să ne vizitaţi şi pe
noi, în Timişoara, să ne binecuvântaţi şi să întăriţi cu rugăciunea şi cu cuvântul de
învăţătură poporul nostru credincios.
Nădăjduim că pe lângă numeroasele îndatoriri care vă aşteaptă, cu ajutorul
lui Dumnezeu să ne vizitaţi şi pe noi în Banat.
încredinţând turma noastră şi pe noi înşine rugăciunilor Voastre arhipăstoreşti, din inimă strigăm: Intru mulţi ani, Stăpâne!”
A

Lukijian, Episcop,
Administrator al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara
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Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti
Preafericirea Voastră,
Părinte Patriarh Daniel,
"Am aflat cu mare bucurie că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române v-a
ales pe Preafericirea Voastră ca Patriarh. Duhul Sfânt, prin vocea membrilor Cole
giului Electoral, v-a chemat să fiţi Părintele şi Păstorul tuturor credincioşilor Bise
ricii Ortodoxe Române.
în numele catolicilor, exprim sentimentele noastre de preţuire, respect şi dra
goste în Domnul.
îl rog pe întreitul, Atotputernicul şi de oameni iubitorul Dumnezeu să vă în
vrednicească de sănătate, binecuvântare, har, bogată şi îndelungată păstorire în
slujba Bisericii Ortodoxe Române şi în realizarea binelui comun al tuturor româ
nilor, după tradiţia vrednicilor înaintaşi".
Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,
Ioan Robu,
Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti,
Preşedintele Conferinţei Episcopale din România

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia
Preafericite Părinte Patriarh,
"Cu ocazia alegerii Preafericirii Voastre pe scaunul măreţ al Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, în numele Arhidiecezei Romano-Catolice de AlbaIulia, cu Prea Sfinţitul Episcop Auxiliar, cu tot clerul şi cu tot poporul credincios,
urăm Preafericirii Voastre mulţi ani înainte, binecuvântaţi de Arhipăstorul sufle
telor, în slujirea Bisericii Ortodoxe Române şi a lumii întregi creştine".
Cu stimă aleasă şi cu dragoste frăţească în Mântuitorul Iisus Hristos,
Jakubinyi Gyorgy,
Arhiepiscop Romano-Catolic de Alba-Iulia,

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi
Preafericirii Sale Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
"Cu emoţie şi satisfacţie am primit vestea alegerii Preafericirii Voastre în
înalta misiune de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.
Ne-am bucurat că dorinţa şi rugăciunile atâtor slujitori şi credincioşi ai Bise
ricii Ortodoxe au fost ascultate.
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La acestea am alăturat şi umilele noastre rugăciuni pentru Preafericirea Voas
tră, pentru binecuvântarea întregului popor din România şi pentru continuarea
drumului comun de căutare şi realizare a unităţii.
Cunoscând activitatea pe care aţi desfaşurat-o în Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, precum şi în Arhiepiscopia Iaşilor, am avut încontinuu speranţa, încă
de la transformările din 1989, că dorinţa întregii Biserici se va împlini.
Trăim, aşadar, o mare bucurie şi o mare împlinire prin alegerea Preafericirii
Voastre în fruntea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi nutrim o speranţă în
dreptăţită în continuarea drumului de cunoaştere, preţuire şi colaborare, spre reali
zarea unui adevărat ecumenism în vederea împlinirii dorinţei lui Hristos: Ca toţi
să fie una!

împreună cu toţi colaboratorii de la Episcopia de Iaşi, vă dorim, Preafericirea
Voastră, binecuvântare de la Domnul şi alese împliniri în marea şi sfanta misiune
de intâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.
întru mulţi ani, Preafericirea Voastră!”
Petru Gherghel,
Episcop de Iaşi

Episcopia Romano-Catolică de Timişoara
Preafericirea Voastră,

"Cu ocazia alegerii Preafericirii Voastre în înalta demnitte de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, în numele meu personal, al clerului şi al persoanelor
consacrate, împreună cu credincioşii romano-catolici din Banat, vă adresăm sin
cere felicitări şi urări de bine şi sănătate.
Comunitatea romano-catolică din dieceza de Timişoara este acum unită în
rugăciune, implorând de la Bunul Dumnezeu mult har şi binecuvântare asupra
Preafericirii Voastre. Apreciind strădaniile Preafericirii Voastre depuse deja pen
tru promovarea relaţiilopr dintre Bisericile noastre şi cultele religioase, în gene
ral, vă încredinţăm călăuzirii Duhului Sfânt pentru o slujire rodnică, spre binele
Bisericii Ortodoxe Române şi al tuturor creştinilor din această ţară.
Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă ocrotească!”

Martin Roos,
Episcop de Timişoara

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
Preafericirea Voastră,

"Cu bucurie am primit vestea alegerii Voastre în înalta demnitate eclezială de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
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Desigur, Biserica Română Unită cu Roma, greco-catolică, nu este indiferentă
la cele ce se întâmplă în ţara noastră, la cele ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă
Română soră. Pentru aceasta, de când vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist a
trecut la cele veşnice, nu am încetat să cerem de la Atotputernicul Dumnezeu să
rânduiască pentru Biserica Ortodoxă Română un patriarh care să fie după voia
Lui. Nu am avut în vedere niciun nume, doar ca cel ales să fie după voia lui Dum
nezeu. Credem că Adunarea Naţională Bisericească a ales după cum Sfânta Pro
videnţă a voit: înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei!
Preafericirea Voastră,
în numele clerului, al persoanelor consacrate şi al credincioşilor Bisericii Ro
mâne Unite cu Roma, doresc să fiţi vrednic de o păstorire îndelungată şi rodnică,
în pace şi dreptate, spre folosul turmei credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
dar şi al tuturor credincioşilor din ţara noastră întreagă".
Uniţi în rugăciune,
Lucian,
Arhiepiscop Major

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică, de Cluj-Gherla
Preafericirea Voastră,
"Mulţumim lui Dumnezeu, Părintele luminilor, care a revărsat harul Său asu
pra celor în drept, în acest istoric moment pentru Biserica Ortodoxă Română şi
pentru întreaga creştinătate a neamului românesc, spre a putea înscrie numele
Ne împreunăm rugăciunile cu toţi aceia care începând de astăzi vor pomeni
numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sfintele Jertfe liturgice, rugându-L
să-i dăruiască înţelepciunea spiritului, prudenţa discernământului şi tăria deschi
derii în adevăr şi caritate, pentru a putea păstori, sfinţi şi conduce spre mântuire
turma încredinţată, în armonie şi pace, onorat, sănătos, drept învăţând cuvântul
adevărului lui Hristos.
întru mulţi ani sfinţi de arhipăstorire, Preafericite Părinte!"
Florentin Crihălmeanu,
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Lugoj
Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
"Cu deosebită bucurie am aflat vestea alegerii în înalta funcţie de Patriarh,
împreună cu toţi cei care vă sunt apropiaţi, care vă stimează şi vă iubesc,
printre care suntem şi noi cei din Banat, rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să
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dăruiască Preafericirii Voastre deplină sănătate, înţelepciune, răbdare şi putere în
tru împlinirea voinţei lui Dumnezeu.
Sperăm într-o bună colaborare între cele două Biserici surori, pentru realiza
rea unităţii creştine, după dorinţa Mântuitorului: "Ca toţi să fie una”.
întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!”
Alexandru Mesian,
Episcop de Lugoj

Arhiepiscopia Bisericii Armene din România
Preafericirea Voastră,
"Această zi de sărbătoare, în care Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte
praznicul Sfântului Grigore Luminătorul şi întronizarea Preafericirii Voastre, este
încă un semn dumnezeiesc şi un îndemn la frăţietate între Bisericile noastre, prin
legătura apostolică a scaunului Cezareei Capadociei, unde Sfântul Grigore, Lumi
nătorul armenilor, a fost ordinat episcop întru mântuirea poporului armean.
Cunoscând deschiderea Preafericirii Voastre către lucrarea plăcută de Dum
nezeu a ecumenismului, ca lucrare menită să aducă unirea în Trupul lui Hristos,
ne rugăm ca Preafericirea Voastră să aibă harul, puterea şi sănătatea pentru a fi în
continuare unul dintre acei înalţi ierarhi care vor reuşi, la împlinirea timpului,
unirea Bisericii.
Vă felicităm, Preafericirea Voastră, şi ne rugăm împreună cu clerul şi poporul
armean pentru ca harul apostolic să vă împlinească în tot lucrul bun, întru mân
tuirea poporului credincios şi strălucirea Bisericii".
Cu dragoste frăţească,
Al Preafericirii Voastre de împreună rugător,
Dirayr Mardichian,
Arhiepiscop

Biserica Creştină Rusă de Rit Vechi din România
Preafericirea Voastră,
"Avem bucuria de a vă transmite cele mai sincere felicitări cu ocazia întroni
zării Preafericirii Voastre în cinstea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
La acest moment istoric, rugăm pe Domnul nostru lisus Hristos şi Dumnezeu
Tatăl nostru, „ Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi
bună nădejde, gătind cununa dreptăţii, pe care o va da în ziua aceea, El, Dreptul
Judecător, tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim., 4, 8), să vă învredni
cească de bogată încălzire, cu sănătate deplină şi binecuvântat spor în slujirea
arhierească a Preafericirii Voastre.
întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!"
Leonti,
Arhiepiscop şi Mitropolit

Preafericitul Părinte DANIEL a primit la Reşedinţa Patriarhală,
vizita delegaţiilor străine sosite la Bucureşti pentru întronizare

Primirea delegaţiei Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol,
conduse de IPS Ieremia, Mitropolit de Elveţia

Primirea reprezentantului Patriarhiei Ortodoxe a Alexandriei şi a întregii Africi,
IPS Petros, Mitropolit de Axomis
A

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primeşte pe PS Nifonos,
Episcop de Philippopolis, reprezentantul Patriarhiei Ortodoxe a Antiohiei

Aspect de la primirea ÎPS Theophanis de Gherasa, reprezentantul
Patriarhiei Ortodoxe a Ierusalimului şi Exarh al Sfântului Mormânt

Aspect de la primirea delegaţiei Patriarhiei Moscovei, în frunte cu
ÎPS Filaret, Mitropolit de Minsk şi Slutsk

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primeşte delegaţia Bisericii Ortodoxe Bulgare,
conduse de IPS Dometian, Mitropolit de Vidin

Primirea delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Georgiei,
conduse de ÎPS Gherasim, Arhiepiscop de Zugdidi şi Tsaisi

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primeşte mesajul şi preţuirea
Bisericii Ortodoxe a Ciprului reprezentată de o delegaţie condusă de
IPS Gheorghios, Mitropolit de Pafos

Aspect de la primirea delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Greciei,
conduse de IPS Dionysios, Mitropolit de Hios

Moment de la primirea delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Albaniei,
conduse de IPS Joan Peluski, Mitropolit de Korga
A

Primirea delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Poloniei,
conduse de IPS Ieremia, Arhiepiscop de Wroclaw şi Szczecin

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primeşte mesajul şi preţuirea
Bisericii Ortodoxe din Finlanda, reprezentată de IPS Leo,
Arhiepiscopul Kareliei şi a toată Finlanda

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primind delegaţia
Bisericii Ortodoxe din Armenia, condusă de ÎPS Arhiepiscop Yeznik Petrossian

Primirea delegaţiei Bisericii Romano-Catolice, conduse de Eminenţa Sa
Cardinalul Walter Kasper, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor,
care a adus mesajul de felicitare din partea S Sale Papa Benedict al XVI-lea

Primirea Excelenţei Sale Episcop Dr. Hans Gerny, reprezentantul
Bisericii Vechi-Catolice şi al Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi-Catolici

Aspect de la primirea delegaţiei Conferinţei Bisericilor Europene:
Venerabilul Colin Williams şi Pr. Prof. Viorel Ioniţă
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Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL primeşte vizita
ÎPS Panteleimon, Mitropolit de Veria şi Naussa (Grecia)

Primirea altor oaspeţi de seamă din Biserica Ortodoxă a Greciei,
în frunte cu ÎPS Dionysios, Mitropolit de Corint

în seara zilei de 30 septembrie 2007, în Sala Sinodală a Reşedinţei Patriarhale,
Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL s-a întâlnit cu ierarhii români şi cu
delegaţiile ortodoxe străine prezente la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL oferă dar PC Arhim. Kirilos Misiakoulis,
Secretarul-şef al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei

întâlnirea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL cu IPS Nathanael,
Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române din America

înaltpreasflnţitul Mitropolit Laurenţiu al Ardealului primeşte darul oferit
de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL
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Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada

PS Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod,
primeşte darul oferit de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL

PS Episcop- Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul, primeşte darul oferit
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Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL împreună cu reprezentanţii
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol prezenţi la întronizare

„ întâi pom eneşte D oam ne p e Preafericitul Părintele nostru D A N IEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne, p e care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace ,
întreg, cinstit, sănătos , îndelungat în zile , drept învăţând cuvântul adevărului T ău!”

VIAŢA BISERICEASCĂ

81

Biserica Reformată din Bucureşti - Calvineum
Preafericirea Voastră,
"Alegerea Preafericirii Voastre de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
ca Intâistătător al Bisericii are o importanţă deosebită.
Ne-am rugat împreună cu credincioşii ortodocşi pentru a avea un păstor după
voia lui Dumnezeu.
Pe această cale vă transmitem felicitări, urări de bine şi sănătate.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască puterea şi înţelepciu
nea necesară, ca să vă puteţi dedica din tot sufletul slujirii valorilor credinţei şi
călăuzirii Bisericii Ortodoxe Române într-o societate modernă şi europeană a se
colului XXI.
Domnul să vă binecuvinteze. La mulţi ani!
„Iar împăratului veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului
Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!” (I Tim., 1, 17).
Zsold Bela,
Prim-preot

Biserica Evanghelică-Lutherană din România
Eminenţa Voastră,
"Cu multă bucurie am primit vestea ceremoniei de întronizare a Domniei
Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
In numele Bisericii Evanghelice-Lutherane din România, cu frăţească dra
goste în Hristos, vă felicităm pentru întronizarea Eminenţei Voastre în această
demnitate.
în această zi de bucurie în Domnul, îl rugăm să vă binecuvinteze această nouă
slujire în sănătate şi vrednice împliniri pentru binele sufletesc al credincioşilor
Bisericii Ortodoxe.
Deşi aş dori să particip la acest important eveniment, lucrul acesta îmi este
imposibil, deoarece la respectiva dată nu voi fi în ţară.
Cu toate acestea, fie ca Domnul să sporească ostenelile Domniei Voastre, cu
roade bogate, ca slujitor al lui Dumnezeu, „stăruind în această slujire neîncetat”
(Rom. 13, 6)
Adorjâni Dezso Zoltân,
Episcop
y\

____

Biserica Unitariană din Transilvania
Preafericirea Voastră,
"Permiteţi-mi ca în numele Bisericii Unitariene din Transilvania şi al meu
personal să ne exprimăm bucuria, atunci când vă salutăm cu ocazia alegerii Prea6 - B.O.R. 9-12/2007
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fericirii Voastre în cea mai înaltă funcţie a Bisericii Ortodoxe Române şi să vă
urăm păstorire lungă, plină de realizări şi binecuvântată de Dumnezeu.
Preafericirea Voastră aţi dat dovadă şi mai înainte, dar mai cu seamă cu oca
zia discuţiilor pentru forma finală a Legii Cultelor, de un spirit deschis şi tolerant,
care, sub semnul ecumenismului şi iubirii creştine, înţelege şi acceptă alteritatea,
faptul că diversele forme ale credinţei constituie, fiecare, câte o cale care duce
către Tatăl lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru al tuturor.
Privim cu mari speranţe la activitatea viitoare a Preafericirii Voastre, activi
tate în care credem că spiritualitatea ortodoxă se va armoniza cu trăsăturile gân
dirii teologice occidentale.
Fie ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze şi Sfanţul Duh să se reverse
asupra Voastră, a Bisericii Preafericirii Voastre, şi să vă inspire în munca depusă
pentru binele Bisericilor noastre şi al popoarelor noastre".
Szabo Ârpâd,
Episcop

Biserica Adventistă de Ziua a şaptea - Uniunea de Conferinţe
Preafericirea Voastră,
"Cu ocazia alegerii Dumneavoastră ca Intâistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, vă rugăm să primiţi expresia preţuirii şi respectului nostru profund,
împreună cu urările de sănătate şi călăuzire divină.
Suntem convinşi că, datorită înţelepciunii cu care va împodobit Dumnezeu
caracterul ales şi inimii Dumneavoastră stăpânită de gândul păcii divine, imensa
turmă peste care aţi fost chemat să păstoriţi va cunoaşte o propăşire spirituală deo
sebită. Avem încrederea că împreuna-vieţuire în staulul patriei noastre scumpe va
fi caracterizată de acelaşi spirit de bună înţelegere, toleranţă, stimă şi dragoste
creştină, spre care şi până acum, Preafericirea Voastră, aţi îndrumat atât prin cu
vânt, cât şi prin influenţa vieţii".
Cu deosebită consideraţie,
în numele credincioşilor adventişti de ziua a şaptea din România,
Teodor Huţanu,
Emilian Niculescu,
Ioan Câmpian,
preşedinte
secretar
trezorier
A

•

•

• •

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Preafericirea Voastră,
"Marţi, 12 septembrie 2007, în timpul în care, împreună cu enoriaşii noştri şi
cu invitaţi de seamă din lumea religioasă, politică, socială, celebrăm serviciul di
vin dedicat începerii Noului An Evreiesc 5768, am luat la cunoştinţă informaţiile
privind alegerea Dumneavoastră, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovi
nei, în cea mai înaltă funcţie de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
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A fost o veste foarte importantă pe care am prezentat-o de îndată publicului
din Templul Coral, fiind primită cu sincere aplauze.
Potrivit bunelor tradiţii îndelungate de înţelegere şi respect reciproc, călăuzit
de sentimente ce îndeamnă la colaborare şi bună convieţuire a Cultului Mozaic cu
Biserica Ortodoxă Română, în folosul comun al păcii şi binelui tuturor celor care
trăiesc în România, a celor care descind din Patriarhul comun Avraam, vă asigur,
Preafericite Părinte Patriarh Daniel, de respect profund şi admiraţie din partea
mea, fiu al Moldovei, dar şi a tuturor coreligionarilor mozaici reuniţi în Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România.
Fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea tot ce doriţi, pentru a aduce la îndeplinire
misiunea Dumneavoastră de cea mai înaltă onoare şi de maximă responsabilitate
ce vă revine ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Din adâncul inimii noastre, îngăduiţi-ne să vă adresăm felicitări călduroase,
împreună cu urarea de viaţă îndelungată şi rodnică, spre binele tuturor.
Totodată, nu ezit să folosesc urarea iudaică tradiţională: AdMeea V’esrim".
Cu înaltă consideraţie,
Al Dumneavoastră sincer,
Dr. Aurel Vainer,
Preşedinte

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Preafericirea Voastră,
"Am primit cu bucurie scrisoarea prin care mă invitaţi la ceremonia de întronizare a Preafericirii Voastre în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.
Faptul că sunt plecat din ţară mă împiedică să Vă felicit personal şi Vă in
formez pe această cale că, din partea Camerei Deputaţilor, va fi bucuros să par
ticipe Domnul vicepreşedinte Vaier Domeanu.
Vă transmit cele mai sincere doriri de sănătate şi folosesc acest prilej pentru
a vă ura din suflet ca toate idealurile pentru a căror realizare vă dedicaţi inteli
genţa şi energia să se realizeze pe deplin.
Totodată, Vă rog să primiţi expresia înaltei mele consideraţii şi a celor mai
calde aprecieri privind activitatea pe care o desfăşuraţi".
Cu aleasă preţuire,
Bogdan Olteanu,
Preşedinte

Consulatul General al României la Strasbourg
Preafericite Părinte Patriarh,
"Cu prilejul alegerii şi înscăunării Preafericirii Voastre în demnitatea de Pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă rugăm să primiţi din partea Consulatului
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General al României la Strasbourg cele mai alese felicitări şi urări de păstorire
îndelungată, fericită şi rodnică.
Alături de toată comunitatea română din Strasbourg, ne bucurăm sincer de
faptul că un fost doctorand al Facultăţii de teologie din acest oraş cu deschidere
europeană a fost ales pentru a ocupa cea mai înaltă funcţie în Biserică. Nădăjduim
că în ciuda multelor responsabilităţi pe care noua demnitate vi le impune, ne veţi
onora, din când în când, cu prezenţa pe meleagurile de care vă leagă anii de studii.
Vă asigurăm că veţi fi primit aici cu toată căldura şi onoarea.
Urându-vă încă o dată ani mulţi şi fericiţi în fruntea Bisericii Ortodoxe Române,
Vă rugăm să primiţi, Preafericirea Voastră, asigurarea celei mai alese preţuiri”.
Marcel Alexandru,
Consul General

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Preafericirea Voastră,
”îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai sincere felicitări pentru
alegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Am convingerea că, prin înţelepciunea, echilibrul şi experienţa Preafericirii
Voastre, veţi călăuzi Biserica Ortodoxă Română şi credincioşii într-o societate
loială valorilor creştine şi că vă veţi dedica continuării şi dezvoltării proiectelor
sociale asumate în ultimii ani.
Vă doresc multă sănătate şi putere, pentru a sluji ani îndelungaţi şi a obţine
cât mai multe împliniri în această demnitate”.
Cu deosebită stimă, respect şi aleasă preţuire,
Theodora Bertzi,
Secretar de Stat

Ministerul Justiţiei
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Azi, 30 septembrie, cu ocazia solemnităţilor dedicate întronizării Preafericirii
Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă adresez calde urări de sănă
tate şi putere de a păstori ani mulţi, întru credinţă, înţelepciune şi mântuire, Bise
rica Ortodoxă strămoşească - suflet al devenirii şi conştiinţă a neamului românesc.
Prin alegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Bunul Dumnezeu a
rânduit să fiţi conducătorul Bisericii neamului, pentru a călăuzi drumul românilor
întru împcare şi înţelegere, dovedind că ceea ce ne uneşte este cu mult mai puter
nic decât ceea ce ne dezbină.
Am încredere că înţelpciunea şi dragostea de Dumnezeu şi om ale Preaferi
cirii Voastre, înalta ţinută morală şi spiritul erudit vor aduce românilor unitatea de
credinţă.
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Asigurându-vă de sprijinul meu în eforturile instituţionale de a pune lucrurile
în dreapta judecată a cinstei şi înţelegerii, vă doresc „întru mulţi ani”\
Tudor Chiuariu,
Ministru

Curtea Constituţională
Preafericite Părinte Daniel,
"Permiteţi-mi să vă adresez, în numele Curţii Constituţionale şi al meu per
sonal, cele mai sincere felicitări prilejuite de acest important eveniment istoric
pentru naţia română, întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, împreună cu urarea ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască viaţă
îndelungată, în sănătate şi fericire, pentru îndeplinirea cu devotament, generozi
tate şi dragoste a misiunii de înaltă răspundere cu care aţi fost investit.
Cu această ocazie, vă adresez deosebite mulţumiri pentru onoarea pe care ne-aţi
făcut-o de a primi personal delegaţia oficială a Tribunalului Constituţional Fede
ral din Germania, precum şi pentru sprijinul acordat prin activitatea desfăşurată
de comitetul de organizare.
Folosim acest prilej, Preafericite Părinte, pentru a Vă asigura de înalta stimă
şi consideraţie a Curţii Constituţionale.
Intru mulţi ani, Preafericirea Voastră!"
Prof. univ. Ioan Vida,
Preşedinte
A

Avocatul Poporului
Preafericirea Voastră,
"In acest moment însemnat pentru credinţa strămoşească, doresc ca în nu
mele instituţiei Avocatului Poporului să vă adresez sincere felicitări, ani îndelunA

înţelepciune şi echilibru în a duce mai departe tradiţia credinţei românilor în
Dumnezeu şi călăuzirea Bisericii Ortodoxe Române.
Să trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preafericirea Voastră!’
Prof. univ. Ioan Muraru,
Avocatul Poporului

Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului
Preafericite Părinte Patriarh,
"Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului a luat la cunoştinţă cu satis
facţie decizia Sfanţului Sinod, prin care Preafericirea Voastră aţi fost ales Patriarh
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al Bisericii Ortodoxe Române, aflată de mult timp în topul încrederii populaţiei
pentru un stat de drept, aşa cum se vrea a fi România.
Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului este o organizaţie neguver
namentală specializată, înfiinţată în aprilie 1990, care are ca scop promovarea
principiilor Cartei ONU şi Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în proce
sul de restaurare democratică şi de reforme economice şi sociale post-totalitare
din România.
Organizaţia se manifestă activ atât în cadrul societăţii civile interne, cât şi
internaţionale, păstrând o permanentă legătură cu instituţiile europene şi cu prin
cipalele organisme ONU implicate în promovarea drepturilor şi libertăţilor fiinţei
umane. Ca urmare, în iunie 2005, Consiliul Economic şi Social - ECOSOC - a
acordat OADO statut consultativ special.
Vă asigurăm că vom continua să colaborăm cu organismele, comitetele, agen
ţiile Naţiunilor Unite, ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene, exprimându-ne
speranţa colaborării dintre instituţia noastră, înfiinţată cu mulţi ani în urmă, şi
instituţia pe care cu onoare o păstoriţi, spre binele cetăţeanului român.
Vă dorim, Preafericite Patriarh Daniel, multă sănătate, noroc şi succes în în
deplinirea mandatului încredinţat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
alături de înalta stimă şi deosebita consideraţie pe care v-o purtăm".
Cu sinceritate,
Florentin Scaleţchi,
Preşedinte
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Cu fericitul prilej al alegerii Dumneavoastră în fruntea Bisericii Ortodoxe
Române, în numele bravilor veterani şi invalizi de război, vă adresez cele mai
calde şi respectuoase felicitări, împreună cu urările mele de sănătate deplină, pen
tru ca în înalta demnitate de întâistătător al Bisericii noastre să conduceţi spre mai
bine şi aleasă înduhovnicire dreptcredincioşii români.
Modul strălucit, modem, plin de înţelepciune şi largă deschidere cu care timp
de 17 ani aţi cârmuit Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, reprezintă şi pentru noi un
motiv temeinic să credem că harul cu care v-a înzestrat Dumnezeu se va revărsa
din plin şi asupra înnoirii Biserici străbune, promovării neabătute a bunelor relaţii
cu celelalte Biserici creştine.
Păstrăm o vie amintire şi neţărmurită recunoştinţă predecesorului Preaferi
cirii Voastre, fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist. Nu vom uita niciodată
că în multele întâlniri la care ne-a onorat şi binecuvântat, ne-a aşezat cu generoasă
mărinimie, împreună cu foştii noştri camarazi, eroi căzuţi la datorie sfântă pentru
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apărarea ţării şi a credinţei creştine, alături de sfinţii ierarhi martiri jertfiţi pe
altarul slujirii Atotputernicului Dumnezeu, împăratului cerurilor şi al pământului.
Mulţumim din inimă tuturor preoţilor care, la oficierea Sfintei Luturghii, pre
cum şi cu alte ocazii, pomenesc cu evlavie întru slava lor, eroii neamului nostru
românesc, foştii combatanţi din cea mai mare conflagraţie a tuturor timpurilor a doilea război mondial, în care ne-am sacrificat tinereţea, sângele şi viaţa.
Nutrim, totodată, speranţa îndreptăţită că prin hotărârile ce le veţi lua, împre
ună cu Sfântul Sinod, veteranii, invalizii, văduvele de război şi văduvele de vete
rani de război se vor bucura, în ultimii lor ani de viaţă, de grija şi atenţia neobosite
ale slujitorilor Sfintei noastre Biserici.
Aşa să ne ajute şi să vă ajute Bunul Dumnezeu!"
General de armată (r) Marin Dragnea,
Preşedinte
A

#

Asociaţia Veteranilor de Război din Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Veteranii şi invalizii de război din Ministerul Internelor şi Reformei Admi
nistrative, aflaţi la crepusculul vieţii, au primit, asemenea întregului nostru popor,
cu o neţărmurită bucurie şi recunoştinţă faţă de Cel Atotputernic, întronizarea
Preafericirii Voastre, eminent prelat şi erudit cărturar, ca întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române.
Fie-ne îngăduit, Preafericite Părinte Patriarh, ca la acest eveniment de rezo
nanţă istorică, să vă adresăm, cu cea mai adâncă smerenie, calde felicitări şi să vă
dorim, din toată fiinţa noastră de foşti luptători pentru apărarea gliei şi credinţei
străbune, succes deplin şi har creator în îmbogăţirea lucrării sfinte a vrednicilor
înaintaşi, spre strălucirea şi măreţia Bisericii noastre strămoşeşti şi a patriei noas
tre binecuvântate, România".
Cu evlavioasă stimă şi plecăciune,
General (r) dr. Dumitru Penciuc,
Preşedinte
/\

Uniunea Veteranilor de Război
Preafericitului Patriarh Daniel,
"Comitetul Director al Uniunii Veteranilor de Război, împreună cu cei 30.000
de membri ai săi, a luat act cu mare bucurie şi satisfacţie de alegerea Preafericirii
Voastre în înalta fiuncţie de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest prilej, dorim să vă aducem mulţumirile noastre pentru sprijinul acor
dat de preoţii din cadrul Mitropoliei Moldovei pentru refacerea Cimitirului
Eroilor din comuna Letcani, judeţul Iaşi.

88

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Vă dorim multă sănătate şi deplin succes în nobila misiune în fruntea Bise
ricii Ortodoxe Române”.
Colonel Ştefan Cucu,
Preşedinte
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”
Preafericite Părinte Patriarh,
"Membrii Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, împreună cu toţi creştinii, se
închină cu credinţă în Dumnezeu şi respect evlavios în faţa hotărârii de mare
responsabilitate a Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru întroni
zarea Preafericirii Voastre, după canoanele bisericeşti, în înalta funcţie de Pa
triarh, fâcându-ne părtaşi la bucuria trăită.
Poporul român, din toate timpurile lui istorice, mai învolburate sau mai
liniştite, a recunoscut rolul deosebit de important pe care Biserica Ortodoxă Ro
mână l-a avut în perpetuarea limbii noastre străbune, moştenită din moşi strămoşi,
a tradiţiilor, culturii şi credinţei pe care foarte mulţi reprezentanţi creştini, în vre
muri de restrişte, le-au apărat până la sacrificiul suprem.
Nutrim speranţa că şi în zilele noastre, prin jertfelnica statornicire a Preaferi
cirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română să facă faţă tuturor greutăţilor şi încer
cărilor generate de cei care nu văd cu ochi buni rolul important pe care religia îl
joacă în viaţa credincioşilor săi şi locul deosebit de important pe care populaţia
din România îl acordă cu mare încredere Bisericii noastre seculare.
Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, aflată sub înalta oblăduire a Bisericii
Ortodoxe Române, obţinută în baza hotărârii Sfanţului Sinod nr. 3036 din 19-20
iunie 1992, crede cu sfinţenie că şi de acum înainte va fi menţinut rolul important
al creştinismului ortodox în viaţa societăţii noastre, precum şi în relaţiile cu alte
Biserici creştine, spre binele oamenilor şi al păcii între naţiuni.
Cu smerenie, Vă adresăm rugămintea să consideraţi că Asociaţia Naţională
„Cultul Eroilor” şi în viitor va dori să se bucure de funcţionarea sub înalta oblă
duire a Bisericii Ortodoxe Române, sub care îşi desfăşoară activitatea de cinstire
a eroilor neamului românesc şi de ocrotire a operelor comemorative de război şi
a cimitirelor de onoare ale vitejilor care, în fapt, reprezintă istoria ţării noastre din
toate timpurile.
Cu speranţa şi credinţa fără de margini în Bunul Dumnezeu, în numele tutu
ror membrilor Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” şi al meu personal, Vă dorim
multă sănătate şi răbdare în Patriarhala Voastră lucrare de păstorire sfântă a nea
mului românesc, cu roade cât mai bogate.
La mulţi ani, Preafericirea Voastră!”
Col. (r) Petre Stoica,
Preşedinte

VIAŢA BISERICEASCĂ

89

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Preafericite Părinte Patriarh,
„Cămaşa lui Hristos” - simbol al unităţii creştine - pe care aţi îmbrăcat-o cu
vrednicie, trimitre raze de lumină pe Dealul Patriarhiei.
Simfonia cerească la care a fost chemat fericitul întru adormire Patriarhul
Teoctist a fost auzită şi de cei care, în numele lui Dumnezeu, v-au ales ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.
Păstrător şi continuator al legământului cu Domnul nostru Iisus Hristos, vă
aflaţi la obârşia tuturor dorinţelor de mai bine ale clericilor şi mirenilor, deopotrivă.
în numele întregului personal al Jandarmeriei Române, vă asigurăm, Prea
fericirea Voastră, de tot sprijinul şi vă urăm să ne păstoriţi şi să ne trăiţi cu sănă
tate, întru mulţi şi fericiţi ani!”
General-maior Costică Silion,
Inspector general

Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Preafericite Daniel,
"Administraţia Naţională a Penitenciarelor vă transmite calde felicitări pen
tru alegerea Dumneavoastră în înalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
române şi vă urează multă sănătate, ani îndelungaţi şi împliniri ca întâistătător al
creştinilor ortodocşi din România şi călăuzitor al Bisericii într-o societate mo
dernă şi europeană.
Să trăiţi întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!"
Judecător Marius Iosif,
Director general

Agenţia Naţională Antidrog
Preafericirea Voastră,
"Sentimente de satisfacţie şi bucurie m-au încercat la aflarea chemării Dum
neavoastră la treapta cea mai înaltă a slujirii eclesiale, a tronului patriarhal, la
care, conform alegerii sinodale, Duhul Sfânt v-a ales.
Ca Intâstătător al Bisericii Ortodoxe Române, vă doresc să păstoriţi conform
stihului liturgic: „sănătos, cinstit, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul Adevarului.
Intru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh,
Chestor-şef Pavel Abraham,
Preşedinte
/V
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Banca Naţională a României
Preafericite Părinte,
"Dumnezeu a voit ca în scaunul cel mai înalt al Bisericii noastre, în inima ţării,
la Bucureşti, să urce ierarhul care, timp de 17 ani, cu înţelepciune, cu tenacitate şi
cu credinţă, a păstorit Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Mă bucur pentru această
alegere. Totodată, îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea putere, inspiraţie şi sănă
tate, mulţi ani de aici înainte, ca să-I îndepliniţi poruncile ca Patriarh al României.
îi urmaţi în scaun Preafericitului Părinte Teoctist, cel ce va dăinui în memo
ria neamului ca o figură luminoasă a Bisericii noastre şi a Ortodoxiei. Sunteţi cel
ales să-i continuaţi lucrarea, pentru ca ortodoxia românească să urce treptele unei
puternice afirmări europene. Speranţa că aşa va fi ne este îndreptăţită de ilustra
Dumneavoastră personalitate: un teolog strălucit, un universitar cu largă deschi
dere către înţelegerea vremurilor noi, un cărturar de seamă şi, totodată, un lucră
tor harnic şi energic, care a dovedit, în fruntea Mitropoliei Moldovei şi Bucovi
nei, ce uriaşă forţă poate să dăruiască Bisericii, înălţării sale, ecumenismul.
Mă închin în faţa Dumneavoastră, Preafericite Părinte, mulţumindu-vă încă o
dată pentru buna noastră conlucrare. Vă sunt în celaşi timp recunoscător pentru
încrederea cu care m-aţi onorat, pentru înalta distincţie pe care mi-aţi acordat-o în
anul 2000 —Crucea Moldavă.
Nădăjduiesc că Banca Naţională se va bucura de binecuvântarea Dumnea
voastră şi că buna noastră conlucrare va continua. Un program comun, al Patriar
hiei şi al Băncii Naţionale, legat de Brâncuşi, ar putea pomi neîntârziat.
Dumnezeu să ne ajute!"

Mugur Isârescu,
Guvernator

Banca Comercială Română
Preafericite Daniel,

"îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere şi alese felicitări pentru ale
gerea Dumneavoastră ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Vă urez deplin
succes în misiunea de o excepţională importanţă pe care o începeţi.
Convins de faptul că relaţiile între instituţiile noastre, amplificate şi consoli
date în ultimul timp, vor căpăta noi dimensiuni sub înalta Dumneavoastră oblă
duire, vă asigur că veţi avea în Banca Comercială Română un partener loial şi vă
urez succes în nobila misiune care vi s-a încredinţat".
Dr. Nicolae Dănilă,
Preşedinte executiv

Televiziunea Română
Preafericirea Voastră,

Alegerea Preafericirii Voastre în demnitatea şi slujirea de întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, îmi oferă ocazia de a Vă ruga să primiţi cele mai sin-
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cere felicitări, însoţite de urarea tradiţională: „Intru mulţi ani, Preafericite Părinte
Patriarh Danieli”
Votul prin care s-a hărăzit un nou început în viaţa Bisericii Ortodoxe Române
poate fi considerat şi momentul pentru răscrucea unei necesare înnoiri a vieţii
spirituale româneşti.
Sunteţi întâiul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române din cel de-al treilea
mileniu creştin şi avem speranţa că, sub păstorirea înţeleaptă a Preafericirii Voastre
vom fi martori activi ai unei ere în care rezonanţele tradiţionale creştin ortodoxe
din România să se afle în armonie cu marile tendinţe confesionale şi religioase ale
Europei şi lumii contemporane.
Privind cu speranţă firească într-un providenţial „mai bine şi mai bun” ce va
să vină în anii următori în viaţa religioasă din România, vă asigur, în calitate de
preşedinte al televiziunii publice, că eforturile Bisericii de a fi din ce în ce mai
mult ea însăşi se pot constitui într-o preocupare firească a publicisticii şi jurnalis
mului din România.
Fie ca ziua de 12 septembrie 2007 să rămână un reper pentru fapte şi cuvinte
cu valoare simbolică legate de prezent şi viitor".
Cu expresia deplinei consideraţii,
Alexandru Sassu,
Preşedinte-director general

Societatea Română de Radiodifuziune
Preafericitului Părinte Daniel,
"Am pimit cu bucurie vestea alegerii Preafericirii Voastre în fruntea Bisericii
Ortodoxe Române. Vă felicităm pentru încrederea de care v-aţi bucurat în rândul
membrilor Colegiului Electoral Bisericesc şi Vă dorim o slujire plină de roade în
folosul tuturor creştinilor ortodocşi români.
După 1989, Radio România a avut o relaţie privilegiată cu Patriarhia Română şi
ne-am bucurat deseori de sfaturile şi cuvintele pline de înţelepciune ale vrednicului
de pomenire Patriarh Teoctist. Nădăjduim ca buna relaţie dintre instituţiile noastre să
continue în timpul slujirii Preafericirii Voastre ca Patriarh, spre folosul spiritual al
ascultătorilor noştri, cei mai mulţi dintre ei membri ai Bisericii Ortodoxe Române.
Dumnezeu să Vă înmulţească darurile şi puterea în noua slujire la care aţi fost
chemat!"
Cu deosebită consideraţie,
M aria Ţoghină,
Preşedinte-director general

Uniunea Naţională a Cooperativelor Meşteşugăreşti
Preafericite Părinte,
"Alegerea Preafericirii Voastre de către Colegiul Electoral Bisericesc în înal
tul oficiu de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române îmi oferă prilejul de a Vă
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adresa în numele cooperatorilor meşteşugari din România, precum şi al meu per
sonal, cele mai sincere gânduri de împlinire a misiunii de înaltă responsabilitate
cu care aţi fost investit.
Cu credinţă, smerenie şi râvnă creştină ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă
binecuvânteze cu harul de a ne călăuzi, ca Intâistătător al Bisericii noastre, spre
înţelegere, toleranţă şi curăţenie sufletească, de care avem nevoie cu toţii, poate
mai mult ca oricând.
Ne exprimăm convingerea că Biserica Ortodoxă Română, instituţia care s-a
bucurat dintotdeauna de cea mai mare încredere a românilor, va constitui şi în tim
purile ce vor veni un sprijin de nădejde şi o rază de speranţă pentru năzuinţele
tuturor semenilor noştri”.
Cu adâncă evlavie,
Teodor Drăgan,
Preşedinte
Uniunea Naţională a Notarilor Publici
Preafericirea Voastră,
"Cu deosebită satisfacţie am primit vestea alegerii Preafericirii Voastre în
scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. In numele Uniunii Naţionale a
Notarilor Publici din România şi al meu personal am aleasa onoare de a Vă adresa
sincere felicitări, multă sănătate, precum şi urări de succes în nobila misiune care
v-a fost încredinţată.
Notarii români văd în această alegere încununarea unei activităţi profesio
nale, academice şi spirituale remarcabile, de-a lungul căreia, în misiunea princi
pală de păstorire a credincioşilor, dar şi prin contribuţia impresionantă la viaţa
cetăţii, aţi reprezentat întotdeauna un far călăuzitor pentru creştinii ortodocşi
români. Exemplul Preafericirii Voastre a contribuit, în mod esenţial, la fixarea
unor repere de siguranţă morală şi iubire a aproapelui, atât de necesare în istoria
noastră recentă, pentru credincioşii din eparhiile moldave şi nu numai, în slujba
cărora aţi investit cu determinare întreaga energie profesională şi personală.
Ne exprimăm convingerea că remarcabila operă de implicare socială
înfăptuită de Preafericirea Voastră în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei se va ex
tinde, de acum, la scară naţională, iar Biserica Ortodoxă Română va contribui, sub
înţeleapta îndrumare a Preafericirii Voastră, în scurtă vreme şi mai mult la reaşe
zarea valorilor - iar pe fundamentul lor - la revenirea frumuseţii sufletului româ
nesc în matca sa cea bună, precum şi la câştigarea încrederii poporului român, în
mod tradiţional chivemisitor, în destinul său, în special acum, în momentul feri
cit al unui nou răsărit european.
Doresc, în final să reiterez bucuria cu care am întâmpinat alegerea Preaferi/V

a primi, Preafericite Părinte Patriarh, expresia sentimentelor noastre filiale".
Dumitru Viorel Mănescu
Notar public-preşedinte
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Institutul Naţional de Statistică
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Cu adâncă emoţie, la ceasul la care preluaţi sfânta misiune de a păstori
Biserica Ortodoxă Română, vă rog să primiţi, din partea celor care slujesc statis
tica ţării, felicitările şi urările cele mai bune.
Fie ca timpul să dea împlinire operei Preafericirii Voastre în efortul de înăl
ţare a sufletul românesc către orizonturile de prosperitate, bunăstare şi pace, pe
căile de lumină şi bucurie ale credinţei".
La mulţi ani!
Prof. univ. dr. Vergii Voineagu,
Preşedinte

Comitetul Naţional Român de Geodezie şi Geofizică
Preafericite Părinte Daniel,
"In numele Comitetului Naţional Român de Geodezie şi Geofizică îmi revine
deosebita onoare de a vă tmsmite felicitările noastre pentru alegerea Preafericirii
Voastre în înalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Suntem convinşi că alegerea Dumneavoastră în această înaltă funcţie va
aduce continuitate în eforturile făcute de Biserica noastră pentru promovarea ecu
menismului, consolidrea credinţei strămoşeşti, o mai bună colaborare cu socie
tatea, în cadrul căreia Biserica Oertodoxă Română ocupă un loc proeminent, spri
jinirea eforturilor de cercetare ştiinţifice.
Vă dorim sănătate, viaţă lungă, succesele la care ştim că veţi dreptul, ţinând
seamă de rodnica activitate pe care aţi desfaşurat-o în calitate de Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei.
Vă rugăm să primiţi din partea noastră asigurarea celei mai înalte consideraţii".
Acad. prof. dr. ing. Dorel Zugrăvescu,
Preşedinte
A

Mişcarea Europeană - Secţiunea România
Preafericite Părinte Patriarh,
"întronizarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române reprezintă un moment
înălţător şi unic pentru întreaga creştinătate.
Cu această ocazie, permiteţi-ne să vă adresăm urări de sănătate şi prosperi
tate Dumneavoastră personal şi întregului cler bisericesc.
Profităm de această fericită ocazie pentru a vă asigura de întreaga disponibili
tate a Mişcării Europene - Secţiunea Română în a sprijini acţiunile interne şi inter
naţionale pe care Biserica Ortodoxă Română le consideră oportune în a ne implica.
A
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Asigurându-vă încă o dată, Preafericite Părinte Patriarh, de întreaga noastră
disponibilitate, vă rugăm să acceptaţi expresia celor mai alese sentimente".
Mircea Constantinescu,
Preşedinte
Romfilatelia
Preafericite Părinte Patriarh,
"La vreme de neasemuită emoţie şi fericire, când credincioşii ortodocşi şi-au
ales, prin consimţământ liber exprimat, pe Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române, Vă rog să primiţi din partea mea şi a bunilor mei colaboratori din Romfl
latelia cele mai sincere urări de bine, sănătate şi fericicire pentru numeroşii ani în
care Vă veţi afla, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu, în fruntea Bisericii
străbune, care s-a bucurat şi a suferit împreună cu poporul român pe pământul ce
i-a fost hărăzit de Cel ce a creat şi a orânduit lumea.
Avem convingerea fermă că la valoroasa moştenire spirituală lăsată de feri
citul întru pomenire Patriarhul Teoctist, veţi adăuga alte nenumărate valori menite
să asigure celor trăitori în România, buna şi permanenta înţelegere, alături de
respectul şi preţuirea pentru viaţa petrecută în cinste şi pentru credinţa de nestră
mutat a înaintaşilor noştri, apărători ai Ortodoxiei.
Cu alese gânduri de preţuire, Vă urăm încă o dată multă sănătate, neostoită
putere de muncă şi mulţi ani fericiţi pentru Dumneavoastră şi pentru credincioşii
de care veţi avea grijă ca un bun şi înţelept Păstor".
Cristina Popescu,
Preşedinte-director general
Forumul Civic al Rromilor din România
Preafericite Părinte Patriarh,
"Primiţi, Vă rugăm, din partea Forumului Civic al Rromilor din România cele
mai sincere felicitări pentru alegerea Preafericirii Voastre în înalta funcţie de
Patriarh al României.
Ne exprimăm convingerea că Preafericirea Voastră va păstori cu har şi înţe
lepciune pe toţi ortodocşii, fară deosebire de etnie şi, în acelaşi timp, vă asigurăm
că vom fi întotdeauna alături de Preafericirea Voastră, ori de câte ori veţi consi
dera că este necesar şi ne-o veţi cere.
Dorindu-vă viaţă lungă, cât mai plină de succese în păstorirea ortodocşilor
din România, printre care ne numărăm şi noi, rromii, în cea mai mare parte a noas
tră, Vă asigurăm de întregul nostru respect".
Dănuţ Stănescu,
Prim-vicepreşedinte
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Societatea Biblică Interconfesională din România
Preafericirea Voastră,
"Membrii Societăţii Biblice Interconfesionale din România (SBIR) au primit
cu deosebită bucurie vestea anunţată de către Colegiul Electoral Bisericesc prin
care Preafericirea Voastră aţi fost ales să păstoriţi turma celor 18 milioane de cre
dincioşi ortodocşi din ţara noastră. La rugăciunile înălţate de toţi aceşti credin
cioşi se alătură şi cele ale lucrătorilor Societăţii Biblice, pentru ca Bunul nostru
Tată ceresc să vă dăruiască sănătatea, puterea întru slujire, înţelepciunea care vine
de la Duhul Sfânt şi harul ce se revarsă de la Mântuitorul nostru al tuturor, Dom
nul nostru lisus Hristos, pentru a duce la bun sfârşit această măreaţă şi înfricoşătore, prin dimensiunea ei, chemare cerească.
Totodată, ne exprimăm credinţa că relaţiile de colaborare deosebite dintre
Patriarhia Română şi Societatea Biblică Interconfesională din România nu numai
că vor continua, dar se vor putea amplifica pe viitor, ţinând cont de experienţa pe
care Preafericirea Voastră aţi acumulat-o în îndelunga activitate desfăşurată în ţară
şi peste hotare pe tărâmul dialogului şi colaborării interconfesionale.
Cu ocazia evenimentului deosebit al întronizării Preafericirii Voastre, prilej
cu care şi Societăţile Biblice Unite, apreciind activitatea teologică şi biblică deo
sebită a Preafericirii Voastre, vă adresează prin Secretarul lor general, Reverend
Miler Milloy, cele mai calde felicitări, şi Societate Biblică Interconfesională din
România, preţuind acest mare eveniment, vă adresează cordiale urări pentru harul
deosebit ce Vi s-a acordat pentru această înaltă slujire, în consens cu cel mărtu
risite în Sfânta Scriptură pentru cei ce în slujirea lui Dumnezeu au adus jertfa
dăruirii lor de sine: „...pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tău, cu untde
lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi”.
Diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza,
Secretar general

Academia Română
Preafericite Părinte Daniel,
"Vă felicităm în nume personal şi al conducerii Academiei Române pentru
alegerea Dumneavoastră în înalta funcţie de întâistătător al Bisericii Ortodoxe
Române.
Suntem convinşi că veţi conduce cu pricepere şi înţelepciune destinele
Bisericii Ortodoxe Române în ţară şi în întreaga lume.
Cu speranţa că relaţiile dintre Patriarhia Română şi Academia Română se vor
desfăşura întotdeauna în cele mai bune condiţiuni, vă rog să primiţi toate gân
durile noastre de bine".
Acad. Ionel Haiduc
Preşedinte
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Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România
Preafericite Patriarh Daniel,
"Conducerea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România este de-a dreptul
bucuroasă că sorţii Providenţei au promovat şi întronizat în fruntea Bisericii noas
tre dreptmăritoare o personalitate teologică de talia Preafericirii Voastre, distinsă
şi înzestrată cu alese virtuţi intelectuale, încercată şi destoinică în a conduce şi
îndruma eparhiile şi instituţiile ce ţin de Patriarhia Română, autocefală şi unitară,
şi animată de acea vibraţie tinerească atât de necesară pentru a reafirma şi revi
gora credinţa strămoşească.
Nădăjduim că acest înalt rang ierarhic ce vi s-a conferit va fi de bun şi lung
augur în anii ce vin, atât pentru Biserica noastră, cât şi pentru neamul românesc.
Aşa să vă ajute Dumnezeu!"
General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea

Uniunea Scriitorilor din Moldova
Preafericite Părinte Patriarh,
"Vă felicităm cu ocazia alegerii în calitatea de întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române. Vă dorim multă sănătate, râvnă şi har dumnezeiesc întru buna
rânduire a lucrărilor de administrare şi îndrumare a Bisericii care, după cum
spunea Eminescu, este maica spirituală a poporului român.
Românii basarabeni nădăjduiesc că, în buna tradiţie a Patriarhiei, veţi susţine
unitatea spaţiului spiritual românesc.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!"
Acad. Mihai Cimpoi,
Preşedinte
A

Forul Democratic al Românilor din Republica Moldova
Preafericite Părinte Daniel,
"Forul Democratic al Românilor din Republica Moldova, parte a Bisericii
Ortodoxe Române, cu toţi cei peste 200.000 de aderenţi ai săi, se bucură împre
ună cu tot poporul ortodox român de alegerea Domniei Voastre ca nou Patriarh al
Bisericii noastre strămoşeşti. Fie ca Duhul Bunului Dumnezeu să coboare necon
tenit în urcarea Preafericirii Voastre spre cele sfinte, spre mântuirea neamului
românesc şi realizarea unităţii benefice a întregii Ortodoxii în aceste vremuri de
cotitură radicală a lumii.
Dumnezeu să Vă miluiască, să Vă împuternicească şi să Vă păzească!"
Acad. Nicolae Dabija-preşedinte
Andrei Vartic-prim-vicepreşedinte
Constantin Tănase-vicepreşedinte
Valeriu Dulghieru-vicepreşedinte
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Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Grigore Vieru, Acad. Alexandru Moşanu,
Acad. Petru Soltan, Acad. Sergiu Chirca, Ion Ungureanu, fost ministru al Cul
turii, general Ion Costas, fost ministru al Apărării - membri
Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România
Preafericite Daniel,
"Am aflat cu mare bucurie alegerea Dumneavoastră în calitate de întâistătător
între ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru noi, cei implicaţi în dialogul dintre ştiinţă şi religie din România,
vestea a fost cu atât mai luminoasă cu cât am fost onoraţi, de la primii noştri paşi,
la Colocviul internaţional din 2001, şi până la Congresul internaţional de la Sibiu,
nu numai de sprijinul Dumneavoastră moral, dar şi de prezenţa Dumneavoastră
efectivă.
Nu ne rămâne decât să-L rugăm pe Domnul să vă dea viaţă lungă şi putere
pentru ca să păstoriţi Biserica noastră spre mântuirea tuturor".
Basarab Nicolescu
Magda Stavinschi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Alegerea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a
trezit în sufletul celor care vă preţuiesc sentimente de profundă bucurie şi recu
noştinţă, de încredere şi speranţă în păstrarea şi promovarea valorilor Ortodoxiei
româneşti în noul context european.
Cu ocazia acestui eveniment istoric pentru Biserica noastră, vă transmit, în
numele Biroului Senatului, al Senatului, al întregii comunităţi academice şi al
meu personal, sincere felicitări şi urări de multă sănătate, pace sufletească, ocro
tire şi binecuvântare de la Dumnezeu.
Deşi regretăm plecarea Preafericirii Voastre de la Iaşi, suntem siguri că, spiri
tual, veţi rămâne permanent aproape de Universitatea noastră şi de aspiraţiile ei
spre continuă înălţare şi înnobilare".
Cu înaltă stimă şi aleasă consideraţie,
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea,
Rector
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Cu ocazia alegerii şi înscăunării Dumneavoastră, permiteţi-ne ca, în numele
comunităţii academice a Universităţii noastre, să vă adresez felicitări şi să vă urez
7 - B.O.R. 9-12/2007

98

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

sănătate, fericire, prosperitate şi realizări prestigioase în activitatea de conducere
a Bisericii Ortodoxe Române.
Avem încredere în dezvoltarea unei bune relaţii între instituţiile pe care le
reprezentăm şi Vă rugăm să primiţi expresia înaltei noastre consideraţii.
Dumnezeu să vă ocrotească!”
Prof. univ. dr. Ion Roşea,
Rector
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Preafericirea Voastră,
Părinte Patriarh Daniel,
"în numele Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, permi
teţi-mi să vă adresez cele mai calde şi sincere felicitări cu prilejul întronizării
Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Suntem alături de întreaga comunitate creştină ortodoxă din ţară şi străină
tate, care, în aceste momente de bucurie, înalţă rugăciuni de mulţumire lui Dum
nezeu pentru că au în Preafericirea Voastră un păstor devotat credinţei străbune,
fiind pentru românii de pretutindeni călăuză duhovniceaască în toate năzuinţele
lor de izbândă prin lumina lui Hristos.
La mulţi şi fericiţi ani!”
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
Rector
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
Preafericite Părinte Patriarh,
"în aceste zile binecuvântate de Preabunul Dumnezeu, am primit cu multă
bucurie vestea alegerii Preafericirii Voastre, de către Sfanţul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în funcţia de Patriarh.
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a fost fondată în octombrie 1990
şi a început să funcţioneze sub egida marelui enciclopedist al civilizaţiei naţionale
din secolul al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei şi unul dintre
cei mai mari umanişti ai epocii sale.
în decursul existenţei noastre universitare, ne-am propus să reprezentăm,
totodată, şi un punct de referinţă în ceea ce priveşte cultivarea valorilor naţionale,
în acest sens, încă de la începuturile noastre, vrednicul de pomenire Părintele Pa
triarh Teoctist a oblăduit Universitatea noastră prin grija sa părintească, iar cu
binecuvântarea şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu am reuşit să avem prima capelă
în cadrul unei universităţi particulare, destinată studenţilor, corpului profesoral şi
ostenitorilor Universităţii noastre.
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Alegerea Preafericirii Voastre ne încredinţează că această colaborare fru
moasă pe care o avem cu Biserica Ortodoxă Română va continua în aceeaşi dra
goste, bucurie şi pace, iar părinteasca purtare de grijă a Preafericirii Voastre ne va
însoţi.
Rugând pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, ani mulţi şi binecu
vântaţi la cârma Bisericii noastre strămoşeşti, dar şi alese împliniri, adresăm Prea
fericirii Voastre sincerele noastre felicitări pentru marea demnitate la care aţi fost
chemat şi Vă încredinţăm de aleasa noastră preţuire".
Prof. univ. dr. Momcilo Luburici,
Preşedintele Universităţii

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Preafericirea Voastră,
"Dorim ca în numele Universităţii Româno-Americane să vă adresăm, Prea
fericirii Voastre, felicitări calde, pline de recunoştinţă pentru alegerea în demni
tatea de Patriarh al românilor ortodocşi din ţară şi din străinătate, şi să rugăm pe
Hristos Domnul să vă dăruiască sănătate, realizări şi o păstorire îndelungată.
Vă lansăm de pe acum invitaţia de a Vă avea alături şi de a primi binecuvân
tarea Preafericirii Voastre, cu atât mai mult cu cât capela „Sfântul Ioan Boteză
torul” din cadrul Universităţii noastre este abia la început de drum, fiind ultimul
lăcaş de cult sfinţit de vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist.
Nădăjduim să primim binecuvântarea Preafericirii Voastre pentru acest loc
special de rugăciune în care studenţii Universităţii Româno-Americane se retrag
şi îi vorbesc lui Dumnezeu, prin glasul rugăciunilor.
Vă urăm ani îndelungaţi şi numeroase împliniri ca intâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române".
Prof. univ. dr. Ion Smedescu,
Rector

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea
Preafericite Părinte Patriarh,
"Vestea alegerii Preafericirii Voastre ca intâistătător al Bisericii Ortodoxe
Române ne-a umplut sufletele de o mare bucurie.
Teolog şi profesor de excepţie, discipol al Părintelui Dumitru Stăniloae şi
ucenic al inegalabilului duhovnic Ilie Cleopa, înzestrat cu calităţi unice de mana
ger în lumea bisericească, ambasador al Ortodoxiei peste hotare, diplomat de o
fineţe remarcabilă, suntem convinşi că veţi deschide perspective nebănuite pentru
afirmarea valorilor Bisericii noastre strămoşeşti în societatea românească şi cea
europeană.
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Noi, cadrele didactice, studenţii şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă
din Oradea, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mulţi ani cu sănătate
în fruntea Bisericii noastre pentru promovarea spiritualităţii creştine şi revitalizarea învăţământului teologic românesc”.
Pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu,
Decan

Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj
Preafericirea Voastră,
"însufleţitoarea veste a alegerii Preafericirii Voastre pe cea mai înaltă treaptă
a ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române a reînsemnat pentru noi un binecuvântat
prilej de bucurie şi mândrie, acela de a ne şti păstoriţi pe dreapta cărare a credinţei
strămoşeşti de către un vrednic slujitor al celor sfinte, care şi-a deschis ochii pe
calea cunoaşterii într-o şcoală dragă inimii sale, devenită peste ani, iată, Colegiul
Naţional „Coriolan Brediceanu”. Ne impresionează de fiecare dată căldura şi ge
nerozitatea cu care evocaţi anii ferice ai formării intelectuale şi spirituale, care au
rostuit întru Fiinţă destinul ales al Preafericirii Voastre şi treptele întru desăvârşire
pe trudnicul, dar luminosul drum al vieţii.
Ca întâistătăor al Bisericii neamului românesc, veţi veghea cu înţelepciune şi
har ca sfânta lucrare întru adevăr, bine şi frumos să-i cuprindă pe toţi aceia care
au înţeles că mântuirea prin credinţă rămâne cheia de boltă a spiritualităţii, dătă
toare de armonie şi sens pe mişcătoarele cărări ale lumii.
Fie ca Domnul să Vă inspire menirea şi să Vă ocrotoească în toate cele drept
rânduite!"
Cu alese simţăminte de statornică preţuire,
Prof. ing. Francisc Boldea,
Director

Prefectura Judeţului Harghita
Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
"Vă transmitem sincere felicitări pentru întronizarea Preafericirii Voastre ca
întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, dorindu-vă slujire îndelungată şi
binecuvântată, spre binele Bisericii şi al ţării.
Vă asigurăm, Preafericirea Voastră, de faptul că împreună cu toţi slujitorii
Bisericii Ortodoxe de pe meleagurile harghitene, împreună cu Prea Sfinţia Sa
Ioan, Episcop de Covsana şi Harghita, vom fi alături de Dumneavoastră în greaua
misiune de Arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!"
Constantin Strujan,
Prefect
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Primăria Municipiului Bucureşti
Preafericite Părinte Daniel,
"Dumnezeu a dorit, Sfântul Sinod a consfinţit.
îmi exprim bucuria prilejuită de învestirea Dumneavoastră ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
Consider această zi un moment însemnat pentru credinţa strămoşească şi pen
tru România viitoare.
Cu dorinţa de mai bine, Vă urez multă sănătate şi putere de a vă îndeplini
sfânta misiune de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române".
Cu profund respect,
Adriean Videanu,
Primar General

Primăria Municipiului Iaşi
Preafericirea Voastră,
"Am primit cu mare bucurie şi evlavie rezultatul votului Colegiului Electoral
Bisericesc din 12 septembrie 2007, care a consfinţit, prin voinţa lui Dumnezeu,
Doresc să vă urez mulţi şi binecuvântaţi ani, pentru a vă îndeplini misiunea
sfântă care v-a fost încredinţată, aceea de a păstori dreptcredinciosul popor român
pe calea mântuirii întru Domnul nostru Iisus Hristos.
Capitala spirituală şi culturală a ţării, laşul, vă va rămâne mereu recunoscă
toare pentru darurile duhovnicveşti şi lucrările pe care le-aţi înfăptuit, călăuzit de
Bunul Dumnezeu, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi Arhiepiscop al Iaşilor.
Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât, pentru a cincea oară, Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei a dat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în buna tra
diţie creştin ortodoxă românească.
Sunt mândru, ca primar al laşului, de faptul că am reuşit împreună cu Mitro
polia Moldovei şi Bucovinei să materializăm proiecte importante pentru comuni
tatea noastră şi pentru acest lucru vă sunt pe deplin smerit şi recunoscător.
Vă doresc, Preafericirea Voastră, multă sănătate, înţelepciune, iar harul lui
Dumnezeu să vă călăuzească întru mulţi ani".
Gheorghe Nichita,
Primar

Primăria Municipiului Craiova
Preafericite Părinte Patriarh,
"Cu adânc respect şi sinceră smerenie, în nume personal şi în numele celor
care vieţuiesc în cetatea Banilor, vă aduc felicitări pentru alegerea Preafericirii
Voastre ca Patriarh al României.
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Avem ferma convingere că viaţa spirituală a ţării noastre va fi îmbogăţită, din
perspectiva Bisericii Ortodoxe Române, de către Preafericirea Voastră, urmând a
fi continuator, dar şi creator de tradiţie. Bănia va fi o cetate cu porţile deschise
către întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, către cultură şi viaţă spirituală,
în calitate de primar al Craiovei, gândul mă duce la faptul că toţi suntem
oameni, iar Bunul Dumnezeu veghează asupra noastră. începutul unei noi păsto
riri spirituale poate fi un nou început pentru noi toţi, întru dreapta credinţă şi spre
a putea să deschidem calea către cei care vin după noi, putând în acest fel să asigu
răm veşnicie neamului românesc, sub aripa de credinţă şi smerenie, în numele
Domnului".
Antonie Solomon,
Primar
a

Primăria Municipiului Târgovişte
Preafericite Părinte Patriarh,
"Cu adâncă plecăciune şi smerită preţuite Vă adresez, la întronizarea ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cele mai alese şi distinse urări de fericire,
creştinească tihnă şi împliniri în tot ceea ce Vă doriţi şi veţi statornici întru binele
Bisericii străbune şi pacea drepţilor credincioşi.
Sfânta lumină a credinţei şi harul Dumnezeiesc să Vă ocrotoească şi să Vă dea
sănătate, tăria şi vrednicia de a păstori Ortodoxia românească cu noi înfăptuiri".
Iulian Furcoiu,
Primar

Primăria Municipiului Giurgiu
Preafericite Părinte Daniel,
"în numele cetăţenilor municipiului Giurgiu ne exprimăm bucuria pentru
vrednica alegere şi întronizare a Preafericirii Voastre în înalta slujire de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest minunat prilej, Vă transmitem sentimentele noastre de preţuire,
respect şi dragoste în Domnul. Vă dorim forţă, înţelepciune şi plinătatea harului
în înalta misiune care vă aşteaptă pentru binele poporului ortodox român iubit de
Dumnezeu.
Intru mulţi ani!"
Ing. Lucian Iliescu, Primar
A

Primăria Sectorului 1 Bucureşti
Preafericirea Voastră,
"Vă rugăm ca, odată cu întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, să primiţi felicitările noastre sincere din partea Primăriei Sectorului 1. Ele
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sunt expresia şi bucuria recunoaşterii roadelor activităţii depuse până acum atât în
domeniul eclezial, cât şi în societate.
Alegerea Preafericirii Voastre ca Intâistătător al Bisericii Ortodoxe Române
şi aşezarea în scaunul patriarhal este o bucurie pentru întreaga obşte a Sectorului 1,
multiconfesională şi interesată de un parteneriat social consecvent, de dialog şi
colaborare ecumenică.
Vă dorim ani mulţi şi fericiţi de arhipăstorire, cu sănătate şi alese împliniri
pentru Preafericirea Voastră şi poporul dreptcredincios".
Andrei Ioan Chiliman,
Primar

Primăria Sectorului 2 Bucureşti
Preafericite Părinte Patriarh,
"Odată cu alegerea, prin voia Bunului Dumnezeu, a Preafericirii Voastre în
funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, moment însemnat pentru cre
dinţa strămoşească, vă rog să primiţi cele mai calde felicitări, împreună cu cele
mai sincere urări de bine, în deplină sănătate, cu zile mereu senine, încărcate de
bucuria reuşitelor şi întru toate bună sporire.
Sunt extrem de onorat, în calitate de primar al Sectorului 2 din Bucureşti, să
mă adresez Preafericirii Voastre, prin intermediul acestui mesaj de felicitare şi să-mi
exprim deplina deschidere şi voinţa sinceră de a lua parte în continuare, cu în
găduinţa Bunului Dumnezeu, cu străduinţă şi evlavie, la menţinerea şi dezvoltarea
legăturilor binecuvântate pe care le-am stabilit de-a lungul timpului cu reprezen
tanţii Bisericii Ortodoxe Române.
Ne-am arătat deschişi în permanenţă faţă de ajutorarea locaşelor de cult din
Sectorul 2 al Capitalei şi am alocat de la bugetul local sumele necesare pentru
completarea fondurilor proprii ale parohiilor în vederea realizării unor lucrări de
reparaţii şi consolidări de biserici, a înfiinţării şi dotării unor aşezăminte sociale.
Ne implicăm în susţinerea acestor programe având credinţa că acest gen de parte
neriat (administraţie locală-biserică) este unul de succes, în baza căruia putem
oferi un sprijin real atâtor oameni care au nevoie de ajutor.
Acum, la alegerea Preafericirii Voastre în înalta funcţie de Patriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, vă încredinţăm, Preafericite Părinte, de deplina noastră
disponibilitate pentru dezvoltarea în continuare a programelor de interes social
pentru comunitatea ortodoxă română, în strânsă legătură cu parohiile şi cu con
ducători lor spirituali.
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împărtăşind bucuria credincioşilor ortodocşi români, transmitem Preafericirii
Voastre cele mai bune gânduri şi urări de viaţă îndelungată în înalta demnitate
care V-a fost încredinţată".
Cu recunoştinţă,
Neculai Onţanu,
Primar
Preafericitului Părinte Daniel i-au mai fost adresate telegrame şi scrisori de
felicitere, cu prilejul alegerii şi întronizării sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, de către: Curtea de Conturi, Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare,
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Loteria Română, Automo
bil Clubul Român, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România, Mişcarea Focolarelor din România,
Fundaţia Culturală „Magazin Istoric”, Asociaţia „Oastea Domnului”, Fundaţia
Tezaurul sacru al Religiilor, Fundaţia Grupul de iniţiativă ecologică şi dezvoltare
durabilă, Primăriile municipiilor Lugoj, Alba-Iulia, Protoieriile Ilfov, Ploieşti,
Otopeni, Mănăstirile Techirghiol, Ţigăneşti, Nucet, comunităţile ortodoxe române
de peste hotare, preoţi şi credincioşi.

VIAŢA BISERICEASCĂ

105

1. Interviul acordat Postului Naţional de Radio - România Actualităţi
de IPS Mitropolit Daniel, Patriarhul ales al
Bisericii Ortodoxe Române
- 13 septembrie 2007, Reşedinţa Patriarhală - ÎPS Voastră, în primul rând, felicitări pentru încrederea de care v-aţi bucu
rat în Colegiul Electoral Bisericesc, care v-a ales Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. Dumnezeu să vă ajute în cea mai înaltă slujire în Biserică!
- Mulţumim pentru felicitare şi, desigur, considerăm că Dumnezeu ne-a che
mat la această slujire, care este o slujire foarte grea. în acelaşi timp, ea este nece
sară Bisericii, ca împreună cu Sfântul Sinod şi cu tot clerul din ţară, să slujim
Biserica pe calea mântuirii, întrucât cea dintâi chemare a tuturor oamenilor este
aceea de a ne pregăti în lumea aceasta pentru viaţa veşnică, de a căuta mântuirea.
- IPS Voastră, care credeţi că este provocarea majoră pe care o are de
înfruntat Biserica în aceste vremuri?
- Cred că cea dintâi şi cea mai mare provocare este secularizarea, mai precis
a vieţii personale şi a societăţii, ca şi când Dumnezeu nu ar exista. Cu alte cuvinte,
este vorba de o societate care se construieşte din ce în ce mai mult fară referinţă la
Dumnezeu, fară referinţă la valorile religioase. Din acest punct de vedere, cu cât
secularizarea se intensifică mai mult, Biserica trebuie să rămână fidelă, credin
cioasă lui Hristos şi să intensifice viaţa ei spirituală. în polarizarea aceasta, secu
larizare - sfinţenie, noi trebuie să luptăm cât putem să menţinem vocaţia principală
a omului, şi anume aceea de a dezvolta viaţa în relaţie cu Dumnezeu. Dacă uităm
de Dumnezeu, atunci şi demnitatea umană sau valoarea umană eternă se pierde.
Deci secularizarea este o problemă, nicidecum o soluţie. Ea nu este soluţia,
pentru că ea limitează existenţa omului la biologic şi la teluric. Cu alte cuvinte,
limitează existenţa omului la ceea ce este pământesc. Or, vocaţia principală a
omului este aceea de a purta în el dorul veşniciei, dorul de iubire veşnică, dorinţa
de viaţă veşnică. Iar acestea le dă credinţa, ca legătură vie cu Dumnezeu cel
Veşnic şi Netrecător.
- Cum poate Biserica să oprească această tendinţă din ce în ce mai cres
cândă? In Vestul Europei este mai accentuată, dar se vede că şi la noi începe să
se accentueze această tendinţă a îndepărtării omului de cele spirituale, de Dum
nezeu. Prin ce modalităţi Biserica ar putea s-o contracareze?
- Noi, în primul rând, trebuie să urmăm tradiţia Sfinţilor Părinţi, pentru că
aceste valuri de secularizare, cum spuneam, nu sunt o soluţie în sine, şi foarte ade
sea societatea, ajungând la unele extreme în ceea ce priveşte uitarea de Dum
nezeu, în baza pedagogiei divine în istorie, va căuta din nou religia. Secularizarea
este un vid spiritual. Nu se poate zidi ceva pe un vid spiritual. Ca atare, noi tre
buie să rămânem credincioşi, fideli lui Hristos, chiar dacă suntem mai puţini, ca
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din aceşti puţini, Dumnezeu, după aceea poate să reînnoiască societatea. De pildă,
comunismul în România se credea la un moment dat atotputernic şi etern, iar isto
ria a făcut în aşa fel încât comunismul a pierdut această poziţie dominantă la noi,
iar cei care au fost umiliţi, care au fost marginalizaţi, creştinii, au primit de la
Dumnezeu chemarea ca să reapară, să fie Biserica din nou în atenţia societăţii.
Tot aşa, credem că şi secularizarea europeană şi nord-americană va dura o
anumită perioadă, dar, prin contrast, omul îl va căuta pe Dumnezeu. Apoi, mai
avem şi provocarea altor religii. De pildă, în Franţa secularizată, Biserica a fost
marginalizată, a devenit mai timidă, dar a venit islamul, care afirmă foarte puter
nic credinţa în Dumnezeu, iar societatea secularizată se confruntă acum cu o
prezenţă a religiosului într-un mod neaşteptat şi chiar greu de gestionat. Deci,
Dumnezeu lucrează în istorie în mod surprinzător.
în nici un caz nu considerăm că secularizarea de tip occidental este eternă.
Deja, în mijlocul secularizării există şi manifestări de redescoperire a credinţei,
însă nu credinţă pur formală, ci una existenţială, trăită. Avem nevoie de o credinţă
mărturisită, de o credinţă angajată, nu doar una nominală. De aici, importanţa misiunii Bisericii. In primul rând, să nu cedăm, iar în al doilea rând să aprofundăm
adevărurile de credinţă, ca să fim motivaţi puternic în credinţa noastră.
- IPS Voastră, după 1989, Biserica Ortodoxă a avut o activitate socialfilantropică din ce în ce mai intensă. S-au înfiinţat aşezăminte sociale în toate
eparhiile, inclusiv la Iaşi, aţi fost mitropolit acolo, aţi depus o activitate socială
bogată. Biserica Ortodoxă Română are forţa materială necesară pentru a dez
volta această activitate social-filantropică?
- Nu are forţa materială necesară, dar totdeauna noi contăm, în primul rând,
pe forţa spirituală. Dacă există o forţă spirituală, o convingere că liturghia se
întregeşte cu filantropia, iar filantropia trebuie să aibă ca bază liturghia vom găsi
şi mijloace materiale. Se vede aceasta, atunci când preotul în parohie vrea să facă
ceva în favoarea săracilor, în favoarea celor singuri, în favoarea celor bolnavi.
Dumnezeu îl ajută şi el găseşte câte un sponsor, mai cooperează cu autorităţile
locale... Important este să avem multă dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni, iar cele materiale se adaugă. Niciodată noi, românii, n-am avut un surplus
material, de aici şi expresia „a dăruit din puţinul lui pentru Biserică” sau „din
puţinul lui a ajutat pe alţii mai săraci”. Aşadar, în primul rând, contează forţa spiri
tuală, iar apoi se găsesc şi cele materiale.
- Tot după 1989, am observat o tendinţă a lumii politice de a folosi Biserica,
uneori, pentru imagine, de a o instrumentaliza, să spunem, electoral. Biserica
este recunoscută ca fiind instituţia cea mai credibilă în rândul românilor Cum
veţi aborda, din treapta de Patriarh, relaţia cu politica?
- Noi, în general, nu afirmăm o opinie personală în privinţa relaţiilor StatBiserică, ci împreună cu Sfântul Sinod. Iar atitudinea Bisericii valabilă şi acum,
ca principiu, este aceasta: păstrăm autonomia Bisericii faţă de Stat, însă această
autonomie nu trebuie să fie nici concurenţă cu Statul şi nici o izolare completă de
A
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el. Avem deja înscris principiul acesta şi în noua Lege a Cultelor: cultele sunt
autonome faţă de Stat, dar în acelaşi timp cooperează cu Statul pentru binele co
mun. Deci, noi nu suntem Biserică de Stat şi nu depindem de Stat în sensul unei
subordonări, însă deoarece majoritatea populaţiei ţării aparţine Bisericii Ortodoxe
Române, nici nu putem să ne considerăm stat în stat, nici să evităm o cooperare
cu Statul.
Uneori se încearcă în campanii electorale, poate, folosirea imaginii Bisericii,
dar noi, ca Biserică, nu avem preferinţă pentru un singur partid. Să nu uităm că în
toate partidele politice există membri ai Bisericii Ortodoxe Române, ca atare rela
ţia noastră cu aceşti membri este mai mult de ordin spiritual. Aceştia sunt fraţii
noştri întru credinţă sau fiii duhovniceşti ai Bisericii şi, în consecinţă, Biserica
doreşte să cultive conştiinţa creştină, inclusiv a oamenilor politici. Cu alte cuvinte,
un om politic trebuie să fie creştin nu doar o dată la patru ani, ci tot timpul.
Cred că noi nu putem considera politica doar ca ceva opus Bisericii, ci con
tează foarte mult şi ce fel de activitate pastorală, de conştientizare creştină desfă
şoară Biserica în raport cu oamenii politici. Acei oameni politici care vin mai des
la Biserică, cunosc mai bine nevoile Bisericii, dintre oamenii politici, şi o ajută
mai mult. Deci, nu trebuie să aşteptăm campania electorală ca oamenii politici să
ajute Biserica, ci trebuie şi noi să-i informăm permanent care sunt problemele şi
care sunt activităţile Bisericii, ca această cooperare să nu pară doar una de con
junctură.
- Credeţi, aşadar, că e de ajuns reprezentarea intereselor Bisericii în forurile
care iau hotărâri în Stat prin membrii laici, sau prin membrii politicieni, nu printr-un
membru de drept într-un parlament, să spunem? Credeţi necesară această for
mulă de participare la decizie?
- Experienţa din trecut cu membrii de drept în Senat nu a fost întotdeauna
benefică. Un ierarh care stă prea mult în Parlament nu se poate ocupa de eparhia
sa. Totuşi, este bine ca atunci când unele legi se referă direct sau indirect la viaţa
Bisericii, aceasta să fie consultată să-şi spună punctul de vedere.
- IPS Voastră, în interiorul Bisericii, o ştim cu toţii, există un curent aşa-zis
„antiecumenist”, o temere a unor monahi şi credincioşi că deschiderea ecu
menică ar putea conduce la pierderea credinţei ortodoxe. Aţi fost catalogat dese
ori ca ecumenist, uneori cu o nuanţă peiorativă. Cum vă autodefiniţi în această
privinţă?
- Eu mă autodefinesc ca un ortodox realist, nu ecumenist, şi anume, într-o
lume pluralistă din punct de vedere confesional, religios, nu putem să promovăm
Ortodoxia prin izolare, ci prin dialog, prin cooperare. Avem milioane de români
ortodocşi în afara graniţelor ţării, în ţări majoritar catolice sau protestante. Ca
atare, este inevitabil contactul şi dialogul. Iar din perspectiva angajării noastre în
mişcarea ecumenică, Biserica Ortodoxă Română nu este singură. în această pri
vinţă au fost multe hotărâri panortodoxe care recomandau dialogul şi cooperare.
Astfel, chiar dacă Biserica Rusă şi Biserica Greacă, uneori par a fi mai reticente,
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sunt şi ele angajate în mod oficial în dialogurile ecumenice internaţionale, împre
ună cu Patriarhia Ecumenică.
Important este nu faptul de a fi ecumenic sau deschis, ci în ce măsură folosim
dialogul şi cooperarea, pentru a pune în evidenţă valorile Ortodoxiei. Dacă noi
folosim ecumenismul ca o şansă de a face cunoscută Ortodoxia, este benefic.
Dacă ne pierdem însă identitatea, dacă ne dizolvăm atunci când dialogăm, desi
gur că acesta poate fi un pericol. De aceea, un ecumenism autentic în favoarea
ortodocşilor poate să-l facă numai acela care e bine pregătit, care cunoaşte valo
rile perene ale Ortodoxiei şi, în acelaşi timp, cunoaşte şi care sunt punctele co
mune sau punctele divergente cu alte confesiuni. Astăzi, în faţa societăţii seculari
zate creştinii nu au credibilitate când se ceartă între ei. Ei au mai multă credibi
litate în faţa lumii secularizate când dialoghează şi când cooperează unii cu alţii,
cooperează în domeniul social, în faţa suferinţei, în faţa sărăciei. Aşadar, trebuie
să vedem această deschidere ecumenică a românilor nu ca pe o simplă modă, ci
ca pe un mod de a convieţui civilizat, ca pe un efort de a trece de la ceartă la dia
log şi de la confruntare la cooperare. Când relativizăm credinţa şi morala creştină,
atunci ecumenismul nu este în favoarea noastră. Dar când afirmăm valorile pro
funde ale Ortodoxiei, atunci credem că trebuie s-o facem prin dialog, nu prin ceartă
sau prin agresivitate. O Ortodoxie agresivă nu este atrăgătoare pentru nimeni. Nici
una laxă, care s-ar dizolva într-un dialog superficial, fară discernământ critic.
- Credeţi că Ortodoxia, Bisericile Ortodoxe naţionale sunt destul de unite în
mesajul lor pe care4 au de transmis în acest dialog cu celelalte confesiuni? Cum
credeţi că se poate întări unitatea Ortodoxiei?
- Avem nevoie de întruniri, periodice, cu regularitate, între Bisericile Orto
doxe autocefale, şi acest lucru l-am spus de faţă cu Sfanţul Sinod şi în numele
Sfanţului Sinod, cu doi ani în urmă (n.r.: 2005), în prezenţa Patriarhului Ecume
nic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, care a apreciat foarte mult această propunere,
însă deocamdată e greu de realizat o regularitate a întrunirilor panortodoxe. De ce
Sfintele Canoane cer ca episcopii dintr-o ţară, dintr-o Biserică locală să se întru
nească cel puţin de două ori pe an, primăvara şi toamna? Pentru că sinodalitatea
presupune şi întruniri periodice. Dar la nivel panortodox, adică universal, noi nu
mai avem această practică a întâlnirilor periodice, cel puţin la trei ani odată. Cred
că Bisericile Ortodoxe naţionale au o valoare deosebită, pentru că se identifică, în
general, cu misiunea la un popor care a fost creştinat. Totuşi, să nu uităm că în
Crez noi mărturisim Biserica „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”. Noi
nu credem într-o Biserică autocefală, ci în Biserica sobornicească, adică Orto
doxia în ansamblul ei. Iar din acest punct de vedere e foarte necesar nu doar dia
logul nostru cu alte confesiuni, ci, în primul rând, un dialog mai intens şi o coope
rare mai strânsă între Bisericile Ortodoxe surori.
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2. Interviul acordat Postului Naţional de Televiziune (TVR 1) de
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
- 30 septembrie 2007, Reşedinţa Patriarhală - Primul şi al şaselea Patriarh poartă acelaşi nume de botez: Ilie. Prea
fericirea Voastră, începem discuţia noastră în jurul unei teme intens vehiculate în
ultimul timp în mass-media şi anume cea a stării materiale în care se află Biserica
Ortodoxă Română, după două decenii de la ieşirea din comunism. De fapt,
bogăţia Bisericii, a cărei esenţă ecleziologică nu poate fi decât de natură spiritu
ală, o reprezintă - după părerea mea - credincioşii ei. Vă invit să începem dis
cuţia noastră cu această temă.
- în primul rând, credincioşii sunt bogăţia Bisericii noastre. Oricât ar fi de
bogată material, o Biserică goală în timpul slujbelor de duminică sau de sărbători
ar fi săracă din punct de vedere spiritual. Bogăţia materială poate fi o binefacere
sau o ispită; depinde cât de mult ne legăm de ea. Cu o bucată de pâine, dacă este
oferită cu dragoste frăţească unui om sărac, poţi să câştigi Raiul. Cu multe bogăţii
materiale, dacă aceste bunuri materiale devin scopul ultim al vieţii, poţi să pierzi
mântuirea. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă să folosim bunurile
materiale în lumea aceasta ca o expresie a dragostei noastre frăţeşti. Din acest
punct de vedere, dacă devine un simbol de comuniune, materia se înduhovniceşte,
primeşte un sens spiritual. Dacă blochează ca un zid despărţitor comuniunea din
tre noi şi Dumnezeu sau dintre oameni, materia devine un pericol. Mântuitorul
Hristos, observând un bogat care ţinea prea mult la bogăţiile sale pământeşti şi se
legase de bunurile materiale ca de ultima realitate, spune că acesta se mântuieşte
cu anevoie sau cu greutate. Pe de altă parte, însă, Sfânta Scriptură oferă ca exem
ple oameni bogaţi precum Avraam, Iov, în Vechiul Testament, sau Bamaba, în
Noul Testament, cel care a finanţat multe din călătoriile misionare ale Sfântului
Apostol Pavel. Noi, în Biserică, avem o rugăciune pentru preotul iconom, iconom
stavrofor sau purtător de cruce. In rugăciunea aceasta se cere ca acesta să chiver
nisească, adică să administreze cu bucurie averea Bisericii, cerându-se ca această
lucrare să se facă şi prin rugăciunile sfântului bun biruitor ucenic Bamaba.
- Cu îngăduinţa Preafericirii Voastre, să continuăm şirul acestor idei dis
cutând despre opera socială a Bisericii, instituţie care se află în topul credibi
lităţii românilor.
- Din punct de vedere al disponibilităţilor financiare, Biserica Ortodoxă
Română este foarte săracă. Cunosc acest lucm din experienţa proprie, din multele
activităţi pe care le-am început în Moldova, la Iaşi. Noi nu dispunem de sume de
bani după nevoile pe care le avem pentru a ajuta în mod eficient, efectiv, pe cei
săraci. Biserica este bogată în sensul că are multe mănăstiri sau opere de artă, dar,
din punct de vedere al banului, al unei productivităţii care să aducă imediat un
a
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venit, este foarte săracă în raport cu nevoile sale de ajutor. De aceea, noi vă spu
nem să ajutaţi Biserica acum pentru ca ea să ajute pe cei mai săraci, îmbinând spi
ritualitatea cu disponibilitatea de a ajuta pe cel bolnav, pe cel flămând, pe cel sărac.
Se spune că Biserica Antiohiei, în timpul Sfântului Ioan Gură de Aur, hrănea
zilnic 3 000 de oameni cu produsele sau banii proveniţi de la câteva familii de
oameni bogaţi. Dacă toţi bogaţii ar face acest lucru, spunea Sfântul Ioan Gură de
Aur, atunci nu am mai avea oameni săraci în oraş. Noi nu ne referim întotdeauna
la bogăţia care aparţine direct Bisericii, dar bogaţii cu dare de mână, dacă sunt
credincioşi, pot face foarte mult bine la solicitarea Bisericii. Noi, ca Biserică, sun
tem săraci în raport cu nevoile existente, dar oamenii cu dare de mână, numiţi
sponsori sau binefăcători, după cum erau chemaţi odinioară, pot completa ceea ce
lipseşte Bisericii ca instituţie.
- Apreciind efortul pe care îl faceţi în această seară, vă invit să trecem la
într-un alt registru de idei. Ultima perioadă a fost marcată de dezbaterile publice
în care s-a discutat despre tipul de mentalitate al viitorului întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române: tradiţionalist sau modernist. Care este opinia Preafericirii Voastre
în această privinţă?
- Eu cred că creştinul ortodox este prin definiţie un tradiţionalist, pentru că
are datoria de a transmite credinţa primită, fară a diminua conţinutul ei. In acelaşi
timp, însă, trebuie să ţinem cont de faptul că un tradiţionalist poate fi static sau
dinamic. De pildă, Noul Testament a fost scris în limba greacă. Dacă îl citim nu
mai în limba greacă, sau celebrăm Sfânta Liturghie numai în limba greacă, sau în
limba slavonă, atunci suntem tradiţionalişti statici. Dacă traducem Noul Testa
ment şi Sfânta Liturghie în limba română, conţinutul rămânând acelaşi, noi adap
tăm pentru contemporanii noştri înţelegerea acestui conţinut. Aceasta înseamnă o
tradiţie dinamică. Conţinutul rămâne acelaşi, dar forma de prezentare, adecvată
timpului nostru, ţine de dinamica tradiţiei.
Noi nu putem fi împotriva tradiţiei, dar putem reprezenta tradiţia, fie într-o
formă statică, repetitivă, fie într-una dinamică. De pildă, Sfântul Apostol Pavel,
dacă ar fi fost contemporan cu noi, ar fi folosit astăzi, nu numai corabia, ci şi avio
nul. Dar, nu putem fi moderni, în sensul de secularizaţi sau în sensul de a ne rupe
radical de tradiţie.
- întotdeauna, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţia au reprezentat tezaurul
principal al Bisericii Ortodoxe Române. Din 1925 şi până în prezent, fiecare
întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române a avut o grijă specială faţă de tipări
turi. Preafericirea Voastră, ce părere aveţi despre transmiterea acestui tezaur
prin intermediulfactorilor de comunicare modernă (televiziune, radio, cotidian)?
- Continuăm tradiţia tipăriturilor, deoarece cartea de rugăciune sau cartea de
învăţătură rămân foarte necesare. însă, prin mijloacele de comunicare modernă,
televiziune sau radio, cuvântul se prelungeşte şi devine mai accesibil multor
A
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oameni care nu au bani să-şi cumpere cărţi, sau care nu pot citi atât de mult şi care
doresc să participe într-o formă mai vie la viaţa Bisericii, să asculte zilnic Sfânta
Liturghie sau unele rugăciuni, să audă ştiri din viaţa eparhiilor noastre. Din
această perspectivă, televiziunea şi radioul devin mijloace modeme de completare
a tipăriturilor, iar nu de contrazicere a lor. De asemenea, un cotidian este foarte
necesar, deoarece lumea doreşte să fie informată fară întârziere şi în fiecare zi
despre viaţa concretă a Bisericii.
- A ţ i vorbit despre o anumită provocare a secularismului. Care este poziţia
Bisericii Ortodoxe Române în raport cu fenomenul de secularizare a individului
şi a societăţii moderne?
- Este necesar ca, în primul rând, să definim termenul de „secularizare” din
punct de vedere teologic. Secularizarea înseamnă construirea vieţii personale şi a
societăţii, fară referire la Dumnezeu şi la valorile religioase. Oamenii secularizaţi
nu sunt în mod obligatoriu atei, ci mai mult indiferenţi sau nihilişti. Aceştia uită
de Dumnezeu, dar nu îl neagă în mod direct, ca şi când ar spune că Dumnezeu nu
există. Ei, mai degrabă, nu înţeleg utilitatea rugăciunii, a slujbei sau a participării
la viaţa Bisericii. Din acest punct de vedere, secularizarea este o atitudine de indi
ferenţă faţă de prezenţa lui Dumnezeu şi faţă de necesitatea ritmării vieţii noastre
şi deschiderii sale spre veşnicie.
Rămânerea în saeculum, în lume, în timpul nostru, ca o realitate închisă şi
fară finalitate eternă, este o tentaţie foarte mare. Ne ataşăm de lumea aceasta ca
de ultima realitate. Există o fază de secularizare sub forma înstrăinării faţă de reli
gia tradiţională. în Franţa s-a observat, începând cu anii ’60, un fel de negare a
Bisericilor tradiţionale, catolice sau protestante. însă, această fază nu a durat prea
mult, întrucât profesorii universitari de chimie sau fizică, de ştiinţe ale universu
lui, au început să caute o dimensiune spirituală în tot felul de ştiinţe sincretiste sau
religii orientale, ca de exemplu practicile ocultiste ale africanilor care presupuneau ca ar avea harisma specială de a prevede viitorul. In „Le Monde erau anun
ţuri privind posibilitatea de a afla care este viitorul imediat, sau de a prevede şansa
unui câştig la loto. Aşadar secularizarea tinde să se transforme în căutarea unei
spiritualităţi mult mai difuze, haotice, decât a uneia organizate sistematic. Din
acest punct de vedere cred că noi, Biserica, trebuie să mergem mai adânc în pro
pria tradiţie şi să nu rămânem doar la ritualism, ci să explicăm sensul existenţial
al slujbei, al rugăciunii, al cultului nostru, ca omul să înţeleagă că, de fapt, cre
dinţa - una asumată în mod conştient şi existenţial - este o problemă de viaţă, nu
doar o problemă de tradiţie repetitivă, de tradiţie moştenită.
- Pentru că aţi amintit de confruntarea existentă, în Occident, dintre fenome
nele de tip sincretist şi spiritualitatea autentică, aş vrea să deschidem un alt cu
loar de discuţie. Cu trecerea timpului, milioanele de români care muncesc în
/\
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Occident manifestă o nevoie tot mai mare de spiritualitate, tradiţie şi obiceiuri
autohtone. Credeţi că aceasta face parte din spiritul românesc?
- în primul rând, cred că face parte dintr-o experinţă a vieţii, care riscă să-şi
piardă rădăcinile. Această categorie de oameni care migrează se întâlneşte în
câteva zile cu un mediu cultural diferit, cu un mediu al spiritualităţii creştine dife
rit de cel de acasă şi atunci are nevoie de repere. Pentru cei care migrează, Bise
rica, comunitatea ortodoxă românească este un reper. Ei doresc să ţină legătura cu
cei de acasă, dar, în acelaşi timp, să câştige şi ceva bani în ţara în care a migrat
persoana sau familia respectivă. Din acest punct de vedere, credem că cei care
sunt mai în vârstă au mare nevoie de aceste repere.
însă cei care se nasc acolo se adaptează la noul context mai uşor decât părinţii
lor care vin din altă ţară. Din punct de vedere al specificului românesc, credem că
este foarte greu ca un român să fie un ateu convins. El consideră că religia face
parte din identitatea proprie, chiar dacă nu toţi românii sunt la fel de religioşi.
Probabil, aceasta se explică prin faptul că noi nu am fost creştinaţi în mod forţat
sau printr-un ordin, ci procesul de creştinare şi de formare a poporului român au
coincis. Astăzi, putem spune chiar că bogăţia spirituală a Ortodoxiei ne determină
să comparăm ceea ce avem ca moştenire cu ceea ce au alţii. Oamenii se duc în
Occident pentru o bunăstare materială, dar cine este obişnuit să nu renunţe la
partea spirituală nu se mulţumeşte doar cu banul. Banul este necesar, dar nu poate
umple sufletul omului, fiindcă acesta este făcut pentru o iubire de comuniune
veşnică cu Dumnezeu. Omul nu poate fi umplut cu lucruri limitate şi trecătoare,
chiar dacă aceste lucruri trecătoare înseamnă mulţi bani.
- In ultimii 17 ani, Biserica Ortodoxă Română a pătruns destul de greu în
Occident. Cu timpul, oamenii s-au adunat în jurul Bisericii, iar acum există, la
cererea românilor, numeroase parohii ortodoxe române în Occident. Care este, de
fapt, în momentul de faţă, strategia Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce priveşte
grija pe care trebuie să o aibă în raport cu aceste comunităţi care sunt în perma
nentă creştere?
- Considerăm că strategia noastră este una pozitivă, dat fiind faptul că se în
fiinţează noi parohii şi avem deja câteva eparhii. Dar această strategie trebuie
amplificată. Numărul credincioşilor ortodocşi români plecaţi în străinătate este
foarte mare în raport cu parohiile existente. Dat fiind faptul că în Europa Occi
dentală, mai ales în Italia şi Spania, sunt 2-3 milioane de români ortodocşi, ar tre
bui înfiinţate şi mai multe parohii. De asemenea, avem nevoie de noi eparhii.
Datorită distanţelor foarte mari, un episcop care este mitropolit pentru o jumătate
de continent nu poate să cunoască sau să viziteze suficient de des şi să aibă grijă
de aceste parohii. Deşi are părţi comune în Uniunea Europeană, legislaţia respectă
specificul fiecărei ţări, după cum şi religiozitatea îşi are specificul său. De pildă,
ţările nordice sunt majoritar protestante, în timp ce cele din sud, din jurul Mării
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Mediterane, sunt ţări majoritar catolice. Deci, trebuie ştiut specificul şi legislaţia
fiecărei ţări, ca să putem ajuta pe aceşti credincioşi nu doar cu slujba de duminică,
ci să se poată integra, să-şi găsească un loc de muncă sau, în cazul celor foarte să
raci, să fie ajutaţi cu o cantină pe lângă parohie. De aceea, avem nevoie de multe
lăcaşuri de cult. Deocamdată, am primit împrumut de la diferite Biserici RomanoCatolice, Anglicane şi Protestante, cu care avem relaţii bune, spaţii liturgice unde
săvârşim Sfânta Liturghie ortodoxă. Dar este necesar ca noi să ne construim bise
rici româneşti, aşa cum sunt ele acasă, cu pictură ortodoxă, cu toate obiectele
specifice cultului ortodox.
- In predica rostită la ceremonia de întronizare Preafericirea Voastră aţi
spus că prima grijă constă în „păstrarea, preţuirea şi cultivarea moştenirii spiri
tuale luminoase pe care a lăsat-o Fericitul întru pomenire Părintele nostru
Patriarh Teoctist”. In cadrul acestei moşteniri se află şi Mitropolia Basarabiei.
Apariţia acestei Mitropolii a dus la apariţia unui formalism în relaţiile dintre
Biserica Ortodoxă Română şi cea Rusă. Care este strategia de reînchegare a dia
logului dintre aceste două Biserici surori?
- Dorim să intensificăm acest dialog. Deja, ca o reluare a dialogului, este
prevăzută o întâlnire în luna noiembrie la Moscova şi, în acelaşi timp, credem că,
din experienţă, am învăţat să gândim mai nuanţat. Sigur, unitatea ortodoxă este
una teritorială, dar apartenenţa politică a unui teritoriu este altă problema. Acum,
când teritoriul se declară independent, avem o situaţie nouă. Republica Moldova
nu este nici parte din Federaţia Rusă, nici parte din România. Este o situaţie nouă
care trebuie înţeleasă, combinată cu libertatea oamenilor de a-şi manifesta aparte
nenţa la una sau alta dintre Patriarhii. Noi recunoaştem că Mitropolia Moscovei
are acolo o structură, dar, reciproc, cerem acelaşi lucru şi pentru Mitropolia care
ţine de Bucureşti. Nu este uşor să găseşti soluţii, mai ales atunci când există şi o
fluctuaţie a preoţilor care trec de la o Mitropolie la cealaltă, dar de ambele părţi
există dorinţa vie de a găsi, totuşi, o soluţie, să înţelegem mai bine situaţia com
plexă şi, în acelaşi timp, să cooperăm mai mult pe teren practic şi pastoral-misionar. Ca şi în altre părţi, în Republica Moldova există foarte multe mişcări, chiar şi
neoprotestante, care sunt mult mai active şi eficiente în timp ce noi adesea ne cer
tăm unii cu alţii. De aceea, trebuie să trecem de la ceartă la dialog, de la confrun
tare la o cooperare mai credibilă.
De asemenea, avem în comun probleme în diaspora. Diaspora, sau Ortodoxia
din Occident, necesită o cooperare între Bisericile Ortodoxe surori. Din acest
punct de vedere credem că este necesar un dialog permanent cu Biserica Ortodoxă
Rusă, cu Biserica Greacă şi, mai ales, cu celelalte Biserici Ortodoxe care fac parte
din Uniunea Europeană. Nu este vorba numai de jurisdicţii, ci de o mărturie co
mună care să devină mai credibilă decât atunci când este contradictorie şi izolată.
Noi, după convorbirile pe care le-am avut cu diverşi ierarhi din Biserica Ortodoxă
a
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Rusă, am simţit o deschidere, o dorinţă de reluare a dialogului şi de rezolvare a
problemelor, chiar dacă soluţiile nu sunt definitive, ci provizorii.
- Preafericite Părinte Patriarh, intrăm într-o nouă etapă a vieţii bisericeşti
în România. învăţământul teologic, care a avut o dinamică aparte în ultimi 17
ani, a dezvăluit că are o mare capacitate de a genera cadre menite să devină
oameni care să înveţe pe viitori slujitori ai Bisericii. In momentul acesta, unde ne
situăm? Sunt suficienţi preoţi? Sunt suficiente persoane care activează în plan
social sau în filologie? Care trebuie să fie strategia acestui învăţământ teologic?
- în primul rând, trebuie să ţinem cont de două aspecte: teologia se studiază
cu o finalitate concretă, practică, sau se studiază de plăcere, doar din dorinţa de a
se informa. în Franţa, am văzut mulţi pensionari care s-au înscris la teologie şi
studiază la Facultatea de Teologie Catolică fie la jarâ frecven% fie prin corespon
denţă. Conştienţi că nu vor mai fi angajaţi în planul vieţii practice a Bisericii, dar
din dorinţa benefică de a aprofunda credinţa la o Facultate de Teologie, ei studi
ază teologia pentru teologie. Dar, aşa cum spune un proverb latin că studiem nu
pentru şcoală, ci pentru viaţă (lat. - Non scholce, sed vitce discimus), trebuie să
vedem care sunt nevoile concrete ale Bisericii şi ale vieţii pe care şi-o desfăşoară
în societate. A fost mare nevoie de preoţi şi de profesori de religie pentru că, după
modelul din timpul interbelic, a fost reintrodusă religia în şcoală. Acum, în gene
ral, atât parohiile, cât şi posturile de profesori de religie s-au completat. Nu mai
este nevoie urgentă de un număr atât de mare de cadre didactice.
Din punct de vedere social, şi noua Lege a cultelor asigură o bază solidă,
fiind o lege organică. Cooperarea Stat-Biserică în domeniul social şi fondurile eu
ropene, care vin prin programul FARE, fac necesară existenţa câtor mai mulţi
asistenţi sociali. Din păcate, mulţi din cei care s-au pregătit în domeniul asistenţei
sociale în Facultăţile de Teologie, pentru că nu li s-au acordat locuri de muncă, au
plecat în Italia pentru un salariu dublu decât cel de aici pentru ca să se îngrijească
de bătrânii familiilor de acolo. Deci, am avea nevoie de mai mulţi asistenţi sociali
care să fie integraţi în aceste programe. In formarea unui asistent social nu este
vorba doar despre o ştiinţă socială, ci şi despre o dimensiune spirituală. Dacă noi
privim un bolnav sau un bătrân doar ca pe un individ sau ca pe un simplu număr,
atunci asistenţa socială nu mai are aceeaşi profunzime ca atunci când văd într-o
persoană Chipul lui Hristos suferind sau pe Mântuitorul Hristos cerând iubirea şi
ajutorul nostru într-o situaţie concretă. Dimensiunea spirituală în asistenţia socială
este foatrte importantă.
Revenind la situaţia actuală a învăţământului teologic, este necesar să vorbim
nu numai de număr sau de cantitate. Trebuie să îmbunătăţim calitatea studiilor la
toate nivelurile şi să legăm studiul teologic erudit, academic, cu gândul la activi
tatea socială şi pastorală a Bisericii. Deci, să avem o pregătire solidă, academică,
dar şi o finalitate misionară sau pastorală.
A

A
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- In ultimii 17 ani, s-a dublat numărul mănăstirilor din Moldova. Monahis
mul aduce în prim plan o manieră de viaţă spirituală care se poate constitui într-un
model de viaţă morală. Care este grija pe care Biserica Ortodoxă Română tre
buie să o acorde unui monahism în autentică dezvoltare?
- In primul rând, fapul că am avut atâtea vocaţii pentru monahism a fost o
vocaţie de la Dumnezeu. Numărul mare de mănăstiri şi schituri care s-au înfiinţat
după revoluţia din 1989 a fost benefic, însă, credem, că trebuie să fie ajutate.
Unele dintre ele se confruntă cu o situaţie economică foarte precară. Sunt unele
schituri de-a dreptul foarte sărace. Lumea, plecând în Occident, nu mai vine în
număr atât de mare la aceste schituri şi mănăstiri şi, prin urmare, nu mai sunt sus
ţinute financiar şi moral. De aceea, trebuie ca tinerii care se află în mănăstiri să
fie ajutaţi să aprofundeze viaţa spirituală şi să înveţe teologie. Am cerut tuturor
tinerilor monahi din mănăstirile Arhiepiscopiei Iaşilor să urmeze fie seminarul, fie
Facultatea de Teologie. Avem câteva sute de tineri monahi care au studiat teolo
gia şi care se bucură acum pentru că nu mai au complexul de a fi preot de mănăs
tire fară licenţă în Teologie sau diplomă de absolvire a Seminarului. Această pre
gătire este şi una misionară. Mănăstirile noastre nu mai permit, datorită lucrărilor
agricole de supravieţuire, timp pentru studiu. Foarte adesea, rugăciunea nu mai
este profundă, deoarece timpul lor de studiu sau de rugăciune este absolvit de gri
jile imediate pentru supravieţuire, pentru construirea chiliilor sau pentru termi
narea construcţiei unei biserici.
In acelaşi timp, trebuie să ne gândim că există ispita secularizării care atinge
toate instituţile şi, uneori, poate să afecteze şi unele mănăstiri care sunt mai aproape
de oraş, unde se poate constata că un tânăr monah trebuie să lupte foarte mult ca
să-şi păstreze programul lui zilnic de rugăciune. în acest sens, pot să vă spun că
foarte mulţi monahi şi monahii se bucură de postul de radio Trinitas. Unii au spus
că, pe lângă rugăciunile rânduite, se roagă şi noaptea odată cu rugăciunile difuzate
la radio Trinitas. Deci, este nevoie de o susţinere a vieţii monahale. Cel mai potri
vit lucru este cooperarea, nu concurenţa, dintre parohie şi mănăstire. Mănăstirea
completează viaţa liturgică a parohiei. Sunt oameni în oraş care nu se mulţumesc
cu Sfânta Liturghie şi doresc să participe şi la Vecernie. întrucât nu în toate paro
hiile se pot oficia Vecernii duminică seara, credincioşii dornici de o viaţă spiritu
ală mai profundă pot merge la mănăstirile din oraş sau de lângă oraş. Din acest
punct de vedere, trebuie să ne gândim la nevoile spirituale ale credincioşilor. De
altfel, am văzut mulţi preoţi care vin ei înşişi cu credincioşii la mănăstire să se spo
vedească. Această într-ajutorare dintre parohie şi mănăstire este foarte benefică.
- Cine este responsabil şi care este strategia Bisericii în privinţa generării
unor discuţii tematice legate de nevoia unei vieţi morale în societate şi a unor
relaţii onorabile, chiar şi în ceea ce înseamnă spiritul în afaceri?
A

A
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- Cred că este necesară o dezvoltare a dialogului dintre teologii clerici şi
teologii laici, pe de o parte, dar şi între teologi şi oamenii de alte profesii, pe de
altă parte. De pildă, dialogul dintre preoţi şi medici, ca şi cel dintre preoţi şi edu
catori este foarte necesar, mai ales că avem mari probleme cu acei copiii care au
rămas în ţară în timp ce părinţii lor s-au dus să câştige un ban în străinătate.
Acestor copii li se schimbă comportamentul, le scade eficienţa în ceea ce priveşte
asimilarea materilor de învăţământ sau frecventarea şcolilor. Deci, este nevoie de
o gândire în dialog, în echipă, de oameni cu un scop comun, dar cu pregătire dife
rită. Faptul că unii studenţii în teologie studiază şi alte discipline este benefic mai
ales pentru dialogul cu ştiinţele exacte sau ale universului, ale naturii. Pe de altă
parte, nu dialogul în sine este un scop, ci modul în care facem relevantă tradiţia şi
credinţa pentru viaţa cotidiană, înţelegem ce semnificaţie are crezul, icoana, sau
rugăciunea pentru viaţa noastră zilnică. Avem nevoie de a cunoaşte Teologia, dar
şi de a-i asculta pe credincioşi pentru că, adesea, discursul direct, corect şi acade
mic nu se leagă de nevoile imediate ale credincioşilor.
- La fiecare sărbătoare mare participă mulţimi mari de credincioşi. Marile
sărbători sunt un reper şi creează un spirit de unitate. Dar, ele reprezintă şi o
oportunitate, în sensul bun al cuvântului, pentru ierarhi de a readuce la zi nevoile
pe care le are fie Biserica, fie creştinii în raport cu Biserica. Care este rolul
sărbătorii creştine?
- în primul rând, sărbătoarea este un exerciţiu al libertăţii. Cine nu sărbăto
reşte, nu iese din capcana unei vieţi productiviste, care se măsoară în cantităţi sau
în număr. Gratuitatea şi experienţa harului lui Dumnezeu se văd în primul rând în
sărbătoare, pentru că în sărbătoare nu producem ceva imediat. Aceasta nu
înseamnă că nu este utilă. în sărbătoare cultivăm relaţia noastră cu Dumnezeu şi
cu semenii. Cultura sufletului este tot atât de importantă ca şi cultura pământului.
Când oamenii se întâlnesc, îşi vorbesc, se bucură, se adună în jurul sfinţilor, se în
tăreşte comuniunea dintre ei.
O viaţă fară sărbătoare este o viaţă lipsită de sens. Sărbătoarea dă sens pen
tru că, în timpul sărbătorii, arătăm dărnicie, ospitalitate şi preţuim persoana cu
care ne întâlnim, sau ne rugăm, mai mult decât eficienţa persoanei în cadrul unei
producţii în fabrică sau în uzină. Aş spune că Biserica a făcut din sărbătoare
momente de generozitate şi de dărnicie, nu de acumulare. în sărbătoare nu se acu
mulează nimic material, ci mişcarea este inversă, de dărnicie. Cu ocazia marilor
sărbători, suntem îndemnaţi să facem milostenie. Atunci când trăim sărbătoarea
ca un moment de sfinţire a vieţii noastre, atunci simţim în sărbătoare harul lui
Dumnezeu. Sărbătorile au fost, atât în familie, cât şi în popor, mijloace de păstrare
a comuniunii între oameni, între rudele de la distanţe mari. Adeseori, hramurile au
unit pe românii din interiorul sau din afara graniţelor ţării. De aceea am fixat şi o zi,
Duminica Migranţilor, prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
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Deci, nevoia de comuniune este tot atât de mare ca şi nevoia de hrană fizică şi
îmbrăcăminte şi, din acest punct de vedere, sărbătoare nu este un timp pierdut, ci
un timp sfinţit.
- Preafericite Părinte Patriarh, ne aflăm într-o lume care, asemenea unui
mozaic, are valenţele diversităţii. Ce rol are Biserica Ortodoxă Română în dia
logul cu celelalte confesiuni sau minorităţi şi în promovarea diversităţii relaţiilor
interumane?
- Din punct de vedere al experienţei istorice, noi avem o mulţime de creştini
ortodocşi care trăiesc în Africa sau în Asia. Avem creştini ortodocşi care de secole
convieţuiesc cu cei de alte confesiuni, iar la noi în ţară am avut secole la rând o
convieţuire paşnică cu cei de alte religii. Un român bun la suflet nu depune cine
ştie ce efort diplomatic ca să fie un om tolerant sau ca să respecte identitatea fie
cărei persoane. Pentru a respecta propria identitate religioasă, este necesar să res
pectăm identitatea religioasă a celorlalte persoane. Nu putem face un dialog sin
cer dacă nu ne respectăm reciproc şi dacă nu îl înţelegem pe celălalt.
Există acum o mulţime de credincioşi români ortodocşi care au intrat în loca
lităţi romano-catolice unde nu a existat niciodată o comunitate ortodoxă. Am vor
bit cu câţiva italieni care ne-au confirmat că aceşti români se roagă de trei ori mai
mult şi îşi exprimau bucuria de a-i avea printre ei. Cu mici excepţii, majoritatea
românilor din diasporă sunt buni creştini, evlavioşi, fiind admiraţi de localnici.
Tot aşa, noi ne bucurăm când vedem credincioşii ortodocşi copţi din Egipt, care
trăiesc în condiţii ostile, dar care sunt atât de fervenţi în credinţa lor, fară a fi fundamentalişti. Noi nu ne putem compara cu ei, întrucât practica credinţei lor este
una existenţială. Pot să dau un exemplu. Aici, la Patriarhie, când aveam oaspeţi
din străinătate, Preafericitul Patriarh Teoctist ne cerea, uneori, să oferim chilia sau
camera noastră pentru câteva zile. întâmplător, am văzut că o delegaţie a Bisericii
din Egipt nu a folosit patul deloc; dormea pe rogojină, iar de la ora 5.00 dimineaţa
până la 7.30 membrii delegaţiei faceau rugăciunea pe rogojină, lângă pat. Această
vieţuire monahală face parte din programul de rugăciune al primelor mănăstiri
ortodoxe din Egipt. Deci, dacă nu-i putem imita, cel puţin să-i preţuim şi să-i
admirăm. Dacă avem un dram de smerenie, atunci putem vedea mai întâi lumina
din celălalt şi, astfel, putem să închegăm relaţii de prietenie cu ceilalţi, chiar dacă
sunt de alte confesiuni. Bineînţeles, aceasta cu condiţia ca noi să ne păstrăm iden
titatea noastră.
- Revin la cuvintele rostite de Preafericirea Voastră în predica din cadrul
ceremoniei de întronizare, când aţi spus că prima grijă constă în „păstrarea,
preţuirea şi cultivarea moştenirii spirituale luminoase pe care a lăsat-o fericitul
întru pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist”. Una din aceste moşteniri este
şi dezideratul de ridicare a unei catedrale a demnităţii noastre româneşti. Ră
mâne un deziderat pentru Biserică?
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- Eu cred că am trecut de la faza de deziderat la cea de necesitate urgentă. Aţi
văzut astăzi ce penibil ne-am simţit că în Catedrală au fost numai invitaţii, nu a
fost şi poporul, credincioşii noştri stând afară. Catedrala patriarhală este foarte
mică şi nu mai corespunde nevoilor actuale ale credincioşilor. Ea a fost biserica
unei mănăstiri din secolul al XVII-lea. Deci, nu este vorba de o ambiţie, sau de o
necesitate pastorală sau misionară, ci este în joc demnitatea unei capitale euro
pene. Când s-a construit Atheneul Român se spunea: „Daţi un leu pentru Ate
neu!”. Acum, am putea spune că avem nevoie de o catedrală pentru capitală. Este
penibil faptul că acest oraş mare, în plină extindere, nu are o catedrală.
-A m încercat ca, prin vocea Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, să
definim planul programatic al Bisericii. Care este cel mai urgent proiect pe care
îl aveţi în vedere?
- Continuarea celor începute. împreună cu Sfântul Sinod, vom găsi etape noi
de lucrare misionară, dar considerăm că am început o lucrare pastorală în atâtea
direcţii, încât, însăşi continuarea lor necesită un efort nu numai de energie, dar şi
de susţinere materială şi financiară. Priorităţile sunt multiple, dar, în primul rând,
trebuie să ne gândim la viaţa spirituală. Dacă dezvoltăm o operă socială fară un
suport duhovnicesc, riscăm să ne secularizăm, deşi intenţia operei sociale este una
pozitivă. Aşadar, nu trebuie să despărţim Liturghia de filantropie şi filantropia de
Liturghie, sau opera socială de viaţa duhovnicească. Doar aşa vom merge pe o
linie sigură pentru că este verificată de Sfânta Tradiţie a Sfinţilor Părinţi care,
până astăzi, ne-au arătat că, dacă gândim cele spirituale şi cele materiale împre
ună, binecuvântăm pe Dumnezeu şi la nivelul spiritului şi la nivelul materiei.
- Am ajuns la finalul emisiunii şi doresc să vă mărturisesc că am fost deo
sebit de onorat de prezenţa Preafericirii Voastre. Mulţumesc pentru că aţi acor
dat exclusivitate posturilor publice de televiziune şi de radio.
- Noi vă mulţumim şi vă suntem recunoscători pentru că, în cadrul emisiuni
lor dumneavoastră, aţi făcut cunoscută moştenirea pe care o avem de la Patriarhii
de vrednică pomenire Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin şi Preafericitul Teoctist,
care au îmbogăţit tezaurul Bisericii Orotdoxe Române prin activitatea şi lucrarea
lor. Noi mulţumim postului de televiziune naţională pentru că este o televiziune
care face misiune.
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3. Ecouri ale alegerii şi întronizării noului Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române în mass-media
Ceremonia de întronizare a noului Patriarh a suscitat o atenţie deosebită din
partea mass-media, fiind prima ceremonie de acest fel care s-a petrecut în viaţa
Bisericii Ortodoxe Române fară imixtiunea puterii politice. în afara ştirilor difu
zate la posturile de radio şi televiziune în cadrul emisiunilor informative, întroni
zarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost remarcată deopotrivă şi în pa
ginile presei scrise şi în comunicatele multor agenţii de presă, interne şi interna
ţionale. Articolele publicate după întronizare sunt grupate în jurul principalelor
puncte din agenda Preafericitului Părinte Daniel, în jurul organizării evenimentu
lui de către Patriarhia Română, invitaţii la ceremonie, reacţiile oamenilor politici
şi ale unor credincioşi, precum şi în jurul ideii de continuitate a misiunii Preaferi
citului Părinte Teoctist. Redăm mai jos câteva dintre cele mai importante apariţii
mediatice:

Ziua, 1 octombrie 2007, p. 5 : 66Al şaselea Patriarh
Preafericitul Părinte Daniel, noul Patriarh al Bisericii Ordodoxe Romane, a
pledat, în cuvântul său de la ceremonia de întronizare, pentru păstrarea moştenirii
spirituale a predecesorilor săi, pentru comuniune şi conlucrare şi pentru intensifi
carea misiunii spirituale a Bisericii în societate. PF Daniel este, începând de ieri,
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul
tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum
este prezentat, în formularea oficială. în faţa celor aflaţi în Catedrala Patriarhală,
noul Patriarh a apreciat că cea dintâi datorie şi dorinţă a sa este păstrarea, preţuirea
şi cultivarea moştenirii spirituale a PF Patriarh Teoctist, “pildă de înţelepciune şi
răbdare, de iubire frăţeasca faţă de toţi creştinii ortodocşi, pildă de bunătate faţă
de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi şi faţă de toţi oamenii făcători de
pace şi de bine”.
în al doilea rând, a spus PF Daniel, grija sa constantă este promovarea comu
niunii frăţeşti, a coresponsabilităţii şi a conlucrării cu toţi ierarhii din Sfântul
Sinod, pentru a păstra şi apăra credinţa ortodoxă şi unitatea Bisericii, precum şi
de a găsi, împreună cu înalţii prelaţi şi cu credincioşii, “căi şi mijloace corespun
zătoare pentru adâncirea şi îmbogăţirea vieţii spirituale . “Această societate adesea, mai mult indiferentă decât necredincioasă - are nevoie de Biserică, întru
cât are nevoie de vindecare şi de comuniune spirituală, tocmai pentru că identi
fică libertatea persoanei cu individualismul egoist şi cu posesia lucrurilor limitate
şi trecătoare”, a mai spus PF Daniel. Noul patriarh a mai spus că lăcaşul în care a
avut loc ceremonia de întronizare este vremelnic Catedrala Patriarhală, expri-
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mându-şi încrederea că va fi ridicată Catedrala Mântuirii Neamului, dorinţa pre
decesorilor săi, încă nerealizată.

România Liberă, 1 octombrie 2007 : „Biserica l-a întronizat, statul
l-a decorat”
A

In prima sa cuvântare în calitate de Patriarh al BOR, Daniel, a pledat pentru
păstrarea moştenirii spirituale a predecesorilor săi, pentru comuniune şi pentru
intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate. Părintele profesor Mircea
Păcuraru susţine că „este firesc să continue ce a făcut Teoctist. Nu se poate trece
la o nouă orientare şi nici nu cred că are de gând . Noul întâistătător al BOR,
Daniel, a trecut pe agenda sa de priorităţi, pe poziţia a doua, „promovarea comu
niunii frăţeşti, a conlucrării cu toţi ierarhii Sfântului Sinod pentru a păstra şi a
apăra credinţa ortodoxă şi unitatea Bisericii”. în acelaşi scop va folosi şi presa
religioasă care va avea rolul de a trece misiunea Bisericii „dincolo de zidurile
lăcaşurilor de cult”.
55

A

Gândul, 1 octombrie 2007, p. 2 : „Misiunea Preafericitului Părinte
Daniel: Vindecarea spirituală şi consolidarea materială a poporului"
Misiunea noului Patriarh este văzută de ziarul Gândul prin sintagma Vinde
carea spirituală şi consolidarea materială a poporului: „Păstorul cel bun îşi pune
viaţa pentru oile sale” (Ioan 10, 11) este mottoul sub care Preafericitul Părinte
Daniel şi-a aşezat prima predică, în calitate de Patriarh. îmbrăcat în purpura man
tiei, primul însemn cu care mitropoliţii au deschis tipicul întronizării, Preafericitul
Daniel a sărutat, rând pe rând, Crucea, engolpionul cu Maica Domnului şi engolpionul cu Mântuitorul, a primit în faţa uşilor împărăteşti camilafca albă şi cârja
patriarhală şi a anunţat că „cea dintâi dorinţa şi cea dintâi datorie a noastră, ca nou
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constă în păstrarea, preţuirea şi cultivarea
moştenirii spirituale luminoase, pe care ne-a lăsat-o fericitul întru pomenire Părin
tele nostru Patriarh Teoctist”.
Un alt obiectiv exprimat de Preafericitul Părinte Daniel şi preluat de princi
palele cotidiane a fost cel legat de misiunea Bisericii în societate prin mijloace de
pastoraţie în conformitate cu vremurile în care trăim: intensificarea misiunii Bise
ricii în societate, dincolo de locaşurile de cult, “prin intermediul a două reţele
bisericeşti ortodoxe la nivel naţional şi anume: radio şi televiziune şi un cotidian
al Bisericii ”. E vorba despre transformarea din "regionale ” în „naţionale ” a ra
dioului şi postului de televiziune Trinitas, pe care Daniel, ca mitropolit, le-a în
fiinţat la Iaşi, şi de transformarea săptămânalului „Lumina” într-un cotidian cu
răspândire naţională.
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Gândul, 1 octombrie 2007, p. 12 : „Simfonia bizantină a puterii”
Urmează o perioadă în care două personalităţi accentuate, Preşedintele şi
Patriarhul, se vor afla într-un echilibru pe care Traian Băsescu probabil se va stră
dui să-l tensioneze şi să-l folosească în mărunta sa combinatorică electorală.
Biserica Ortodoxă Română, dezlegată în principiu de vasalitate, are toate şansele
să devină, cu un păstor tânăr, pragmatic şi extrem de determinant, o forţă, un partener-jucător, nu numai un „furnizor de servicii sociale” (cum o defineşte legea),
nu numai cheia de boltă care lipsea societăţii civile, ci şi principalul furnizor de
voturi în campaniile electorale care se vor rostogoli în curând.

Jurnalul Naţional, 1 octombrie 2007, p. 7 : „Patriarhul Daniel, ofi
cial intâistătător al BOR”
A

In cadrul unei ceremonii solemne şi a unei slujbe speciale, ieri, la Catedrala
Patriarhală din Bucureşti, a avut loc întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La solemnitate au participat ierarhi
români, delegaţi ai bisericilor creştine, ai altor biserici şi culte din întreaga lume.
Dealul Patriarhiei era, la prima oră a dimineţii de ieri, în aşteptarea eveni
mentului celui mai de seamă al Bisericii noastre din această perioadă, întronizarea
Patriarhului Daniel. Oameni de pază, mulţi tineri, studenţi la Teologie sau elevi la
Seminarul teologic, preoţi, călugări din toată ţara. Credincioşii au venit pe platoul
din jurul bisericii, dar nu în număr extraordinar de mare. Cu toate acestea, destul
de mulţi, cât să nu fi încăput în biserică. Unii erau emoţionaţi, alţii purtau flori
tat la slujba de afară, urmărind ce se întâmplă pe cele două monitoare imense de
afară şi pe cele patru mai mici din pridvor. în catedrala s-au aflat, în afară de ie
rarhii romani, delegaţi ai bisericilor creştine surori, ai altor biserici şi culte din ţară
şi de peste hotare.

Gardianul,1 octombrie 2007, p. 2 : „întronizarea Patriarhului Danief
Nici tema dialogului între Biserici nu a fost uitată de Preafericitul Părinte
care s-a referit la oportunitatea deschiderii către alte culte, într-o Europă Unită: O
altă temă abordată de noul Patriarh a fost cea a relaţiilor cu celelalte Biserici şi
culte. „Sperăm că dialogul, cooperarea şi respectul reciproc vor continua, acor
dând însă o atenţie deosebită păstrării dreptei credinţe şi tuturor valorilor tradi
ţionale ale Ortodoxiei... Considerăm însă că dragostea de Ortodoxie nu trebuie
exprimată doar în atitudini defensive şi în temeri excesive, ci mai ales în faptele
lucrării pastorale şi misionare concrete, după modelul Sfinţilor Apostoli, pe care
Hristos Domnul Cel răstignit şi înviat nu i-a lăsat încuiaţi de teama într-o casă din
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Ierusalim, ci i-a trimis la propovăduire sau misiune în toată lumea păgână din vre
mea lor“, a mai spus acesta.

Click, 1 octombrie 2007, p. 5 : „Sarcină grea, purtată pe umeri slabi”
„ Această societate - adesea mai mult indiferentă decât necredincioasă - are
nevoie de Biserică, întrucât are nevoie de vindecare şi de comuniune spirituală,
tocmai pentru identfica libertatea persoanei cu individualismul egoist şi cu pos
esia lucrurilor limitate şi trecătoare; ori, viaţa omenească nu se poate construi
temeinic şi constant pe vidul spiritual al uitării de Dumnezeu şi de vocaţia ce
rească sau transcendenta a persoanei umane. Fără persepectiva spirituală sau
metafizică, viaţa umană se reduce repede la „matematica număr de indivizi ro
botizaţi şi cantităţi de poduse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume
închisă în sine, autosuficientă

Evenimentul Zilei, 13 septembrie 2007, p. 1-3: „Daniel înnoitorul”
Noul Patriarh e tânăr, ambiţios şi susţinut de mediul de afaceri şi de cel poli
tic. El va aduce un suflu nou în Biserica Ortodoxă. Daniel, Mitropolit al Moldovei
l-a învins pe contracandidatul său, Bartolomeu Anania, în turul al doilea, cu
scorul de 95 la 65.
De ieri, Biserica Ortodoxă Română are un nou Patriarh, în persoana înalt
Prea Sfinţitului Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
Acesta a câştigat ieri detaşat, cu 95 de voturi faţă de cele 65 ale înalt Prea
Sfinţitului Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului. De altfel, înalt Prea Sfin
ţitul Daniel putea câştiga încă din primul tur, dar i-a lipsit un singur vot.
Prin alegerea de ieri, Biserica Ortodoxă Română intra într-o altă epocă, euro
peană, odată cu aderarea României în UE. Imediat după alegerea Patriarhului,
acesta a participat la o scurtă conferinţă de presă, unde i-a rugat pe toţi credincioşii,
dar şi pe ierarhi să-l ajute în munca sa, pentru că Patriarhul nu lucrează singur.
în plus, noul Patriarh, Prea Fericitul Daniel, a ţinut să evoce figura înainta
şului său, PF Teoctist. Noul Patriarh va fi desemnat oficial pe 30 septembrie. Eve
nimentul va avea loc într-un cadru festiv, unde vor fi invitaţi reprezentanţii tutu
ror Bisericilor Ortodoxe.
A

A

Jurnalul Naţional, 13 septembrie 2007, p. 1 : „Aşa s-a ales al şase
lea Patriarh al românilor”
în primul său mesaj în calitate de Patriarh, Mitropolitul Daniel şi-a exprimat
dorinţa de a sluji Biserica Ortodoxă Română “aşa cum a facut-o” predecesorul său,
Patriarhul Teoctist, el mulţumind Sfântului Sinod şi membrilor Colegiului Electo
ral Bisericesc pentru încrederea acordată. Noul Patriarh a pledat pentru “preţuirea,
păstrarea şi cultivarea” tuturor lucrurilor lăsate de Patriarhul Teoctist, decedat pe
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30 iulie, la vârsta de 92 de ani. IPS Daniel a declarat că intenţionează să păstreze
Biserica pe linia pe care a înscris-o predecesorul său Teoctist, “conform dorinţei
Sfântului Sinod”, şi să facă totul pentru că BOR să devină mai cunoscută. în ace
laşi timp, el a făcut apel la „toţi cei care iubesc biserica şi ţara noastră” să ajute
patriarhul în noua misiune ce i-a fost miercuri încredinţată.,Avem nevoie de sfa
turile voastre, de încurajarea voastră, avem nevoie de cooperarea dumneavoastră
şi considerăm că Dumnezeu ne va binecuvânta atunci când noi ne vom apropia de
El, ascultând cuvântul Evangheliei”, a spus Daniel Răspunzând întrebărilor unor
jurnalişti, Daniel a afirmat că intenţionează să facă BOR “mai cunoscută pe toate
planurile”. „Este cunoscută şi în prezent, dar vreau să fie mai bine cunoscută în
multiplele ei lucrări , a spus IPS Daniel. Sfântul Sinod l-a validat pe IPS Daniel
în funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, stabilind ca la 30 septembrie
să aibă loc ceremonia de investire a acestuia în noua funcţie, a declarat pentru
Mediafax purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Romăne, Constantin Stoica. Noul pa
triarh va avea titulatura “Preafericirea Sa, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Munteniei şi Dobrogei şi Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”.
•

•

^ ^

A A

Presa internaţională a difuzat ştiri despre alegerea ÎPS Daniel, Mitropolitul
Moldovei şi al Bucovinei, la conducerea Bisericii Ortodoxe Române, după trece
rea la cele veşnice a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Astfel, potrivit ziare.com, Agenţia France Presse notează că înalt Prea Sfin
ţitul Daniel este văzut ca un foarte bun „manager , ceea ce i-a permis să trans
forme Mitropolia Moldovei într-una dintre cele mai prospere din ţară, iar Biserica
rămâne instituţia cu cea mai mare credibilitate în rândul populaţiei române.
Reuters a scris că noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost timp de
17 ani Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi devine cel de-al şaselea Patriarh.
Agenţia a consemnat numărul de voturi cu care a fost ales ÎPS Mitropolit Daniel,
în faţa contracandidatului său, Bartolomeu Anania. Reuters a preluat declaraţia ÎPS
Mitropolit Daniel, dată în seara zilei de 12 septembrie, după numărarea voturilor:
„Vreau să slujesc Biserica aşa cum a slujit-o Preafericitul Patriarh Teoctist”,
reamintind că în timpul patriarhatului celui din urmă, Papa Ioan Paul al II-lea a
vizitat România, prima vizită a unui papă într-o ţară majoritar ortodoxă.
Associated Press (AP) şi-a început relatarea, remarcând că ÎPS Daniel este
unul dintre cei mai tineri prelaţi din Biserică Ortodoxă Română. în vârstă de 56
de ani, el era considerat candidatul cu cele mai mari şanse de a-i urma Preaferici
tului Teoctist. Agenţia şi-a încheiat relatarea, reamintind că 87% din populaţia
României este ortodoxă, că Biserica s-a reafirmat după căderea comunismului, iar
Preafericitul Teoctist a fost lăudat pentru dialogul cu Vaticanul.
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

PREAFERICITUL PĂRINTE D A N I E L ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

- profil bio-bibliografîc BIOGRAFIE:
Preafericitul Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a
născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, ca
al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul
în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. în anul 1966 începe cursurile
liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă şi le absolvă în municipiul Lugoj, la
Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).
După susţinerea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul
Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde obţine titlul de
licenţiat în teologie (Noul Testament).
în perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teolo
gic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof.
Dr. Dumitru Stăniloae. îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de
Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi
doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de
Teologie Catolică (Germania).
în 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg,
intitulată: Reflexion et vie chretiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la
theologie et la spiritualii (VII - 424 p.). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a
doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi Andre Benoît şi a primit cali
ficativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.
O versiune extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului
său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la In
stitutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritua
litate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.
în urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a
fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim.
Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej: „Examenul tezei a dovedit Comi
siei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai
ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovni
cească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura
Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în
aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot
adevărat. Cu o preoţime fară cultură teologică şi fară trăirea demnităţii şi misiunii
sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.”
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în 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, cu
numele Daniel, avându-1 ca naş de călugărie pe Prea Cuviosul Părinte Arhiman
drit Cleopa Ilie.
FUNCŢII ŞI ONORURI:
1980-1988 - Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) şi
profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia;
1988 - Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană
şi Dialog Ecumenic”;
1988 - Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic
Universitar Ortodox din Bucureşti;
1990 (martie) - Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei;
1990 (iunie) - Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei;
Din 1992 - Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Du
mitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” - Iaşi;
Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bu
cureşti);
Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al B.O.R.;
Membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
(Bucureşti);
Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor (Geneva, 1991-1998);
Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Euro
pene (din 1997);
Vicepreşedinte al celei de-a Il-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor
Europene (Graz, 1997);
Membru titular al Academiei Internaţionale de ştiinţe Religioase de la Bruxelles
(din 2000);
2007 (septembrie) - Ales şi întronizat Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropoliot al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
DISTINCŢII ŞI TITLURI:
Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Preşe
dintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000;
Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură
„Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002;
Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield,
Connecticut - S.U.A., 2003;
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Senator de onoare al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003;
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi - 14
ianuarie 2006.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE SI CU LTU RA LE:
I) Fondator de instituţii:
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (reactivată), Iaşi - 1990;
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Agapia-1991;
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoşani - 1992;
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi - 1993;
Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală, Piatra Neamţ - 1993;
Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 1993;
Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sf. Cuv. Parascheva”, Iaşi - 1994;
Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. - 1994;
Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău - 1995;
Biblioteca Ecumenică „Dumitru Staniloae”, Iaşi - 1995;
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi - 1995;
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. împăraţi Constantin şi Elena”, Piatra
Neamţ - 1996;
Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicoiae”, Iaşi - 1997;
Institutul Cultural-Misionar TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie şi Radio
Trinitas), Iaşi - 1997;
Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios„Resurrectio” - 1998;
Centrul de presă „Lumina” - 2007;
TRINITAS TV (post de televiziune), Iaşi - 2007.
II) Fondator de publicaţii:
Vestitorul Ortodoxiei, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiri
tualitate al Patriarhiei Române (1990);
Candela Moldovei, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;
Teologie şi Viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992);
Lumina, primul cotidian creştin din România.
ACTIVITĂŢI SOCIA L-CA RITA TIV E
Fondator de instituţii:
Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi - 1993;
Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi - 1993;
Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 1994;
Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău - 1993-1995;
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Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi - 1998;
Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi - 2000;
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi - 2002;
Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi - 2002;
Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi — 2003;
Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 2004;
Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005.
Susţinător activ al:
- Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR);
- Frăţiei Ortodoxe Române (FOR);
- Societăţii (Naţionale) Ortodoxe a Femeilor din România (SNFOR) în
prezent (SFOR);
- Ligii Tineretului Ortodox Român (LTOR).
A C T IV IT Ă Ţ I L IT U R G IC E SI M ISIO N A R E
I) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în epar
hiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei:
1992 - fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea
Xiropotamu din Muntele Athos - Grecia;
1996 - moaştele Sfântului Apostol Andrei din Patras - Grecia;
2000 - moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe din Livadia - Grecia - moaştele Sf.
Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul din Bucureşti;
2001 - Brâul Maicii Domnului din Voios - Grecia;
2002 - moaştele Sf. Ioan Casian din Marsilia - Franţa;
2003 - moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic - Grecia;
2004 - fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria - Grecia;
2005 - moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria - Grecia;
2006 - moaştele Sf. Nectarie din Eghina - Grecia.
2. Aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei:
1992 - Proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare
şi Sfânt, Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul de la Voroneţ,
Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ, Sf. Cuv. Antipa
Atonitul de la Calapodeşti;
1992 - 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642);
1997 - Jubileul Mănăstirii Neamţ - 500 de ani de la sfinţirea bisericii „înălţa
rea Domnului” (Monument UNESCO);
A
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2000 -Jubileu - 2000 de ani de creştinism (Pelerinaj internaţional la Iaşi);
Jubileul Mănăstirii Bistriţa - 600 de ani de existenţă;
2001 - Colocviul „600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei de către Patriarhia Ecumenică” în 1401; 360 de ani de la aducerea la
Iaşi a moaştelor Sf. Cuv. Parascheva;
2002 - Colocviul „360 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642)”; Proclamarea
canonizării Sf. Ierarh Petru Movilă;
2003 - Momentul aniversar „1690 de ani de la Edictul de la Milan (313)”;
Colocviul „280 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Dimitrie Cantemir”; 100 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea la cele veşnice a Pr. Prof.
Dumitru Stăniloae;
2004 - 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan
cel Mare;
2005 - Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
Proclamarea canonizării Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona;
2007 - Proclamarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei.
A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopo
piate (Iaşi I, Darabani, Săveni, Roznov şi Ceahlău) şi a iniţiat şi susţinut con
struirea a peste 250 de biserici noi.
ORGANIZATOR DE SIMPOZIOANE, COLOCVII. CONGRESE.
EXPOZIŢII:
- Prima întâlnire monahală din Arhiepiscopia Iaşilor, 5 - 6 septembrie'l 990;
- Simpozionul naţional „Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 1994;
- Simpozionul „Armata şi Biserica - instituţii fundamentale ale unităţii şi
continuităţii româneşti”, Iaşi, 1996;
- Simpozionul Conferinţei Bisericilor Europene, Iaşi - 2000;
- Simpozionul internaţional „Iluminism şi isihasm”, Durău - 2001;
- Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iaşi - 2001;
- Consultarea internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă” a Comisiei
„Credinţă şi Constituţie” (Consiliul Ecumenic al Bisericilor - CEB, Geneva),
Durău - 2002;
- Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Bise
rică”, Durău - 2003;
- Simpozionul „Preot Dumitru Stăniloae - teolog al Ortodoxiei ecumenice”,
Iaşi, 2003;
- Simpozionul internaţional „Drepturile omului - dimensiune spirituală şi
acţiune civică” - Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi (orga
nizat în colaborare), Iaşi, 3-5 mai 2004;
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- „Patrimoniul religios al României - permanenţă spirituală europeană”,
cursurile de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti (în
colaborare), Mănăstirea Neamţ, 19-26 septembrie 2004;
- „Dezvoltarea rurală în România - un nou început” - Conferinţa internaţio
nală dedicată agriculturii (în colaborare), Durău, 4-5 octombrie 2004;
- Simpozion interconfesional „Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o
lume schimbătoare”, Iaşi, 6 octombrie 2004;
- Simpozionul naţional „Monumentul, tradiţie în viitor”, ediţia a Vl-a, Iaşi, 7-9
octombrie 2004;
- Cea de a XlI-a întrunire a Comisiei mixte de Dialog Ortodox - Luteran
(Durău, România, 7-13 octombrie 2004);
- Salonul naţional de carte, Iaşi, 12 octombrie 2004;
- Simpozionul Internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est
din preistorie până în perioada medievală” (în colaborare), Iaşi, 18 octombrie 2004;
- Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea
vieţii liturgice pentru societatea de astăzi”, Durău, 9-13 mai 2005;
- Simpozionul Internaţional iudeo-creştin „Viaţa - dar divin şi responsabili
tate umană în tradiţiile iudaică şi creştină”, Iaşi, 15-19 mai 2005;
- Simpozionul Internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nor
dul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre”, Aula
Academiei Române, Iaşi, 13 iunie 2005;
- Simpozionul „Biserică şi Stat în România şi Europa de Est astăzi”, Iaşi, 5-6
octombrie 2005 (în colaborare cu Centrul de Studii Postcomuniste „St. Francis
Xavier” University din Canada);
- Expoziţia de fotografie şi icoană „Lumina de la Răsărit” (în colaborare cu
Institutul Polonez din Bucureşti), Iaşi, 19 ianuarie 2007;
- Conferinţa anuală a Academiei Internaţionale de Genealogie „O istorie fami
lială peste frontiere” (în colaborare cu mai multe instituţii), Iaşi, 9-13 mai 2007;
- Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie” (în colaborare cu Minis
terul Culturii şi Cultelor), Durău, 15-16 mai 2007;
- Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”,
Iaşi, 15-17 iunie 2007.
IN IŢIA TO R. S P R IJIN IT O R SI O R G A N IZA TO R DE PR O G R A M E
SO C IA L E . CU LTU RA LE SI ED U CA TIV E:
/V

- înscrierea oraşului Iaşi în programul internaţional de pelerinaj „Pilgrim
2000”, alături de alte oraşe din Europa - 2000;
- Excursie de studii în Grecia efectuată de către un grup de profesori de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi - 2001;
- Pelerinaj de studii la Constantinopol şi în Asia Mică, efectuat de către un
grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din
Iaşi - 2003;
9 - B.O.R. 9-12/2007
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- Pelerinaj la Muntele Athos de către un grup de călugări de la Mănăstirea
Sihăstria şi de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi;
- „Patrimoniul religios al României - permanenţă spirituală”. Cursuri de per
fecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti, Mănăstirea Neamţ,
19-26 septembrie 2004;
- Cursuri de limba engleză eclezială la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” - Iaşi;
- Program de Dezvoltare şi Finanţare Rurală, Iaşi, 2005;
- Pelerinaj în Ţara Sfântă şi Egipt de către grup de profesori de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, februarie 2006;
- „Hristos împărtăşit copiilor” - proiect catehetic internaţional în parteneriat
cu organizaţia World Vision, 2006;
- Cursul de pregătire a personalului din muzeele religioase din România, în
parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Iaşi, 19 iunie-1 iulie 2006;
- Constituirea Consiliului misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iaşilor Centrul Eparhial Iaşi, 17 iunie 2006;
- „Pentru îmbelşugarea roadelor pământului”. Programe în agricultură şi sil
vicultură pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii economice din cadrul mănăs
tirilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Mănăstirea Bistriţa, 23 iunie 2006;
- Curs de pregătire a preoţilor pentru accesarea de fonduri europene, în cola
borare cu Centrul Regional de Dezvoltare Rurală - Iaşi, 2-6 octombrie 2006;
- Excursie de studii în Egipt şi Iordania efectuată de către un grup de profe
sori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, februa
rie 2007.
PA R TIC IPĂ R I LA SIM PO ZIO A N E. C O N G R ESE SI C O N F E R IN Ţ E :
-A l III-lea Congres Ortodox al Europei Occidentale, Amiens (Franţa), 1977;
- întrunirea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al
Bisericii (C.E.B.), consacrată problemei Filioque, Klingenthal-Strasbourg
(Franţa), 1978;
- Seminarul Studenţilor Creştini, Bossey (Elveţia), 1980;
- Conferinţele internaţionale organizate de secţia „Biserică şi Societate” a
C.E.B., cu tema „Credinţa, ştiinţa şi viitorul”;
a) Wellesley College, 1980;
b) Massachusetts Institute of Tehnology, Cambridge (S.U.A.), 1980;
- Conferinţa din cadrul întrunirii Ecumenice de la Academia Catolică din
Freiburg im Bresgau (RFG), 1981;
- A Il-a Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox,
Chambesy (Elveţia), 1982;
- A IV-a Adunare Generală a C. E .B., Vancouver (Canada), 1983;
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- Congresul „La Fratemite Orthodoxe”, Paris (Franţa), 1988;
- Conferinţă la Institutul Teologic „St. Serge” din Paris (Franţa), 1988;
- Seminar ecumenic ţinut la Facultăţile de Teologie evanghelice Matanza şi
Santiago de Cuba (Cuba), 1988;
- Simpozionul organizat de Seminarul „St. Vladimir” din New York, la ani
versarea a 50 de ani de existenţă, (S.U.A.), 1988;
- Conferinţa „Semnificaţia şi importanţa icoanei în Ortodoxie”, Goteborg
(Suedia), 1988;
- Reuniunea Comitetului Executiv (C.E.) al C.E.B., Geneva (Elveţia), 1989;
- Vizita la Patriarhia Moscovei, împreună cu un grup de profesori de la
Bossey/Geneva (Elveţia), 1989;
- Lucrările Comisiei Programului pentru educaţie teologică a C.E.B., Yogyakarta (Indonezia), 1989;
- Consultaţia pentru învăţământul teologic ecumenic, New York (SUA), 1989;
- Conferinţă la Biblioteca română din New York, unde a prezentat ediţia jubi
liară a Bibliei de la Bucureşti, 1688-1988 şi cea a Noului Testament de la Bălgrad
(1648-1988), (SUA), 1989;
- Consultaţie interortodoxă a C.E.B., Academia Ortodoxă, Creta (Grecia), 1989;
- Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, Paris (Franţa), 1989;
- A XXX-a Aniversare a Institutului Ecumenic Catolic al Universităţii din
Miinster (R.F.G.), 1990;
-A l IV-lea Festival Internaţional „Syndesmos” al Tineretului Ortodox, Macri
(Grecia), 1991;
- A Vil-a Adunare a C.E.B. de la Canberra (Australia), 1991;
- întrunirea Intâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române de la Constantinopol
(Turcia), 1992;
- Seminarul ortodox internaţional „Teologie şi spiritualitate ortodoxă”, Iaşi
(România), 1992;
- Comisiile de lucru ale C.E.B., Evian (Franţa), 1992;
- Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a C.E.B., Boston (SUA), 1992;
- Conferinţa Internaţională a rectorilor, organizată de UNESCO, Sinaia
(România), 1992;
- întrunirea Grupului de lucru al C.E.B. de la Strasbourg (Franţa), 1993;
-A l VUI-lea Congres al Ortodoxiei Occidentale, Blanchenberge (Belgia), 1993;
- Consiliul General al Bisericii, Geneva (Elveţia), 1993;
- Simpozion Internaţional „Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 1994;
- Lucrările Comitetului Central al C.E.B., Johannesburg (Africa de Sud), 1994;
- Conferinţa „Conducerea religioasă în societatea laică”, Ierusalim (Israel), 1994;
- întrunirea ecumenică a C.E.B., Iaşi (România), 1994;
- Seminarul Internaţional „Tineretul Ortodox şi Ecologia”, Academia Orto
doxă „Sf. Ioan de la Neamţ” (România), 1994;
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- Seminarul Internaţional „Spiritualitate pentru timpurile noastre , Iaşi
(România), 1994;
- Şedinţa C.E. al C.E.B., Bucureşti (România), 1994;
- Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a Il-a reuniune ecumenică euro
peană, Geneva (Elveţia), 1994;
- Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a Il-a reuniune a Bisericilor
europene de la Graz, Geneva (Elveţia), 1995;
- Conferinţa pregătitoare pentru a Il-a întâlnire a Bisericilor Europene, Assisi
(Italia), 1995;
- întâlnirea întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe cu prilejul împlinirii a 1900
de ani de la scrierea Apocalipsei a Sf. Ioan Evanghelistul, Patmos (Grecia), 1995;
- Comitetul pregătitor pentru a Il-a Adunare Ecumenică Europeană, Graz
(Austria), 1995;
- întâlnirea Comitetului pregătitor pentru a Il-a Adunare Ecumenică Euro
peană, St. Gallen (Elveţia), 1996;
-Adunarea Creştină Europeană de la Graz (Austria) - 1997;
- Lucrările C.E. al C.E.B., Geneva (Elveţia) - 1997;
- Lucrările Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (C.C. al
C.B.E.) Nyborg (Danemarca) - 1998;
- Seminarul „Mişcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în con
cepţia şi viaţa ecumenică din România”, Iaşi (România) - 1998;
- Simpozionul Internaţional privind problema purcederii Duhului Sfânt,
Viena (Austria) - 1998;
- întâlnire inter-ortodoxă, Damasc (Siria), 1998;
- Sinod panortodox (Bulgaria), 1998;
- întrunirea Internaţională „Oameni şi Religii”, Bucureşti (România), 1998;
- Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional”, Durău (Româ
nia), 1999;
- întâlnirea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, Barcelona (Spa
nia), 1999;
- întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. - C.B.E., Praga, 2000;
- Congres Internaţional (Germania), 2000;
- întrunirea C.C. al C.B.E., Iaşi (România), 2000;
- întâlnirea Ecumenică a Bisericilor Europei, Strasbourg (Franţa), 2001;
- Simpozionul Internaţional „Iluminism şi Isihasm”, Durău (România), 2001;
- Simpozionul Internaţional „Ştiinţă şi Religie - antagonism sau comple
mentaritate? , Bucureşti (România), 2001;
- Simpozionul Internaţional „Comunităţile Religioase şi Uniunea Euro
peană”, Bruxelles (Belgia), 2001;
- Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iaşi (România), 2001;
A

A

_

_
_
_
_

_
_
_
_

_

_

VIAŢA BISERICEASCĂ

133

- Congresul Internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu
creştin”, Bucureşti (România), 2001;
- „Lumânări de înviere”, conferinţă despre frescele moldave, susţinută la
expoziţia organizată la Padova (Italia) - 2001;
- întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. al C.B.E., Porto (Portugalia), 2001;
- Conferinţa Bisericilor Europene (C.B.E.), Geneva (Elveţia), 2001;
- Simpozionul „Ştiinţă şi Religie” (Academia Română), Bucureşti (Româ
nia), 2001;
- Conferinţa Internaţională „Bisericile şi valorile euro-atlantice”, Bucureşti,
2002;
- Consultarea Internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă”, organi
zată de C.E.B., Durău, 2002;
- Colocviul Internaţional „A fi episcop astăzi, demnitatea şi dificultatea unei
misiuni”, Durău, 2002;
- Congresul omagial de patrologie „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, Bucureşti, 2002;
- Congresul Internaţional „Biserica şi Bioetica”, Chambesy, Geneva, Elveţia, 2002;
- Lucrările Prezidiului C.B.E., Atena, Grecia, 2003;
- A XH-a Adunare a Conferinţei Bisericilor Europene, Trondheim, Norvegia,
2003;
- Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Bise
rică”, Durău, 2003;
- Simpozion de oncologie, Freiburg, Germania, 2003;
- Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie din România, ediţia I,
Durău, 2003;
- Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae - teolog al Ortodoxiei ecume
nice”, Iaşi, 2003;
- Colocviul Internaţional Ecumenic „Biserică şi Societate”, Mănăstirea din
Praglia, Padova, Italia, 2003;
- Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae
100 de ani de la naştere”, Bucureşti, 2003;
- Conferinţa Internaţională „învăţătura ortodoxă despre Biserică , Moscova, 2003;
- întrunirea Comitetului mixt KEK (CCE) în Opole, Polonia, 2004;
- Simpozionul „Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500”, Vaslui, 10 ianuarie 2004;
- Simpozionul Internaţional „Drepturile omului - dimensiune spirituală şi
acţiune civică” - Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi” (orga
nizat în colaborare), Iaşi, 3-5 mai 2004;
- Conferinţa „Viaţa în plinătatea sa”, Consiliul Internaţional al Organizaţiei
World Vision, Bucureşti, 22-26 august 2004;
- Colocviul ştiinţific internaţional „Ştefan cel Mare, principe al Moldovei şi
Europa timpului său”, Roma, 28 septembrie 2004;
A
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- Simpozionul ştiinţific „Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500”, Academia de Romania, Roma (Italia), 28 septembrie 2004;
- Expoziţie de documente istorice cu tema: „Ştefan cel Mare - puncte între
Orient şi Occident” - Muzeul Vaticanului, 28-30 septembrie 2004;
- „Dezvoltarea rurală în România - un nou început” - Conferinţa Interna
ţională dedicată agriculturii, Durău, 4-5 octombrie 2004;
- Comisia Internaţională mixtă de dialog ortodox-luteran, Durău, 8 octombrie
2004;
- Salonul naţional de carte, Iaşi, 12 octombrie 2004;
- Simpozionul Internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sudest din preistorie până în perioada medievală”, Iaşi, 18 octombrie 2004;
- Şedinţa anuală de lucru a Comitetului unit KEK/CCEE, din Europa,
Chartres (Franţa), 3-5 februarie 2005;
- Conferinţa „Peche et culpabilite dans une perspective orthodoxe”, Centrul
Universitar Mediteranean, Nice (Franţa), 10 martie 2005;
- Funeraliile Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, Roma, 6-8 aprilie 2005;
- Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea
vieţii liturgice pentru societatea de astăzi”, Durău, 9-13 mai 2005;
- Simpozion Internaţional iudeo-creştin „Viaţa - dar divin şi responsabilitate
umană în tradiţiile iudaică şi creştină”, Iaşi, 15-19 mai 2005;
- Conferinţa „Biserica Ortodoxă şi noua Europă”. Prejudecăţi şi realizări,
experienţă ecumenică şi perspective, Universitatea Marc Block din Strasbourg
(Franţa), 27 mai 2005;
- Simpozionul Internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nor
dul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre. Aula
Academiei Române, Iaşi, 13 iunie 2005;
- întrunirea Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene - Aghios
Nikolaos (Creta), 3-11 iunie 2005;
- „Biserica şi societatea după Sfântul Apostol Pavel”. Ediţia a Xl-a a Congre
sului Ştiinţific Internaţional „Pavlia” - Veria, Grecia, 26-30 iunie 2005;
- Simpozionul „Libertatea religioasă în context românesc şi european”, orga
nizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, Bu
cureşti, 12-13 septembrie 2005;
- Congresul „Europa dialogului”, sau „Cum să fii creştin într-o Europă plu
ralistă?”, Gniezno (Polonia), 18 septembrie 2005;
- Prima etapă a celei de a IlI-a Adunări Ecumenice Europene - Roma (Italia),
24-27 ianuarie 2006;
- Lucrările Comitetului Comun CCEE - KEK, Roma (Italia), 27-28 ianuarie 2006;
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- A II-a Consultaţie a Facultăţilor de Teologie din Europa, cu tema „The Challenges of Theology in a Pluralistic Europe” (Provocări ale teologiei într-o Europă
pluralistă), Graz (Austria), Centrul pentru Educaţie Mariatrost, 6-9 iulie 2006;
- Conferinţa Pastoral-Misionară „Biserica Ortodoxă Română şi integrarea
europeană. Exigenţe, probleme şi perspective”, Iaşi, 21-24 august 2006;
- Pactul teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în
Regiunea Nord-Est, Piatra Neamţ, 19 septembrie 2006;
- Al XVI-lea Congres Naţional al Societăţii de Radiologie şi Imagistică
Medicală din România şi al Vl-lea Congres Francofon de Imagistică Medicală al
ţărilor Europei Centrale şi de Est - Iaşi, 28-30 septembrie 2006;
- A treia etapă pregătitoare a celei de a IlI-a Adunări Ecumenice Europene,
Wittenberg (Germania), 15-18 februarie 2007;
- Conferinţa „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă şi salvatoare”, Iaşi,
4 mai 2007;
- Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, Durău, 15-16 mai 2007;
- Seminarul „Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor
cu valoare istorică”, Iaşi, 18 mai 2007;
- Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”,
Iaşi, 15-17 iunie 2007;
- Consultaţia preparatorie a delegaţilor Bisericilor Ortodoxe la cea de-a IlI-a
Adunare Ecumenică de la Sibiu din 4 - 9 septembrie 2007, Rhodos, 26-27 iunie 2007.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ
I) Lucrări în volum:
A. Publicate:

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea... ”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun
şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p.
Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and
Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p.
Făclii de înviere - înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183 p.
Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea
românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p.
Daruri de Crăciun - înţelesuri ale Sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi, Trini
tas, 2005, 138 p.
Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox, Iaşi, Trinitas, 2007, 88 p.
B. în curs de apariţie la E ditura Trinitas:

Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie socială şi misionară, 350 p.);
Comori ale Ortodoxiei (Studii de spiritualitate ortodoxă, 420 p.);
Teologie şi Spiritualitate (teză de doctorat, 372 p.);
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Păstorul Cel Bun (Cateheze şi omilii, 450 p.);
Foame şi sete după Dumnezeu (înţelesul şi folosul postului, cateheze, 220p.);
Fais Voeuvre de l ’Evangeliste (studii de spiritualitate ortodoxă şi misiune
creştină în limba franceză, 215 p.).
II) Traduceri:
Stăniloae Dumitru - Le genie de l ’Orthodoxie. Introduction, Edit.
Desclee de Brouwer, Paris, 1985, col. Theophanie.
III) Alte lucrări:
49 broşuri;
876 articole, studii, cuvântări, prefeţe în limba română;
45 studii şi articole scrise în limba franceză;
35 studii şi articole scrise în limba engleză;
19 studii şi articole scrise în limba germană;
14 studii şi articole apărute în alte limbi.
REDACŢIA

AGENDA DE LUCRU
A P R E A F E R IC IT U L U I P Ă R IN T E DANIEL,
P A T R IA R H U L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E

(12 septembrie-31 decembrie 2007)
Miercuri, 12 septembrie
- A participat la Sfânta Liturghie şi la slujba de Te Deum, săvârşite de PS Epis
cop Irineu Slătineanul în Catedrala Patriarhală. A deschis Şedinţa extraordinară a
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor la alegerea de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Sub preşedinţia IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, au fost desemnaţi
cei trei candidaţi: IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi PS Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.
- După-amiază, a luat parte la slujba de Te Deum în Catedrala Patriarhală,
apoi a deschis lucrările Colegiului Electoral Bisericesc şi, potrivit Statutului, a
invitat pe IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, să prezideze şedinţa. In urma votu
lui exprimat de către membrii Colegiului Electoral Bisericesc, ÎPS Mitropolit
Daniel a fost ales, prin vot secret, Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. După finalizarea
procedurii electorale, înalt Prea Sfinţia Sa a preluat preşedinţia lucrărilor şi a ros
tit un cuvânt de mulţumire membrilor Colegiului Electoral Bisericesc.
- Seara, Sfântul Sinod a validat alegerea IPS Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei în scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
A

A

A

t

#

A

f

A

A

A

Joi, 13 septembrie
- A acordat un interviu pentru Radio România Actualităţi.
Vineri, 14 septembrie - înălţarea Sfintei Cruci
- A săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”,
vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi.
Sâmbătă, 15 septembrie
- A săvârşit slujba de resfinţire a bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
din localitatea Şcheia, protopopiatul Paşcani, jud. Iaşi.
Duminică, 16 septembrie
- A sfinţit biserica Schitului „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului44din lo
calitatea Ţibucani, protopopiatul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, şi paraclisul cu
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hramurile „Sf. Mare Mucenic Pantelimon şi Sf. Ierarh Dosoftei“ al Schitului de mo
nahi din Poiana lui Duşan, comuna Valea Seacă, protopopiatul Paşcani, jud. Iaşi.
Marţi, 18 septembrie
Primiri:
- Domnul Varujan Vosganian, Ministrul Economiei şi Finanţelor;
- Domnul Laurenţiu Tănase, membru CNSAS;
- Un grup de maici de la mănăstirea Ormilia, Grecia.
Miercuri, 19 septembrie
- A prezidat Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Joi, 21 septembrie
Primiri:
- Doamna Ingrid Zaarour, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Resti
tuirea Proprietăţilor.
Duminică, 23 septembrie
- A participat la Slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea Hadâmbu din comuna
Mogoşeşti, jud. Iaşi, unde a rostit cuvânt de învăţătură.
Joi, 27 septembrie
- Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, hramul Mănăstirii
Antim din Bucureşti, a participat la Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţă
tură, evocând personalitatea marelui mitropolit al Ţării Româneşti.
Duminică, 30 septembrie
- în Catedrala Patriarhală a avut loc ceremonia de întronizare a Preaferi
citului Părinte Daniel ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române. La eveniment au participat membrii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, Excelenţa Sa Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României,
Domnul Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Senatului României, Domnul Vaier Dorneanu, Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Domnul Călin Popescu Tăriceanu,
Prim Ministru al Guvernului României, alte autorităţi centrale şi locale, MS
Regele Mihai şi familia regală, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, Bise
ricilor Ortodoxe Orientale, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Anglicane, Bise
ricilor protestante, Consiliului Mondial al Bisericilor şi Conferinţei Bisericilor
Europene, ai Cultelor din România, delegaţi ai comunităţilor româneşti din afara
graniţelor ţării, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, alte persona
lităţi ale vieţii publice româneşti şi numeroşi credincioşi.
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- După-amiază, PFP Patriarh Daniel a primit din partea Excelenţei Sale
Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, Ordinul Naţional Steaua Româ
niei în Grad de Mare Cruce, la Palatul Cotroceni, în prezenţa membrilor Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a delegaţiilor din străinătate.
- Seara, a acordat un interviu la postul naţional TVR privind situaţia actuală
a Bisericii Ortodoxe Române.
Marţi, 2 octombrie
- A semnat, la Palatul Victoria, împreună cu Excelenţa Sa, Domnul Călin Popescu Tăriceanu, Primul Ministru al României, Protocolul de colaborare în dome
niul incluziunii sociale.
Primiri:
- Excelenţa Sa, Domnul Martin Eichtinger, ambasadorul Austriei la Bucureşti.
Miercuri, 3 octombrie
Primiri:
- Domnul Florin Georgescu, Prim-Viceguvernator al Băncii Naţionale a
României, Domnul dr. ing. John Cepoi din SUA, Domnul dr. Ioan Gh. Popa şi
Domnul prof. Mihai Miron.
Joi, 4 octombrie
- A participat la deschiderea oficială a noului an universitar 2007-2008 la
Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti şi a ros
tit o alocuţiune cu tema: „Spiritualitate liturgică, ştiinţă academică şi misiune
socială”.
Primiri:
- Excelenţa Sa, Domnul Roland Lohkamp, ambasadorul Germaniei la Bucu
reşti, şi ÎPS Ilarion, Mitropolit de Durostorum şi Silistra (Bulgaria).
Vineri, 5 octombrie
Primiri:
- Domnul prof. Martin Hauser, şeful Departamentului UNESCO pentru
schimburi interculturale şi interreligioase din cadrul Universităţii Bucureşti.
Duminică, 7 octombrie
- A participat la slujba Sfintei Liturghii de la biserica „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe”, vechea Catedrala mitropolitană din Iaşi, şi a rostit cuvânt de învăţătură.
- A resfinţit biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Moara de Vânt” din Iaşi.
Joi, 11 octombrie
- înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de resfinţire a Sfintei mese a Catedralei mitropolitane din Iaşi.
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Sâmbătă, 13 octombrie
- în fruntea unui sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de sfin
ţire a altarului bisericii „Adormirea Maicii Domnului - Galata” din Iaşi;
- A participat la Concursul coral „Cântaţi Domnului” la Centrul de Confe
rinţe „Providenţa” din Iaşi, susţinut de corurile Seminariilor Teologice din Arhi
episcopia Iaşilor, Episcopia Romanului, Episcopia Huşilor şi Episcopia Dunării
de Jos, şi a înmânat diplome câştigătorilor.
Duminică, 14 octombrie - Sf. Cuv. Parascheva
- A săvârşit Sfanta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Iaşi, împreună cu
ÎPS Serafim, Mitropolit de Stagon şi Meteora, ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardea
lului, ÎPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, ÎPS
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, PS
Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Casian, Episcopul Dunării de Jos,
PS Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop
Vicar Patriarhal, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaşi
lor, PS Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului, PS Ioachim
Băcăuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului, şi PS Corneliu Bârlădeanul,
Arhiereu Vicar al Episcopiei Huşilor. în cuvântul de învăţătură rostit în cadrul
Sfintei Liturghii, PF Părinte Patriarh a subliniat semnificaţiile deosebite ale săr
bătorii hramului Sfintei Parascheva din acest an.
- După-amiază, l-a primit pe Excelenţa Sa, Traian Băsescu, Preşedintele
României, la reşedinţa mitropolitană din Iaşi;
- Seara, a săvârşit slujba de sfinţire a Centrului de Evaluare a Medicamen
telor din cadrul Companiei Antibiotice - Iaşi.
Luni, 15 octombrie
- A participat la simpozionul „Sf. Ioan Gură de Aur”, desfăşurat în sala
„Dr. Iustin Moisescu” a Centrului Eparhial Iaşi, în cadrul căruia au fost prezen
tate mai multe cărţi publicate la Editura Trinitas, dedicate comemorării Sfântului
Ioan Gură de Aur, între care şi o Antologie tematică în două volume masive (peste
2000 pagini);
- în continuare, a luat parte la slujba de binecuvântare a noului an universi
tar 2007-2008, şi a vorbit profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Teologie Orto
doxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
Vineri, 19 octombrie
- A prezidat Permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor
pentru pregătirea hramului Catedralei patriarhale.
Primiri:
- Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Consilier de Stat în cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, P. Cuv. Arhim. Prof. dr. Qais Sadig, preşedintele Centrului de Studii
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Ecumenice din Iordania, P.Cuv. Ierod. Iustinian de la schitul Prodromu - Sf.
Munte Athos şi Dl Andrei Licher, patronul firmei „Eland Tours” (Israel).
Duminică, 21 octombrie
- A participat la Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Cemica şi a rostit
cuvânt de învăţătură.
Primiri:
- Domnul Constantin Grigore, ambasadorul României în Turcia.
Luni, 22 octombrie
- A participat la slujba de Te Deum din Catedrala patriarhală, după care a
prezidat sesiunea de lucru a Sfântului Sinod, întrunit în şedinţă plenară la Reşe
dinţa patriarhală, pe parcursul a trei zile (22-24 octombrie).
Primiri:
- Excelenţa Sa, Domnul Donato Chiarini, şeful Reprezentanţei Comisiei Eu
ropene în România.
Joi, 25 octombrie
- A prezidat permanenţa Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Sâmbătă, 27 octombrie - Sfântul Dimitrie cel Nou
- A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, împreună cu un sobor
de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte: IPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, PS Gherasim, Episcopul Râmnicului, PS Epifanie,
Episcopul Buzăului şi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS
Casian, Episcopul Dunării de Jos, PS Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăra
şilor, PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Ambrozie, Epis
copul Giurgiului, PS Vincenţiu Ploieşteanul şi PS Ciprian Câmpineanul, Episcopi
Vicari Patriarhali, PS Sebastian Ilfoveanul şi PS Varsanufie Prahoveanul, Epis
copi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi PS Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar
al Episcopiei Râmnicului. A rostit cuvânt de învăţătură.
- I-a conferit Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, noua Cruce
Patriarhală, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române.
- După Sfânta Liturghie, a săvârşit slujba de sfinţire a studiourilor Trinitas
TV şi Radio Trinitas din Bucureşti. A acordat, în direct, primul interviu noului
post de televiziune Trinitas TV.
- A acordat Crucea Moldavă şi diploma de onoare Sfinţii împăraţi Constan
tin şi Elena preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului, Răsvan
Popescu, şi domnului Radu Teodorei, membru C.N.A.
A.

Duminică, 28 octombrie
Primiri:
- Domnul Helmut Zilk, fost primar al oraşului Viena şi fost ministru al Edu
caţiei, Artelor şi Sporturilor din Austria.
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- S-a întâlnit, la aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti, cu Eminenţa Sa,
Cardinalul Christoph Schonbom, Arhiepiscop de Viena. Au fost discutate modali
tăţi de cooperare culturală şi misionară în context european.
Luni, 29 octombrie
- A prezidat, la Reşedinţa patriarhală, Permanenţa Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Primiri:
- P.Cuv. Ierusalima Ghibu, stareţa Mănăstirii Râmeţ (Jud. Alba), şi doamna
dr. Ermina Kikaru-Tabata Stergiopoulos din Japonia.
Marţi, 30 octombrie
Primiri:
- Excelenţa Sa, Victor Iuşcenko, preşedintele Ucrainei, iar apoi pe Dl Cris
tian Adomniţei, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Dl Gigei Sorinei
Ştirbu, Secretar de Stat pentru Culte în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, şi
Dl Adrian Lemeni, Consilier al Primului Ministru.
Duminică, 4 noiembrie
- A săvârşit în paraclisul Reşedinţei patriarhale, cu hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă”, slujba sfinţirii a 1000 de antimise
pentru toate sfintele altare din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Luni, 5 noiembrie
Primiri:
- Alteţele Regale Principele Alexandru II şi Principesa Ecaterina ai Serbiei şi
Iugoslaviei, însoţiţi de Alteţele lor Regale Principesa Margareta şi Prinţul Radu de
Hohenzollem-Veringen.
- Excelenţa Sa Dl Daniele Mancini, ambasadorul Italiei în România şi Repu
blica Moldova.
Marţi, 6 noiembrie
- A participat, la Palatul Patriarhiei, la conferinţa „Pastoraţie şi misiune în
contextul unei lumi în schimbare. Problema migraţiei”, cu preoţii din Arhiepis
copia Bucureştilor.
Miercuri, 7 noiembrie
- A participat, la Palatul Patriarhiei, la întâlnirea profesorilor de religie din
Arhiepiscopia Bucureştilor, având ca temă „Religia în şcoala românească de azi.
Exigenţe, probleme şi perspective”.
Joi, 8 noiembrie
- A oficiat slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
- vechea Catedrală mitropolitană din Iaşi.
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Vineri, 9 noiembrie
- A prezidat, la Centrul eparhial Iaşi, şedinţa Consiliului eparhial Iaşi şi
Sinaxa stareţilor şi stareţelor mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor.
Sâmbătă, 10 noiembrie
- A prezidat şedinţa de lucru a Sectorului Monumente şi Construcţii Biseri
ceşti, la care a participat D-na Dorina Isopescu, inspector general de stat în con
strucţii, Dl Marian Alexandru, director general „Construcţii Unu” - Iaşi, Dl Prof.
Dr. ing. Vasile Dascălu, Director S.C. „Romexpres Group” şi alţi responsabili cu
lucrările de renovare şi consolidare a Catedralei mitropolitane Iaşi.
Duminică, 11 noiembrie
- A săvârşit împreună cu PS Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal,
slujba de sfinţire a bisericii „Cuvioasa Parascheva” din Drumul Taberei - Bucureşti.
Luni, 12 noiembrie
- A săvârşit sfinţirea raclei în care au fost aşezate moaştele Sfântului Ierarh
Ioan Gură de Aur; apoi, racla cu sfintele moaşte a fost purtată în procesiune din
paraclisul Reşedinţei patriarhale cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
şi Sfânta Cuvioasa Parascheva”, în Catedrala patriarhală.
- A prezidat sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Bucureştilor,
desfăşurată la Mănăstirea „Christiana” din Capitală.
Marţi, 13 noiembrie
- A săvârşit, cu ocazia sărbătoririi a 1600 de ani de la trecerea la Domnul a
Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, în
conjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut
parte: PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, PS Vincenţiu Ploieşteanul
şi PS Ciprian Câmpineanul, Episcopi Vicari Patriarhali, PS Sebastian Ilfoveanul
şi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcopi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
PS Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului.
Miercuri, 14 noiembrie
Primiri:
- Dl Florin Anghel, Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Au fost dis
cutate modalităţile de organizare a unui nou sediu pentru protopopiatul Ploieşti.
- Excelenţa Sa, domnul Livio Hiirzeler, ambasadorul Elveţiei la Bucureşti şi
pe Excelenţa Sa, domnul Oren David, ambasadorul Israelului la Bucureşti.
- Dl Ioan Oltean, Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.
Joi, 15 noiembrie
- A predat cursuri de teologie pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian” din Bucureşti.
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Sâmbătă, 17 noiembrie
- însoţit de PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar Patriarhal, care a ofi
ciat Sfânta Liturghie, de PS Episcop Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriar
hal, şi de un sobor de preoţi şi diaconi, a binecuvântat şi a pus piatra de temelie
pentru biserica ce va purta hramurile „Intrarea Domnului în Ierusalim şi Sfânta
Cuvioasă Parascheva” din oraşul Voluntari (judeţul Ilfov).
Duminică, 18 noiembrie
- După Sfânta Liturghie în biserica „Doamna Oltea” din Bucureşti şi slujbele
de sfinţire ale picturii bisericii, capelei şi a două troiţe, a ţinut cuvânt de învăţă
tură. Apoi a fost inaugurat Aşezământul social, cultural şi medical „Sfântul Anto
nie cel Mare” al parohiei Doamna Oltea.
Luni, 19 noiembrie
- A prezidat, în Reşedinţa patriarhală, Permanenţa Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Primiri:
- Excelenţa Sa, Dl Athanassios Dendoulis, ambasadorul Republicii Elene la
Bucureşti.
Joi, 22 noiembrie
Primiri:
- Delegaţia condusă de Episcopul Frank Otfried July, al Bisericii Evan
ghelice din WUrttemberg, Germania;
- Delegaţia condusă de Excelenţa Sa, D-na Dora Bakoyannis, Ministrul de
Externe al Greciei.
Vineri, 23 noiembrie
Primiri:
- Dl Acad. Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Luni, 26 noiembrie
Primiri:
- Excelenţa Sa Dl Nicholas Taubman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
Marţi, 27 noiembrie
- Sub preşedinţia Preafericirii Sale, au debutat lucrările şedinţei de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. înainte de începerea şedinţei,
membrii Sfântului Sinod au participat la slujba de Te Deum, oficiată la Catedrala
patriarhală.
Miercuri, 28 noiembrie
- La Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericirii Sale, a continuat şe
dinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia s-a
aprobat noul Statut pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
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Joi, 29 noiembrie
- A oficiat slujba de punere a pietrei de temelie şi a sfinţit locul destinat con
struirii noii Catedrale patriarhale, pe terenul situat în Calea 13 Septembrie, între
Ministerul Apărării şi Parlamentul României. La eveniment au participat membrii
Sfanţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Mitropolit Vladimir de la
Chişinău, personalităţi ale vieţii publice româneşti, preoţi şi credincioşi din Capi
tală şi din localităţile apropiate. înainte de începerea slujbei de punere a pietrei de
temelie şi a sfinţirii locului destinat construirii noii Catedrale patriarhale, Prea
fericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură, mulţumind tutu
ror celor care au participat la eveniment.
Vineri, 30 noiembrie
- A oficiat la Catedrala patriarhală, cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol
Andrei, apostolul tuturor românilor, slujba Sfintei Liturghii. în cuvântul de învă
ţătură adresat credincioşilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat cin
stirea deosebită pe care românii o acordă acestui sfânt, după care s-a referit, la
hotărârea luată de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Sf. Apostol
Andrei să fie ocrotitor al noii Catedrale patriarhale şi, totodată, să fie ocrotitorul
românilor de pretutindeni. La sfârşitul Sfintei Liturghii, a hiroteşit întru duhovnic,
pe seama Catedralei Patriarhale, pe P. Cuv. Ieromonah Iustin Bulimar.
Sâmbătă, 1 decembrie
- A oficiat la Catedrala patriarhală, după slujba Sfintei Liturghii, de Ziua
Naţională a României, slujba de Te Deum, în cadrul căreia au fost pomeniţi şi eroii
români jertfiţi pentru apărarea patriei şi a unităţii naţionale. Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a rostit apoi un cuvânt de învăţătură.
Luni, 3 decembrie
- A participat, la Reşedinţa patriarhală, la Permanenţa Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi PPCC Pr. Protopopi din
Arhiepiscopie;
- Cu prilejul sărbătoririi Sfântului Cuvios Gheorghe, la împlinirea a doi ani
de la proclamarea canonizării lui, a participat la Sfânta Liturghie oficiată la
Mănăstirea Cemica de PS Gherasim, Episcopul Râmnicului, PS Calinic, Episcop
al Argeşului şi Muscelului şi PS Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepis
copiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură.
Marţi, 4 decembrie
- La Paraclisul patriarhal, a hiro teşit întru duhovnic 21 de preoţi slujitori în
Arhiepiscopia Iaşilor, dintre care doi monahi. Au slujit de asemenea PC Mihai
Vizitiu, consilier al Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul din Arhiepis10 - B.O.R. 9-12/2007
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copia Iaşilor şi P.Cuv. Protosinghel Antim David, marele eclesiarh al Catedralei
Patriarhale. Preafericirea Sa a rostit, la finalul slujbei un cuvânt de învăţătură.
Primiri:
- Pr. Rauno Pietarinen, Directorul Seminarului Ortodox din Joensuu
(Finlanda).
Miercuri, 5 decembrie
Primiri:
- Excelenţa Sa, Dl Alexander Churilin, Ambasadorul Federaţiei Ruse în
România;
- Excelenţa Sa, Dl Dashnor Dervishi, Ambasadorul Albaniei la Bucureşti;
- Excelenţa Sa, Dl Duşan Cmogorcevic, Ambasadorul Serbiei la Bucureşti;
- Dl Arhitect Şerban Sturdza, Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din Româ
nia, împreună cu Dl Arhitect Mircea Ochinciuc, Preşedintele O.A.R., Filiala
Bucureşti.
Joi, 6 decembrie
- Cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae a participat, alături de Dl
Traian Băsescu, Preşedintele României, Dl Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Sena
tului, Domnii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, foştii Preşedinţi ai României,
precum şi alte personalităţi ale lumii politice şi culturale, în Parcul „Izvorul Rece”
la festivitatea dezvelirii statuii lui Nicolae Bălcescu, figură proeminentă a Revo
luţiei de la 1848, fiu demn al poporului român şi al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest prilej, Preafericirea Sa a săvârşit o slujbă de pomenire pentru marele re
voluţionar şi a rostit un cuvânt de învăţătură.
Vineri, 7 decembrie
Primiri:
- Dl Dan Ioan Aldea, Directorul Regiei Naţionale a Pădurilor (ROMSILVA),
împreună cu Pr. Cons. Jur. Constantin Grigore (Iaşi).
Duminică, 9 decembrie
- Seara, a participat la Concertul de Colinde al Patriarhiei, organizat de Patriarhia Română prin Radio Trinitas, în Aula Mare a Palatul Patriarhiei. In deschi
derea concertului, Preafericirea Sa a adresat un cuvânt de învăţătură, iar la sfâr
şitul concertului, a mulţumit celor care au organizat acest concert de colinde, pre
cum şi tuturor corurilor participante la acest eveniment.
____

a

Marţi, 11 decembrie
Primiri:
- A primit, la Reşedinţa patriarhală, pe preoţii care au susţinut examenul de
selecţionare în vederea admiterii în Bucureşti;

VIAŢA BISERICEASCĂ

147

- Coordonatorii eparhiali ai activităţii de asistenţă socială din Patriarhia
Romană, cărora le-a adresat un cuvânt de învăţătură;
- PS Paisie Lugojeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, însoţit
de cei cinci protopopi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, precum
şi de doi consilieri ai Centrului eparhial Timişoara.
Miercuri, 12 decembrie
- A asistat la Sfânta Liturghie, săvârşită de către PS Episcop Ciprian Câmpineanul, Vicar Patriarhal, la biserica „Sf. Spiridon Vechi” din Capitală, unde a ţinut
un cuvânt de învăţătură.
Joi, 13 decembrie
- A participat la Concertul de colinde, susţinut de către Corul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” în Aula Mare a Palatul Patriarhiei, la
sfârşitul căruia a ţinut un cuvânt celor prezenţi.
Vineri, 14 decembrie
- A participat, la Reşedinţa patriarhală, la lucrările Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Sâmbătă, 15 decembrie
- A vizitat, însoţit de PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepis
copiei Bucureştilor, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare”
din Iaşi, pentru a vedea stadiul lucrărilor de pictură din paraclisul Seminarului.
Duminică, 16 decembrie
- A slujit la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, vechea Catedrală
mitropolitană din Iaşi, împreună cu Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul;
- A participat la Concertul de colinde organizat de Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, susţinut în Sala „Stephanus Magnus” a Centrului de Conferinţe „Pro
videnţa” din Iaşi. La final, Preafericirea Sa i-a oferit cant-autorului Ducu Bertzi
Crucea Moldavă, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Luni, 17 decembrie
- A condus lucrările Permanenţei Consiliului Eparhial Iaşi, după care a par
ticipat la biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, vechea Catedrală mitropolitană
din Iaşi, la slujba de Te Deum oficiată de către PS Varsanufie Prahoveanul, Epis
cop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de membrii Permanenţei
eparhiale Iaşi. Preafericirea Sa a mulţumit PS Varsanufie pentru cuvintele adre
sate, precum şi tuturor celor care au slujit şi au participat la slujba de Te Deum.
Miercuri, 19 decembrie
- Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a fost ales membru de onoare al
Academiei Române, în urma votului Adunării Generale a Academiei Române,
A
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care s-a reunit pentru a analiza propunerea făcută în urmă cu aproximativ două
săptămâni de către prezidiul acestui for, ca o recunoaştere a personalităţii Prea
fericitului Părinte Patriarh Daniel.
Joi, 20 decembrie
Primiri:
- Domnul Călin Popescu Tăriceanu, Prim Ministrul Guvernului României. La
întâlnire au participat ÎPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Europa Occidentală şi Meridională, PPSS Vincenţiu Ploieşteanul şi Ciprian Câm
pineanul, Episcopi Vicari patriarhali şi Dl Gigei Sorinei Ştirbu, Secretar de Stat
pentru Culte şi Dl Adrian Lemeni, Consilier personal al Primului Ministru;
- A participat la concertul de colinde „ O, ce veste minunată ”, desfăşurat la
sediul Ministerului de Interne din Bucureşti. Au susţinut programe de colinde
corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Filofteia” de la Mănăstirea Pasă
rea, corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bucu
reşti şi ansamblul „Opincuţa” de la Liceul „Ion Creangă” din Chişinău. La eveni
ment au participat şi ÎPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Euro
pei Occidentale si Meridionale şi PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cu
vânt cu acest prilej, subliniind scopul şi însemnătatea colindelor şi a mulţumit
organizatorilor concertului, dar şi tuturor celor prezenţi la eveniment;
- La Paraclisul patriarhal, a hirotesit întru duhovnic nouă preoţi slujitori în
Arhiepiscopia Bucureştilor.
Sâmbătă, 22 decembrie
- însoţit de o delegaţie de ierarhi români, a efectuat o vizită frăţească Prea
fericitului Părinte Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, care
trece printr-o grea suferinţă provocată de o boală necruţătoare. Din delegaţie au
făcut parte următorii ierarhi români: PS Părinte Casian, Episcopul Dunării de Jos,
PS Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, şi PS Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-Vicar patriarhal. Cu acest prilej, în semn de aleasă preţuire
şi de întărire spirituală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Greciei o icoană cu Naşterea Domnului în numele tuturor
ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor din România, care îşi amintesc cu admiraţie
de vizitele făcute de Preafericitul Părinte Hristodoulos în România.
A

•

1

A

•

A

«

Marţi, 25 decembrie - Naşterea Domnului
- A oficiat la Catedrala patriarhală slujba Sfintei Liturghii. în cadrul acesteia
a hirotonit întru preot pe Dl Ionuţ Gabriel Corduneanu, Consilier patriarhal, juris
tul Patriarhiei, întru diacon pe Dl Mihai Bucă, conducătorul grupului psaltic
„Tronos” al Catedralei, ambii pe seama Catedralei patriarhale, şi a hirotesit întru
arhidiacon pe PC Diac. Costin Spiridon, Consilier patriarhal de la biroul de pro
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tocol al Patriarhiei Române. A tâlcuit Sfanta Evanghelie şi a ţinut la final şi un
cuvânt de învăţătură.
Miercuri, 26 decembrie
- A oficiat slujba Sfintei Liturghii la Catedrala mitropolitană din Iaşi, împre
ună cu ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, şi a adresat credincioşilor un cuvânt de
învăţătură. A hirotonit preot de Ierodiaconul Flavian Sârbu, pe seama Mănăstirii
Golia, şi a hirotonit diacon pe tânărul Mihai Marian Macuc;
- Seara, a poposit la Mănăstirea „Sf. Nicolae Popăuţi”, din Botoşani.
Joi, 27 decembrie
- A participat la slujba Sfintei Liturghii oficiată la biserica nouă cu hramul
„Sf. Nicolae” a Mănăstirii Popăuţi din Botoşani şi a rostit un cuvânt de învăţătură;
- A vizitat Seminarul teologic „Sf. Gheorghe” din Botoşani;
- A vizitat Protopopiatul Botoşani.
Vineri, 28 decembrie
- A poposit la Reşedinţa mitropolitană Bucium - Iaşi;
- A primit în audienţă pe Dl Sorin Şelaru, doctorand la Strasbourg, Franţa.
Sâmbătă, 29 decembrie
- A vizitat şantierul de la Casa „Macrina” din Centrul Cultural Social „Sf.
Ilie” -Miclăuşeni;
- A poposit la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” - Durău.
Duminică, 30 decembrie
- A participat, în Duminica după Naşterea Domnului, la slujba Sfintei Litur
ghii oficiată la Mănăstirea Durău, unde a rostit cuvânt de învăţătură.
Luni, 31 decembrie
- A vizitat lucrările de la Casa „Pelerinul” din Centrul Cultural Pastoral Durău;
- A poposit la Mănăstirea Sihăstria. La trecerea dintre ani, a oficiat Acatistul
Mântuitorului Iisus Hristos şi slujba de Te Deum, împreună cu soborul de slujitori
ai Mănăstirii Sihăstria, şi a ţinut cuvânt de învăţătură despre valoarea timpului.
Pentru a răspunde diferitelor invitaţii, PF Părinte Patriarh Daniel a de
legat pe:
Miercuri, 26 septembrie
- PC Pr. Consilier Dorel Moţoc la Conferinţa Naţională a Veteranilor de
Război, desfăşurată în Aula Universităţii Naţionale de Apărare;
- PC Pr. Consilier Costel Stoica la cina festivă „Prietenie şi dialog”, oferită
de „Zaman International Newspaper” la Hotel Marriott din Bucureşti;
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Luni, 1 octombrie
- PC Pr. Consilier Nicu Octavian la festivitatea de deschidere a anului uni
versitar 2007-2008 la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti;
- PC Pr. Consilier Florin Şerbănescu la festivitatea de deschidere a anului
universitar 2007-2008 la Universitatea Politehnică din Bucureşti;
- PC Pr. Consilier Mihai Vizitiu la festivitatea de deschidere a anului univer
sitar 2007-2008 la Universitatea „Al. I. Cuza din Iaşi.
Sâmbătă, 6 octombrie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la întâlnirea cu Dl Frank Gaskell, Preşe
dintele „Euromontana , şi o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, condusă de Dl ministru Decebal Traian Remeş.
Marţi, 9 octombrie
- PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul la recepţia oferită de ES Dl Nicholas F.
Taubman, ambasadorul SUA la Bucureşti, cu prilejul sărbătoririi a şaptesprezece
ani de parteneriat în implementarea programelor de dezvoltare.
Vineri, 12 octombrie
- PS Episcop Ciprian Câmpineanul la recepţia oferită de ES Dl Juan Pablo
Garcia-Berdoy y Cerezo, cu ocazia Zilei naţionale a Spaniei.
Sâmbătă, 13 octombrie
- PC Pr. Consilier Cristian Popa la ceremonialul depunerii Jurământului mili
tar de către studenţii din anul I ai Academiei Tehnice Militare.
Marţi, 23 octombrie
- PS Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, la recepţia
oferită de ES Dl ambasador Janos Terenyi, cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii
Ungare.
Duminică, 28 octombrie
- PS Episcop Varsanufie Prahoveanul la sfinţirea paraclisului „Sfânta
Treime” de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii, „Grigore Alexandrescu” din
Bucureşti.
Duminică, 4 noiembrie
Arhiepiscopiei
sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinţarea Bisericii „Sfântul Silvestru” din Capitală.
Joi, 8 noiembrie
PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru săvârşirea Sfintei
Liturghii la biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ploieşti, cu ocazia
hramului;
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- PS Sebastian Ilfoveanul, episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pen
tru săvârşirea Sfintei Liturghii la schitul „Sfânta Maria” de la Jercălăi, judeţul
Prahova.
Vineri, 9 noiembrie
- PS Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pen
tru săvârşirea Sfintei Liturghii, cu ocazia pomenirii Sfântului Nectarie Tauma
turgul, la parohia Tătărani, protoieria Ploieşti;
- PS Varsanufie Prahoveanul, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, cu ocazia
prăznuirii Sfântului Nectarie Taumaturgul, la mănăstirea „Radu Vodă”.
Dumincă, 11 noiembrie
- PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru săvârşirea Sfin
tei Liturghii, cu ocazia hramului bisericii „Sf. Mare Mucenic Mina” din Bucureşti;
- PS Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pen
tru săvârşirea Sfintei Liturghii, unde a hirotonit întru diacon pe teologul Ioan
Iliuţă, care se va ocupa de construcţia bisericii noii parohii Odăi, oraşul Otopeni,
protopopiatul Ilfov Nord, a cărei piatră de temelie a fost pusă cu această ocazie;
- PS Varsanufie Prahoveanul, pentru săvârşirea slujbei de tâmosire a bisericii
din filia Bughile de Sus, aparţinând de parohia Bughile, Vălenii de Munte.
Miercuri, 14 noiembrie
- IPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, la întru
nirea Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene care a avut loc la
Viena, în perioada 14-17 noiembrie 2007.
A

A

Joi, 15 noiembrie
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, cu ocazia aniversării Regelui, la
Ambasada Belgiei.
Vineri, 16 noiembrie
- PC Pr. Consilier Florin Şerbănescu, la vernisajul şi lansarea cărţii Mobilierul
pictat a doamnei Aurelia Pompoiu, la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti”.
Sâmbătă, 17 noiembrie
- ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la ceremonia oficială prilejuită de
sărbătorirea a 135 de ani de la înfiinţarea învăţământului românesc de marină,
organizată la Constanţa de către Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde a
citit mesajul PF Părinte Patriarh Daniel.
Miercuri, 28 noiembrie
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită
oferită de ES Dl Dashnor Derishi, cu ocazia Zilei naţionale (cea de a 95-a aniver
sare a independenţei) a Republicii Albania.
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Joi, 29 noiembrie - Vineri, 30 noiembrie
- PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la
Sărbătorile Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi, ocrotitorul oraşului, din 1992, unde
a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, şi la inaugurarea şi binecu
vântarea Aşezământului social-filantropic „Sfântul Pantelimon”, Lacu Sărat.
Vineri, 1 decembrie
- PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, la parada militară din
Piaţa Arcului de Triumf, cu prilejul Zilei Naţionale a României;
- PC Pr. Inspector Hosciuc, la recomandarea IPS Arhiepiscop Pimen al
Sucevei şi Rădăuţilor, la vernisajul „Eveniment expoziţional şi premieră cine
matografică” şi la premiera filmului documentar Arhitectură sacră din Moldova,
organizate de către Societatea de televiziune româno-franceză România Inter
naţional TVN-SYS, împreună cu Consulatul General al României de la Cernăuţi
şi Consiliul Judeţean Suceava, la Consulatul General al României de la Cernăuţi.
A

Marţi, 4 decembrie
- PC Pr. Consilier patriarhal Florin Şerbănescu, la vernisajul Expoziţiei de
icoane „Zilele icoanei bizantine” organizate de Catedra de Artă Sacră a Facultăţii
de teologie „Patriarhul Justinian”, în sala de festivităţi a acesteia.
Miercuri, 5 decembrie
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, la Congresul internaţional „România
Educaţiei, România Cercetării”, organizat de către Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport din Senat, sub înaltul patronaj al Parlamentului României,
la Palatul Parlamentului;
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, la vernisajul Expoziţiei „Icoana din
sufletul copilului”, ediţia a XV-a, organizat la Palatul Patriarhiei;
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, la recepţia oferită de către ES Dl
Athanassios Dendoulis, Ambasadorul Greciei, la reşedinţa acestuia;
- PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, la cina de gală organi
zată de Fundaţia „Clubul Alianţa”, la Sala Unirii din Palatul Parlamentului.
Marţi, 11 decembrie
- PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, la recepţia oferită de
ES Dl Kanji Tsushima, Ambasadorul Japoniei, cu ocazia zilei de naştere a Majestăţii Sale împăratul Japoniei.
Miercuri, 12 decembrie
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, la cina oferită în cinstea conducerii
Ligii de prietenie româno-sârbe, de către ES Dl Dr. Duşan Cmogorcevic, Amba
sadorul Republicii Serbia, la reşedinţa acestuia.
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Vineri, 14 decembrie
- PC Diac. Nicolae Dima, Consilier patriarhal, la Gala de decernare a tro
feelor „Zece pentru România”, organizată de „Realitatea TV” la Ateneul Român.
Luni, 17 decembrie
- PS Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, la tradiţionala serbare
în jurul bradului de Crăciun „Colindă sfântă din sufletul copiilor la Naşterea
Domnului” şi la decernarea Premiilor Concursului Naţional „Icoana din sufletul
copilului”, organizate la Palatul Patriarhiei;
- PS Ciprian, Episcop Vicar Patriarhal, la întâlnirea tradiţională prilejuită de
apropierea Sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou, organizată de Consiliul de
Administraţie al Băncii Naţionale a României.
SECRETARIATUL CABINETULUI PATRIARHAL

EVENIMENTE BISERICEŞTI
1. Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (27 octombrie 2007)
între marile sărbători ale Bisericii Ortodoxe Române, care ne înfăţişează chi
puri alese de sfinţi, se înscrie şi prăznuirea, la 26 octombrie, a Sfântului Mare Muce
nic Dimitrie şi, a doua zi, 27 octombrie, a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocroti
torul Bucureştilor, ale cărui sfinte moaşte se păstrează în Catedrala Patriarhală.
Despre Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, numit aşa pentru a se deosebi de
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale cărui moaşte se află în
Catedrala din Tesalonic, se ştie că a trăit în secolul al XlII-lea, în satul Basarabov,
(Basarabi) în apropiere de Russe (Bulgaria), într-o familie umilă de ţărani, dar cu
adâncă credinţă în Dumnezeu. Vieţuirea sa a fost pe cât de simplă, pe atât de înaltă.
Mai întâi, a fost păstor, apoi s-a călugărit în mănăstirea din vecinătatea satului său,
după care s-a retras într-o peşteră săpată în stâncă din preajma râului Lom, unde
a petrecut în post şi rugăciune tot restul vieţii. Nu se cunoaşte cât timp s-a nevoit
acolo şi nici anul mutării sale la Domnul. Se ştie, însă, că încă din timpul vieţii
Cuviosul Dimitrie s-a învrednicit să fie făcător de minuni, datorită sfinţeniei la
care ajunsese, cunoscându-şi chiar sfârşitul călătoriei sale pământeşti.
După trecerea unui anumit timp de la moartea lui, Dumnezeu, care se preaslăveşte prin Sfinţii Săi, dorind ca acest Cuvios să fie cunoscut de creştini spre pildă
şi ajutor, a făcut ca, în urma unor ploi puternice, lespezile care-i acopereau mor
mântul să se disloce şi să alunece împreună cu trupul neputrezit al Sfântului în apa
Lomului. Creştinii au aşezat sfintele sale moaşte în biserica satului Basarabov,
unde au rămas până în anul 1774, când generalul rus Petru Saltcov le-a luat de acolo
cu intenţia de a le duce în Rusia. Trecând cu moaştele Cuviosului Dimitrie prin Ţara
Românească, în luna iulie, 1774, Mitropolitul Grigorie al II-lea (1760-1787) şi
credincioşii bucureşteni l-au înduplecat pe general să le lase lor acest odor de
mare preţ. Sfintele sale moaşte au fost depuse, spre cinstire şi închinare, în actuala
Catedrală patriarhală, iar nu peste mult timp el a fost proclamat ocrotitorul Cate
dralei şi patronul oraşului Bucureşti.
Pelerinajul la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie
Evlavia creştinilor bucureşteni pentru Cuviosul Părinte Dimitrie a sporit an
de an, căpătând intensitate mai ales în preajma sărbătoririi Sfântului. In aceste
zile, oraşul Bucureşti devine centrul celui mai mare pelerinaj din sudul ţării, când
sute de mii de credincioşi, de toate vârstele şi stările, tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei,
urcă în pelerinaj Dealul Patriarhiei ca să se roage cu evlavie şi să respire adânc
A
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acelaşi aer încărcat de credinţă şi de nădejde în puterea lui Dumnezeu şi ajutorul
Sfinţilor pentru viaţa lor.
Şi anul acesta, potrivit tradiţiei, în dimineaţa zilei de joi, 25 octombrie 2007,
după slujba Utreniei, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie au fost scoase în proce
siune din Catedrala Patriarhală şi aşezate, ca şi în alţi ani, sub baldachinul special
amenajat pe Dealul Patriarhiei, pe latura nordică a sfântului lăcaş. Procesiunea a
fost condusă de Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepis
copiei Bucureştilor, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi de la Catedrala patri
arhală. Sfintele Moaşte au rămas afară, sub baldachin, până duminică, 28 octom
brie, pentru a fi venerate de credincioşii bucureşteni şi de pelerinii veniţi din toată
ţara. în tot acest timp, în fiecare seară s-au oficiat slujbe de priveghere, iar dimi
neaţa s-a săvârşit Sfânta Liturghie.
Joi, 25 octombrie, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, în prezenţa peleri
nilor, pe un podium ridicat special lângă altarul catedralei pentru această sărbă
toare, de Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, înconjurat de preoţi şi diaconi, răspunsurile liturgice fiind date de
Corala Patriarhiei.
începând cu ora 17,00 s-a oficiat slujba Privegherii pentru Sfântul Mare Mu
cenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit a doua zi, de către Prea Sfinţitul Epis
cop Varsanufie Prahoveanul, răspunsurile la strană fiind date de elevi ai Semina
rului Teologic Liceal din Bucureşti. Pe tot timpul nopţii s-a citit din Psaltire şi s-au
rostit rugăciuni în cinstea Sfântului Dimitrie, în prezenţa credincioşilor care s-au
perindat continuu pe Dealul Patriarhiei, devenit loc de pelerinaj, pentru a aduce
slavă lui Dumnezeu şi cinstire sfinţilor Săi.
în această atmosferă duhovnicească, pelerinii, cu flori în mâini şi în inimi cu
credinţa în puterea lui Dumnezeu, s-au perindat zi şi noapte prin faţa raclei
Cuviosului Părinte Dimitrie, rugându-se să le vină în ajutor şi să-i ferească de pri
mejdii şi răutăţi. Cei mai mulţi dintre ei au aşteptat cu răbdare ore în şir, în pofida
vremii friguroase, ca să le vină rândul să se atingă de sfintele sale moaşte şi să
dobândească harul sfinţitor, înşirându-se pe o distanţă de un kilometru, până din
colo de baza dealului, spre Piaţa Unirii, numărul lor, în cele patru zile de pelerinaj,
estimându-se la câteva sute de mii.
A

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la sărbătoarea
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou
Comoara sfinţeniei - frumuseţea cea netrecătoare
,JDe ziua serbării sale, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi,
ocrotitorul Bucureştilor, îi adună la un loc p e toţi cei care II iubesc şi II
caută de Dumnezeu. Tineri şi vârstnici, oameni din toate colţurile ţării, dar
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şi de peste hotare, vin să-l întâlnească p e Sfântul Dimitrie cel Nou, renunţă
la viaţa lor obişnuită pentru a deveni, preţ de câteva zile, pelerini.

Pelerinajul - mijloc de întărire a credinţei
Marile sărbători religioase, cum sunt şi cele din 26 şi 27 octombrie de la
Bucureşti, au darul sfânt de a-L face mai aproape şi mai iubit p e Dumnezeu.
M ulţi oameni simt ce caută când îşi îndreaptă paşii, an de an, către racla
Cuviosului, depăşind lipsurile materiale şi înfruntând cu speranţă greută
ţile călătoriei. Ei cred cu tărie că Dumnezeu le va răsplăti nevoinţa, după
dragostea p e care ei înşişi I-o arată. Este adevărat că sunt şi semeni de-ai
noştri atraşi doar de strălucirea sărbătorii, de mulţimile de oameni care se
adună, înţelegând, poate, mai puţin din semnificaţia spirituală profundă a
evenimentului. Totuşi, văzând credinţa celorlalţi, răbdarea cu care în
fruntă oboseala, uneori vremea rea, dar, mai ales, văzând lumina de p e
chipurile celor ce se roagă, unii încep să devină şi ei mai interesaţi de sfin
ţenie, de mântuire şi de viaţa veşnică.
Pelerinii sunt ca nişte prieteni ai Mântuitorului Iisus Hristos, care, de-a
lungul veacurilor II iubesc şi-L mărturisesc p e Unul Sfânt, p e Cel ce este
„ Calea, Adevărul şi Viaţa ” (Ioan 14, 6). Sunt oameni care, văzând dragos
tea pelerinilor fa ţă de Dumnezeu şi de sfinţii Lui, reaprind în ei înşişi harul
p e care Dumnezeu l-a sădit în ei la Sfântul Botez şi, astfel, dobândesc pute
rea de a căuta mai intens frum useţile duhovniceşti netrecătoare ale rugă
ciunii şi ale faptelor bune.

Pelerinajul poartă în el căutarea sfinţeniei şi
fiorul rugăciunii
Pelerinajul este, p e lângă o şcoală a credinţei - aşa cum am arătat mai
sus - şi o expresie a vieţii îndreptate către Dumnezeu. Toată viaţa îl căutăm
p e Dumnezeu —chiar dacă uneori, poate, nu ne dăm seama de acest lucru
— însă în timpul unui pelerinaj această căutare devine călătorie cu Dum
nezeu şi întâlnire cu El. Există în această călătorie o lucrare sfântă de
luminare a sufletului şi o sfinţire a vieţii. De pildă, pentru a ajunge la racla
Cuviosului Dimitrie cel Nou, la Bucureşti, ne facem planuri cu multă
vreme înainte, ne sfătuim cu cei care au mai venit în alţi ani, ne punem
rânduială în treburile casei, cumpărăm bilet pentru transport, ne îngrijim
de pachetul cu hrană p e care trebuie să-l luăm cu noi şi multe alte pregă
tiri. Vedem, aşadar, că pelerinajul cuprinde multe acţiuni obişnuite. însă,
toate aceste gesturi practice au ceva din fio ru l sfânt al rugăciunii. De fapt,
totul, de la gândul de a porni în pelerinaj şi până la revenirea acasă de
vine o sfântă rugăciune, nu doar a buzelor, ci a întregii noastre fiinţe. In
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mod minunat, pelerinul învaţă că orice faptă, orice clipă a vieţii poate f i
oferită lui Dumnezeu, care sfinţeşte darurile noastre (c f I Cor., 10, 31).
Dacă învăţăm să trăim ca pelerini, călători în această lume, nu mai
contăm în prim ul rând p e noi înşine, p e avere sau putere, ci trăim din
iubirea lui Dumnezeu. Cu cât înţelegem mai mult că suntem trecători, cu
atât căutăm şi iubim mai mult p e Cel netrecător, p e Dumnezeu Cel veşnic
şi nemărginit, Izvorul vieţii veşnice.
Sfântul Cuvios Părintele nostru Dimitrie cel Nou a trăit în veacul al
XlII-lea. S-a născut în localitatea Basarabi, de p e malul Dunării, făcând
parte, cel mai probabil, din neamul Basarabilor. După ce, o vreme, a fo st
păstor al turmelor satului natal, s-a întraripat cu dumnezeiescul dor de a
se retrage într-o peşteră în sihăstrie. Acolo s-a nevoit mulţi ani în post şi
rugăciune, urcând treptele înalte ale sfinţeniei. Domnul Iisus Hristos p e
Care L-a iubit din tinereţe, l-a învrednicit ca şi după moarte trupul său să-i
fie preaslăvit prin neputrezire, până în zilele noastre, ca mângâiere pentru
noi şi mărturie de netăgăduit a învierii. Din anul 1774, moaştele sale sunt
cinstite în Catedrala patriarhală, Cuviosul fiin d socotit, p e drept cuvânt,
ocrotitorul Bucureştilor. Cu mijlocirile Sfântului, nenumărate minuni s-au
făcut şi se fa c , spre folosul sufletesc şi trupesc al celor ce i se roagă cu
evlavie. Fie ca Hristos-Domnul, pentru rugăciunile Sfântului Dimitrie cel
Nou, să ne lumineze viaţa, întărindu-ne în credinţă şi sporind în fapte
bune, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea noastrăT
Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
Ziua de vineri, 26 octombrie, când întreaga Biserică Ortodoxă îl sărbătoreşte
pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, marchează, prin tradiţie, începutul marelui pe
lerinaj de la Patriarhie, care adună în fiecare an sute de mii de credincioşi la moaş
tele celuilalt sfânt, Cuviosul Dimitrie cel Nou, prăznuit a doua zi.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi
Maximian Galeriu şi era fiul prefectului cetăţii Tesalonic. Botezat în taină de pă
rinţii săi, de frica prigoanei împotriva creştinilor, el a crescut în cunoaşterea Sfin
tei Scripturi şi a credinţei în Hristos. Murindu-i părinţii, tânărul Dimitrie a moş
tenit nu numai averea, ci bunul lor renume. Cunoscându-i înţelepciunea, îm
păratul l-a numit mare dregător în locul tatălui său. Ca prefect al Tesalonicului, el
a cârmuit cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe faţă învăţătura lui Hristos
şi aducând pe mulţi la credinţa creştină. Aflând că Dimitrie este creştin, împăratul
a poruncit să se aducă ofrande zeilor şi s-a deplasat special la Tesalonic. Pentru că
şi-a mărturisit cu îndrăzneală credinţa creştină în faţa împăratului şi a refuzat
închinarea păgânească la idoli, el a fost întemniţat şi decapitat.
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Sfânta Liturghie a fost oficiată în această zi, pe podiumul de lângă altarul
Catedralei, în prezenţa miilor de pelerini din Bucureşti şi din ţară, de un sobor de
ierarhi, alcătuit din Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriar
hal, Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul şi Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul,
Episcopi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de preoţi şi diaconi.
în cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor la sfârşitul slujbei, Prea Sfin
ţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul a subliniat mesajul iubirii care se desprinde din
pericopa evanghelică citită în această zi, chemând la iubirea aproapelui, după
cuvântul Mântuitorului, care ne porunceşte: „Să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 15,
17). în acest cadru, Prea Sfinţitul Episcop Sebastian a evidenţiat însuşirile de bun
creştin ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care este pentru noi pildă de credinţă
în Hristos, exemplu de cum trebuie să ne întocmim viaţa: „Sărbătorim astăzi pe
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, un sfânt care a trăit la sfârşi
tul veacului al III-lea şi începutul veacului al IV-lea. S-a născut şi a trăit în Tesalonic - Grecia, ca fiu al voievodului Tesalonicului, crescut şi educat de acesta nu
numai să-i urmeze la conducerea cetăţii, dar şi să mărturisească credinţa creştină.
Rămas orfan de tată, la vârsta de 20 de ani, împăratul Maximilian l-a rânduit pe
Dimitrie la conducerea cetăţii, în locul tatălui său. Ceva mai târziu, însă, i s-a ce
rut tânărului Dimitrie să aducă în chip public jertfa idolilor, dar el a ieşit în faţa
împăratului şi a celor adunaţi pentru jertfa şi şi-a mărturisit credinţa în Dumnezeul
prigonit de împărat şi de lumea romană din acea vreme. A fost arestat şi legat în
lanţuri. în temniţă, Sfântul Dimitrie s-a rugat pentru Nestor, pus să lupte împotriva
lui Lie. L-a îmbărbătat şi l-a trimis la luptă. Nestor, cu ajutoul lui Dumnezeu, a
biruit pe Lie, care avea faima unui luptător pe care nimeni nu-1 putea doborî vreo
dată. Văzând aceasta, împăratul a trimis ostaşi în temniţă, la Dimitrie, şi cu
suliţele au sfârtecat trupul Sfântului”.
Plecând de la pilda de credinţă a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, dar şi a
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorii Bucureştilor, Prea Sfinţitul Episcop
Sebastian Ilfoveanul a adresat câteva îndemnuri credincioşilor: „Sfântul Mucenic
Dimitrie de astăzi şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou de mâine sunt pentru noi
modele şi încredinţare că Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, atât de mult vânată
de necredincioşi, va dăinui în veac prin sfinţii săi. Să ne strângem rândurile în
jurul acestor sfinţi, pentru că ei ne sunt repere de viaţă, nu cei care dau legi noi
împotriva lui Dumnezeu şi a creaţionismului. Sfinţii sunt veşnici. Să luăm exem
plu şi să ne inspirăm din credinţa şi din viaţa lor. Să aducem în viaţa noastră exem
plul lor, să credem în învăţătura lor pentru care ei şi-au dat viaţa, spre a ne con
vinge că aceasta este calea cea adevărată”.
Zi de mare praznic pe Dealul Patriarhiei
Sâmbătă, 27 octombrie, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost
zi de mare praznic pe Dealul Patriarhiei. în această zi, cu începere de la ora 9,30,
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi
şi diaconi, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în Catedrala patriarhală. Din soborul
de ierarhi au făcut parte înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului,
Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului, Prea Sfinţitul Episcop Epifanie al
Buzăului şi Vrancei, Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului,
Prea Sfinţitul Episcop Casian al Dunării de Jos, Prea Sfinţitul Episcop Damaschin
al Sloboziei şi Călăraşilor, Prea Sfinţitul Episcop Galaction al Alexandriei şi
Teleormanului, Prea Sfinţitul Episcop Ambrozie al Giurgiului, Prea Sfinţitul Epis
cop Vincenţiu Ploieşteanul şi Prea Sfinţitul Episcop Ciprian Câmpineanul, Vicari
Patriarhali, Prea Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul şi Prea Sfinţitul Episcop
Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi Prea Sfinţitul
Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului. Răspunsurile litur
gice au fost date de Corala Patriarhiei, dirijată de Pr. prof. Stelian Ionaşcu.
La slujbă a asistat Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, Domnul
Adriean Videanu, Primarul general al Capitalei, alţi invitaţi.
Credincioşii care nu şi-au găsit loc în Catedrală au putut urmări slujba pe trei
ecrane mari amplasate în jurul sfântului lăcaş, în timp ce la racla cu moaştele
Sfântului Cuvios Dimitrie s-au închinat în linişte vârstnici şi tineri, după ore lungi
de aşteptare. Uşuraţi şi împăcaţi sufleteşte, cu nădejdea împlinirii năzuinţelor lor
spirituale şi materiale, rând pe rând, ei s-au alăturat celorlalţi pelerini care au ur
mărit pe cele trei ecrane slujba Sfintei Liturghii oficiată în Catedrală.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit
următorul cuvânt de învăţătură:
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh
înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi, Prea Cucernici Părinţi, Prea Cuvioase Maici,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
„Sfânta Evanghelie p e care am auzit-o acum este Evanghelia care se
citeşte, de obicei, la ziua de pomenire a unui mucenic. Ieri am serbat p e
Sfântul M ucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, iar astăzi serbăm p e Sfântul
Mucenic Nestor, care a fo s t discipol al Sfântului Mucenic sau M artir Dimi
trie, Izvorătorul de Mir.
La acest M ucenic Nestor s-a adăugat în calendarul nostru şi Sfântul
Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureştilor, de aceea şi
Evanghelia de astăzi se referă, mai întâi la mucenici, iar apoi va f i citită şi
o Evanghelie a Cuviosului, aşa cum se obişnuieşte şi în tradiţia noastră
ortodoxă.
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Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou şi Sfântul M artir sau Mucenic Dimi
trie, Izvorâtorul de Mir, sunt prăznuiţi, deci, unul după altul în aceste zile;
ieri am prăznuit p e Mucenic şi astăzi prăznuim p e Cuvios. Există o legă
tură între aceste două categorii distincte de sfinţi şi anume fa p tu l că şi-au
dăruit viaţa în mod complet, total, lui Hristos. Sfinţii martiri sau sfinţii mu
cenici sunt numiţi în Biserica Ortodoxă buni biruitori mucenici, iar sfinţii
cuvioşi sunt numiţi de Dumnezeu purtători cuvioşi părinţii noştri, care au
ajuns la această înaltă treaptă duhovnicească de a purta p e Dumnezeu în
ei, tocmai prin rugăciunea aproape neîncetată a sufletului lor şi a trupului
lor. Mucenicul de ieri şi Cuviosul de astăzi sunt dascălii noştri în ceea ce
priveşte dreapta credinţă şi dreapta vieţuire creştină.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a trăit în secolul
al III-lea şi a murit la începutul secolului al IV-lea în timpul împăratului
roman păgân Maximilian, iar Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi a trăit în secolul al XlII-lea, deci cu zece secole mai târziu, în timpul
ţaratului sau Imperiului Româno-Bulgar. Sfântul Dimitrie, deci, unul M u
cenicul şi altul Cuviosul, aceşti doi sfinţi, de fapt, sunt ocrotitorii Bucureş
tilor şi ocrotitorii tuturor pelerinilor care vin să-i cinstească în aceste zile.
Sfinţii buni biruitori mucenici form ează cea mai mare categorie de
sfinţi din calendarul Bisericii Ortodoxe, apoi, a doua categorie ca număr
sunt sfinţii cuvioşi, de Dumnezeu purtători părinţii noştri. Este foarte sem
nificativ că aceste două categorii, Mucenicii sau Martirii, p e de o parte, şi
Cuvioşii, de cealaltă parte, sunt cei mai cinstiţi dintre sfinţi şi cei mai nu
meroşi, desigur, după Maica Domnului şi Sfinţii Apostoli. Ei sunt cinstiţi
tocmai pentru că jertfelnicia vieţii lor, în credinţa întru Iisus Hristos, a im
presionat cel mai mult Biserica în conştiinţa ei liturgică. „ Mai mare dra
goste decât aceasta nimeni nu are: ca să-şi pună viaţa pentru prietenii săi”,
a spus Mântuitorul Iisus Hristos (Ioan 15, 13). Dragostea cea mai mare
este dragostea jertfelnică, care se plăteşte cu preţul vieţii din lumea aceasta
şi de aceea sfinţii buni biruitori mucenici sunt consemnaţi în calendarul
Bisericii noastre în timpul anului şi moaştele lor şi numai ale lor, nu ale
altor sfinţi, numai moaştele martirilor se depun în piciorul Sfintei Mese,
atunci când se sfinţeşte o biserică nouă sau în antimisul, în icoana de
pânză, care are imprimată p e ea punerea în M ormânt a Mântuitorului şi
Cina cea de Taină. De ce? Pentru că numai aceşti sfinţi şi-au dăruit viaţa
prin jertfă sângeroasă, ca şi M ântuitorul Iisus Hristos. Şi jertfa lor sân
geroasă, adică şi-au dat sângele pentru credinţă, îi fa c e cei mai apropiaţi
de Mântuitorul Iisus Hristos, Jertfit p e Cruce în mod sângeros şi jertindu-Se
în mod nesângeros în sfânta şi dumnezeiasca Euharistie, p e masa sfântu
lui altar. Şi de unde a învăţat Biserica să fa că acest lucru, şi anume numai
moaşte de mucenici sau de martiri să pună în piciorul Sfintei M ese şi în
Sfântul Antimis de p e Sfânta Masă. Ei bine, a învăţat din Cartea Apoca-
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lipsei, unde se spune că în fa ţa Tronului Mielului, adică în fa ţa Tronului lui
Hristos, Mielul, Care S-a Junghiat pentru ridicarea păcatelor lumii, se află
cei care şi-au spălat hainele lor în sângele Mielului, adică cei care prin
jertfa sângeroasă s-au unit cu Hristos, mărturisindu-L prin credinţă până
la moarte (Apoc. 7, 13-17). Şi tot Cartea Apocalipsei spune: „Fii credin
cios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2, 10). Deci, sfinţii
buni biruitori mucenici au o cinstire atât de mare încât la orice sfinţire de
biserică numele lor este pom enit şi ei sunt cinstiţi cu multe cântări şi
rugăciuni, mai ales cu cântarea „Sfinţilor mucenici care bine v-aţi nevoit şi
v-aţi încununat, rugaţi-vă lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre
Această cântare se aude de zeci de ori, şi atunci când înconjurăm biserica
şi atunci când o sfinţim în altar şi în interiorul ei.
Sfinţii buni biruitori mucenici sunt mulţi, sunt impresionant de mulţi,
ceea ce arată tocmai adevărul p e care M ântuitorul l-a profeţit, l-a prezis,
l-a anticipat, şi anume că: „Vă vor prigoni pe voi, vă vor omorî şi prin
aceasta vor crede că aduc slujbă lui Dumnezeu (Matei 5, 11, Luca 21, 12
şi Ioan 16, 2). In sfinţii buni biruitori mucenici se vede cât de ostilă este
lumea păcatului fa ţă de Evanghelia sfinţeniei lui Hristos. Au fo s t atât de
mulţi încât, uneori, sunt menţionaţi cu miile, cei 40 de mucenici, dar şi
14000 şi chiar mai mulţi sunt menţionaţi în unele zile din calendar. De ce
pe aceşti mucenici i-a numit Biserica buni biruitori. Cum sunt biruitori
dacă au fo st omorâţi, cum sunt buni biruitori dacă au fo s t ucişi? Cum au
biruit ei care păreau învinşi? Bine, au biruit duhul lumii prin duhul lui
Hristos! Au biruit duhul lumesc al autosuficienţei şi al violenţei, prin duhul
răbdării, al păcii şi al iertării. M ulţi dintre ei, atunci când au fo s t omorâţi,
s-au rugat pentru iertarea păcatelor celor care-i chinuiau şi-i ucideau, aşa
după cum a fă c u t M ântuitorul lisus Hristos, când p e Cruce fiin d a zis:
„Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac!” (Luca 23, 34). N-au răspuns aceşti sfinţi
mucenici sau martiri la rău cu rău, ci au biruit răul cu binele, n-au răspuns
la violenţă cu violenţă, n-au răspuns la ură cu ură şi în fe lu l acesta au
curmat ciclul sau cercul vicios al escaladării violenţei. Nu s-au legat de
lucrurile din lumea aceasta, p e care nu au considerat-o ultima realitate, ci,
văzând că toate din lumea aceasta sunt trecătoare şi limitate, ei s-au legat
în mod nedespărţit de Dumnezeu, Cel nelimitat şi netrecător, izvorul vieţii
veşnice. De aceea, Biserica îi numeşte buni biruitori, pentru că a biruit în
ei duhul lui Hristos asupra duhului lumii păcatului. M ântuitorul spune: „în
lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 33).
Şi a biruit lumea prin Jertfă şi prin înviere! De aceea, sfinţii buni biruitori
mucenici, ale căror moaşte s-au semănat în tot păm ântul spre rodire de
tămăduire, cum se spune în sfintele cărţi, sunt şi cei mai aproape de Taina
învierii. Deci, cine este adânc înrădăcinat în Taina iubirii jertfelnice a
Crucii simte puterea învierii, ca puterea lui Dumnezeu lucrând în oameni.
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Sfinţii cuvioşi, de Dumnezeu purtători părinţii noştri, se aseamănă cu
mucenicii nu pentru că şi-au dat sângele pentru Hristos, ci pentru că în
fiecare zi s-au dăruit în mod total lui Dumnezeu, având tot timpul mintea,
gândul, la Hristos, buzele rostind rugăciuni şi mâinile lucrând lucruri
sfinte. De aceea, curând după încetarea persecuţiilor, odată cu libertatea
p e care a dăruit-o sfântul împărat Constantin cel Mare, ocrotitorul acestei
biserici, a început o altă form ă de mărturie totală a ataşamentului sau
legăturii credincioşilor cu Hristos, şi aceştia au fo st monahii, cuvioşii şi
cuvioasele, care şi-au dăruit complet viaţa lor şi au fă cu t roditoare pustia
Egiptului şi apoi alte pustii. Aceşti cuvioşi au fo st numiţi mucenicii cei albi,
în înţelesul că ei, în loc de sânge, şi-au dăruit toată osteneala, toată viaţa
lor lui Hristos, printr-un fe l de mucenicie duhovnicească, nu una sânge
roasă. De aceea, Biserica, îndată după sfinţii martiri sau mucenici, cin
steşte cu multă evlavie pe sfinţii cuvioşi. Cuvioşii aceştia, în mod parado
xal, sunt oameni care au fu g it de lume ca să se unească cu Hristos, să se
liniştească sufleteşte. Dar lumea a fu g it după ei! Cu cât se ascundeau ei
mai mult în pustie sau în peşteri sau în păduri, când aflau oamenii despre
pustnici mergeau să le ceară un sfat şi mai ales să le ceară să se roage pen
tru ei, considerând rugăciunea personală prea puţină şi prea slabă. Şi aşa
vedem că sfinţii aceştia, care au fugit de lume pentru a se umple de Dumnezeu
prin rugăciune, prin post, prin pocăinţă, au devenit purtători de Dumnezeu,
iar lumea a început să-i caute.
Sfântul p e care îl prăznuim astăzi, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din
Basarabi, un sat de dincolo de Dunăre, în Bulgaria de astăzi, care proba
bil se trage din neamul vestit al Basarabilor, care a dat dinastia Basarabilor, a domnitorilor Ţării Româneşti, sfântul acesta a fo st mai întâi păstor,
păştea oile sau vitele p e câmp şi se ruga. Era un noviciat, o pregătire pen
tru mănăstire această îndeletnicire a sa, pentru că simţea pe Dumnezeu
prezent pretutindeni. Şi era atât de sensibil şi atât de milos, atât de milostiv
în sufletul său, încât se spune că ani de zile s-a pocăit şi a plâns pentru că
din greşeală a călcat cu piciorul şi a strivit un pui de pasăre. Vedem câtă
fineţe, câtă delicateţe, cum spunea Părintele Stăniloae, există în sfinţi, în
oameni care s-au eliberat de violenţă, de porniri pătimaşe, de apucături
egoiste şi au devenit transparenţi faţă de iubirea milostivă a lui Dumnezeu,
Care iubeşte pe toţi oamenii şi p e toate făpturile p e care le-a creat. A
devenit apoi monah, a mers în pustie şi ştim despre el că atunci când şi-a
simţit sfârşitul aproape s-a aşezat între două lespezi de piatră, care sim
bolizau sicriul, şi şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în singurătate,
neavând pe nimeni la moartea sa, decât o mulţime nevăzută, dar reală, de
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îngeri. Şi de aceea, în cântările p e care le auzim în aceste zile, referitoare
la Sfântul Cuvios, se spune: „şi cu îngerii împreună se bucură duhul tău”.
Troparul cuvioşilor sau al cuvioaselor este unul dintre cele mai dense tro
pare din Ortodoxie, privind vocaţia omului la sfinţenie, la asemănarea cu
Dumnezeu. „întru tine, Părinte, s-a mântuit cel după chip”, după chipul lui
Dumnezeu, „căci luând crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să
nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta, împreună cu îngerii se bucură duhul tău, Cuvi
oase Părinte Dimitrie”, sau Ioane sau Sfântă Cuvioasă Parascheva, dacă
este vorba despre o cuvioasă.
Vedem că asemănarea cu Dumnezeu este dorinţa legitimă şi cea mai
mare a omului şi anume aceea de a trăi în veşnicie. Deci, omul fiin d creat
după chipul lui Dumnezeu, Cel veşnic viu şi veşnic iubitor, doreşte viaţă
veşnică şi iubire veşnică. Deci, sfinţii cuvioşi, purtători de Dumnezeu, sunt
cei care au ales esenţialul din vocaţia noastră p e păm ânt şi anume unirea
cu Dumnezeu prin rugăciune, prin pocăinţă şi prin fapte bune.
Iată, deci, că noi avem mari rugători în ceruri, p e sfinţii martiri, ală
turi de Sfinţii Apostoli, Prooroci, împăraţi, toate celelalte categorii, dar şi
pe sfinţii cuvioşi, de Dumnezeu purtători părinţii noştri.
De ce vine lume atât de multă, de ce vin pelerini atât de mulţi să cin
stească moaştele sfinţilor, mai ales ale sfinţilor martiri şi ale sfinţilor
cuvioşi? Pentru că în moaştele sfinţilor, ca şi în sufletul lor, se simte pre
zenţa harului lui Dumnezeu. Noi nu cinstim natura umană în sfinţi, ci pe
Dumnezeu prezent prin harul şi lucrarea Sa în natura umană. De aceea,
Psalmistul a spus: „M inunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi” (Ps. 67, 36).
Minunat este Dumnezeu Cel prezent şi lucrător întru sfinţii Săi! Noi nu cin
stim în martiri doar osemintele, cinstim prezenţa harului în oseminte. Mai
întâi, a fo st harul prezent în suflet şi din suflet s-a răspândit în tot trupul,
şi deci, cinstirea acestor sfinţi este cinstirea lucrării lui Dumnezeu în ei.
Deci, noi nu opunem p e Hristos sfinţilor şi p e sfinţi lui Hristos, ci Hristos
este minunat întru sfinţii Săi, întrucât sfinţenia Lui, Care este numit Cel
„Unul Sfanţ, Unul Domn Iisus Hristos” s-a împărtăşit şi celor care au cre
zut în El şi L-au iubit cu tot sufletul lor, cu tot cugetul lor, cu toată puterea
lor şi au împlinit voia Lui în viaţa lor.
Să rugăm p e Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor,
să ne ocrotească, să ne lumineze, să ne păzească şi să ne călăuzească cu
înţelepciunea sa, cu pilda vieţii sale şi, mai ales, cu puterea rugăciunilor
sale. A făcut multe minuni acest sfânt şi va mai face, potrivit credinţei noas
tre, ca să simţim că Dumnezeu ne iubeşte prin sfinţii Lui şi în acelaşi timp ne
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cheamă ca în fiecare loc şi în fiecare timp să sfinţim timpul şi locul, să sfinţim
viaţa noastră, spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire. A m in!”.
Noua Cruce Patriarhală oferită Preşedintelui României
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit
Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, noua Cruce Patriarhală, spu
nând următoarele:
Domnule Preşedinte,
Stimate autorităţi de stat, centrale şi locale,
Iubiţi credincioşi, credincioase,

,JVoi, ierarhii Sfântului Sinod, care ne aflăm aici, ne-am aflat şi cu
aproape o lună în urmă în această Catedrală, desigur, împreună şi cu alţi
ierarhi din Sfântul Sinod şi din alte Biserici Ortodoxe surori, mai precis în
data de 30 septembrie, anul acesta, de Ziua întronizării Noastre ca Pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Române. In aceeaşi Catedrală spuneam atunci
că Biserica noastră are nevoie să continue, să preţuiască şi să păstreze şi
să promoveze moştenirea luminoasă p e care am primit-o de la vrednicul de
pomenire, Părintele nostru Teoctist, Patriarhul României, trecut la cele
veşnice, şi printre lucrările mai urgente ale Patriarhiei, spuneam atunci,
trebuie numaidecât să împlinim p e cele misionare, cele care pot ajuta să
zidim Biserica din suflete şi apoi să zidim o Catedrală nouă, aşa cum a fo st
dorinţa Părintelui nostru Patriarh Teoctist, care s-a luptat pentru aceasta
şi a trecut la Domnul cu speranţă că nu peste mult timp, ci peste puţin timp,
vor începe lucrările de construcţie ale acestei catedrale, p e care a numit-o
Catedrala Mântuirii Neamului sau izbăvirii poporului român din necazuri
şi greutăţi.
Tot atunci spuneam că este nevoie de un studio de radio şi de un stu
dio de televiziune, aici, şi de un ziar, de un cotidian, deci, de o publicaţie
zilnică a Patriarhiei Române, pentru a întări credinţa şi pentru a auzi mai
mult despre lucrarea care se săvârşeşte în diferite eparhii din ţară şi din
străinătate, de a afla mai multe veşti despre fraţii noştri care se află în afara
graniţelor României, în ju ru l lor, dar şi la depărtări mai mari. Şi, iată, cu
ajutorul Bunului Dumnezeu, astăzi, după Sfânta Liturghie, vom sfinţi şi
inaugura un studio al Radio Trinitas aici, la Bucureşti, în Palatul Patriar
hiei, un post de televiziune, care se numeşte tot Trinitas, şi în curând spe
răm să avem şi cotidianul Lumina transferat aici, la Bucureşti. Tot în scurt
timp, dorim să avem o agenţie de ştiri a Patriarhiei Române.
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Toate aceste unităţi cultural-misionare vor fa ce parte integrantă din
Centrul de Presă „ Basilica ” al Patriarhiei Române. I-am dat numele de
Basilica deoarece acest cuvânt este un cuvânt de origine greco-romană şi
noi, românii, suntem singurul popor latin care nu derivăm cuvântul bise
rică din ecclesia, cum fa c alte popoare, italienii, spaniolii, francezii, care
vorbesc de chiesa, eglise sau iglesia, ci noi am luat cuvântul Biserică de la
bazilica. Bazilica era un edificiu în timpul Imperiului Roman şi acest edi
ficiu a însemnat Casa împărătească; era un edificiu măreţ în care se
ţineau, în provincii, judecăţile, în numele împăratului sau se desfăşurau
unele activităţi comemorative sau aniversare foarte importante. Când a
ajuns împărat sfântul Constantin cel Mare, ocrotitorul acestei catedrale, a
permis ca multe dintre aceste bazilici — care aveau un rol civil, politicosocial, să fie transformate în biserici. De aceea, noi am preluat cuvântul
Biserică sau am folosit cuvântul Biserică ca unul derivat de la bazilica.
Deci, bazilica este Casa împărătească a lui Hristos, Domnul, în care sunt
chemate la mântuire neamuri de diferite origini, popoare de diferite etnii
şi persoane de vârste diferite, de stări sociale diferite. Bazilica este
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi şi locul în care noi binecuvântăm
pe Dumnezeu prin rugăciuni de mulţumire, de laudă şi de cerere.
Este, deci, deosebit de important să ştim că acest centru de presă,
Bazilica, al Patriarhiei Române are în vedere, mai întâi, zidirea noastră
duhovnicească, zidirea Bisericii în suflete, prin participarea noastră la
biserică în fiecare Duminică şi sărbătoare şi, în acelaşi timp, dorim ca
împreună, conducători şi cetăţeni, ierarhi, păstori şi credincioşi, să con
struim o biserică, o bazilică, o catedrală a demnităţii noastre naţionale.
Pentru că Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, ne-a ono
rat astăzi cu prezenţa, aici, şi a arătat o preţuire deosebită pentru Biserica
noastră, numind-o de mai multe ori Biserică Naţională, şi pentru că apre
ciază rolul Religiei în societate, în popor şi în relaţiile dintre popoare, cu
rugămintea şi cu convingerea că ne va ajuta să rezolvăm definitiv proble
ma locului p e care va f i construită viitoarea Catedrală a Mântuirii Neamu
lui, dorim să-i acordăm noua Cruce Patriarhală, distincţia cea mai mare
pe care Patriarhia o oferă credincioşilor mireni. Şi această nouă ediţie a
Crucii Patriarhale, care a apărut acum, zilele acestea, dorim să fie, în
primul rând, acordată domnului Preşedinte al României, cu speranţa şi
certitudinea că ne va ajuta să începem demararea lucrărilor Catedralei
Mântuirii Neamului ”.
In continuare, s-a dat citire Gramatei prin care se acordă Preşedintelui Româ
niei, Domnul Traian Băsescu, noua Cruce Patriarhală, şi s-a cântat „Mulţi ani
traiasca!
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Primind distincţia patriarhală, Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României,
a mulţumit pentru cinstea care i s-a făcut şi a subliniat rolul deosebit pe care Biserica
îl are în societatea contemporană, spunând: „ Vă mulţumesc mult şi Dumnezeu să
ocrotească Biserica Ortodoxă Română. Vă asigur de tot respectul meu, de toată
dragostea mea pentru Biserica Ortodoxă şi, în acelaşi timp, vă mărturisesc spe
ranţa că într-o lume dificilă, într-o lume încă neaşezată, într-o lume care îşi caută
reperele, sunt unul dintre cei care sunt convins că Biserica poate fi acel stâlp
moral de care toţi avem nevoie ”.
La sfârşitul slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit tuturor
credincioşilor care au venit în aceste zile în pelerinaj la moaştele Sfântului Cuvios
Dimitrie şi a subliniat importanţa acestei sărbători duhovniceşti, care adună an de
an atâta popor pe Dealul Patriarhiei în numele valorilor nemuritoare ale credinţei,
moştenite şi păstrate cu evlavie de la vrednicii noştri înaintaşi. De asemenea, Prea
Fericirea Sa a mulţumit ierarhilor participanţi la Sfânta Liturghie, preoţilor sluji
tori şi tuturor celor care s-au implicat în buna desfăşurare a pelerinajului.
în aceeaşi zi, la ora 12,30, după Sfânta Liturghie, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Daniel, în prezenţa soborul de ierarhi care au slujit în Catedrală şi a unor re
prezentanţi ai mediei din România, a sfinţit şi inaugurat studiourile de radio şi
televiziune Trinitas ale Patriarhiei Române, instalate într-un spaţiu corespunzător,
cu dotare modernă, din Palatul Patriarhiei.
Ultima zi a pelerinajului
Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie a continuat şi duminică 28 octombrie,
cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată tot pe podiumului de lângă Catedrala patri
arhală, de către Prea Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul, împreună cu un sobor
de preoţi şi diaconi. în cuvântul adresat credincioşilor, Prea Sfinţitul Episcop
Sebastian a scos în evidenţă învăţăturile care se desprind din pericopa evanghe
lică a zilei (Luca 8, 41-56), în care este prezentată minunea învierii fiicei lui Iair
de către Mântuitorul Iisus Hristos: „Hristos a îngheţat nu numai zâmbetul vino
vat pe chipul celor care, deşi prezenţi ca martori ai minunii, nu înţelegeau nimic,
dar ne-a şi arătat că la Dumnezeu nu moartea are ultimul cuvânt. Hristos ne-a
dat speranţa de viaţă. Sfinţii Lui ne împărtăşesc de sfinţenia lor şi ne provoacă la
sfinţenia cu care ei şi-au sfinţit viaţa. De aceea îi cinstim pe sfinţi, nu ca pe nişte
obiecte de vitrină, ci ca să ne fie modele şi să înţelegem că aşa cum ei, oameni ca
şi noi, au putut să-L convingă pe Dumnezeu să le înveşnicească până şi trupul,
aşa şi nouă să ne schimbe credinţa, să ne schimbe limbajul, să ne schimbe men
talitatea, să ne dea speranţa şi să ne facă oameni care să nu trateze cu uşurătate
lucrările lui Dumnezeu, ci să rămânem înmărmuriţi, aşa cum până la urmă au
trebuit să rămână toţi cei care au văzut că Mântuitorul Iisus Hristos n-a glumit
când a spus că acea copilă n-a murit, ci doarme, şi ne-a arătat că moartea la
Dumnezeu nu este decât trecere din viaţa aceasta la viaţa cea netrecătoare
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Duminică, noaptea târziu, după ce şi ultimii credincioşi s-au închinat la Sfân
tul Cuvios Dimitrie cel Nou, racla cu sfintele sale moaşte a fost ridicată de sub
baldachinul unde a fost depusă în cele patru zile de pelerinaj şi, purtată pe umeri
de către preoţi, a fost readusă în procesiune în Catedrală şi aşezată în locul care-i
este rânduit.
Trebuie spus că în toate cele patru zile ale pelerinajului, seara şi în cursul nopţii,
preoţi, călugări, studenţi şi elevi teologi, anume rânduiţi, au urcat pe podiumul de
lângă altarul Catedralei şi au citit Psaltirea, Acatistul Sfântului Mucenic Dimitrie,
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi al Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, ocro
titorii Bucureştilor, precum şi alte rugăciuni care se găsesc în cărţile de slujbă.
De asemenea, prin grija Sectorului Social-Caritate al Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, pelerinilor veniţi pe Dealul Patriarhiei li s-au împărţit pachete cu alimente şi
ceai cald atât în timpul zilei, cât şi pe parcursul nopţii. Totodată, cantina socială a
Arhiepiscopiei Bucureştilor a oferit câte o masă caldă pelerinilor sosiţi la Bucu
reşti din diferite localităţi din ţară pentru sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou.
în acelaşi timp a fost asigurată asistenţa medicală de către echipaje ale salvării,
care au intervenit împreună cu voluntari ai Crucii Roşii pentru rezolvarea proble
melor medicale, atunci când acestea au apărut. Ca la orice manifestare de am
ploare, ordinea a fost menţinută de preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, ajutaţi
de jandarmi şi de echipaje ale poliţiei.
Ar mai fi de adăugat că pelerinii au putut să cumpere, ca şi în alţi ani, de la
standurile amenajate pe Dealul Patriarhiei, CD-uri cu slujba Sfântului Dimitrie,
icoane cu chipul sfântului, dar şi cărţi despre viaţa sa. In acest scop, Sectorul
Cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor a tipărit o nouă ediţie din viaţa Sfântului
Dimitrie cel Nou, un album monografic cu Catedrala patriarhală din Bucureşti, cu
un rezumat în şase limbi, precum şi pliante cu imagini ale monumentelor bise
riceşti de pe Dealul Patriarhiei din Bucureşti.
Şi anul acesta, praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie a adus o revărsare de har
şi de lumină în sufletele credincioşilor, întărindu-le nădejdea în puterea lui Dum
nezeu şi în ajutorul sfinţilor pentru întâmpinarea greutăţilor care se ivesc în viaţa lor.
Prof. GHEORGHE VASILESCU
A

a

2. Sfinţirea studiourilor de radio şi televiziune “Trinitas” ale
Patriarhiei Române
Sâmbătă, 27 octombrie 2007, sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
la ora 12,30, după slujba Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala patriarhală, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit şi inaugurat în Palatul Patriarhiei stu
diourile Trinitas TV şi Radio Trinitas Bucureşti, parte componentă a Centrului
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de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române, care va mai cuprinde ziarul „Lumina”
şi o Agenţie de ştiri. La slujba de sfinţire au participat, alături de Prea Fericirea
Sa, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, Prea Sfinţitul Episcop
Gherasim al Râmnicului, Prea Sfinţitul Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei,
Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, Prea Sfinţitul Episcop
Casian al Dunării de Jos, Prea Sfinţitul Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călă
raşilor, Prea Sfinţitul Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, Prea
Sfinţitul Episcop Ambrozie al Giurgiului, Prea Sfinţiţii Episcopi Vincenţiu Ploieş
teanul şi Ciprian Câmpineanul, Vicari Patriarhali, Prea Sfinţiţii Episcopi Sebas
tian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor,
şi Prea Sfinţitul Arhiereu Irineu Slătineanul, Vicar al Episcopiei Râmnicului, pre
cum şi un sobor de preoţi şi diaconi.
în cuvântul rostit după oficierea slujbei de sfinţire, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Daniel a subliniat necesitatea existenţei acestor instituţii media ale Pa
triarhiei şi a mulţumit tuturor celor care au contribuit la realizarea studiourilor de
radio si televiziune de la Bucureşti: „ Sfinţim sau inaugurăm aceste doua studiouri
misionare şi necesare Bisericii, deoarece astăzi foarte mulţi oameni nu mai pot
veni la biserică, fiind departe de ea sau fiind bolnavi, bătrâni, în suferinţă, iar pe
de altă parte chiar şi cei care vin duminică de duminică la biserică au nevoie ca
în timpul săptămânii să-şi întărească credinţa, să o îmbogăţească prin emisiunile
postului de radio Trinitas şi prin emisiunile postului de televiziune Trinitas, pen
tru ca să poată mai departe să transmită altora credinţa ortodoxă. Suntem parte
vie din Biserică, în fiecare clipă, în fiecare ceas, în fiecare zi, în fiecare săptă
mână. Noi mulţumim lui Dumnezeu pentru această realizare şi doresc să felicit
mai înti de toate pe toţi cei care ne-au ajutat ca într-un timp foarte scurt - trei
săptămâni de la întronizarea noastră - aceste două studiouri să poată fi realizate.
Cheltuiala a facut-o Patriarhia Română, dar sperăm ca în viitor să fim ajutaţi
pentru menţinerea acestor studiouri şi pentru activitatea lor de către parohii şi de
către oameni binevoitori. Apreciez în mod deosebit lucrarea frăţească şi fru
moasă pe care a desfaşurat-o Patriarhia Română în cooperare cu Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, care cu generozitate a transferatfrecvenţele de Radio Tri
nitas de la Mitropolia din Iaşi către Patriarhia din Bucureşti şi licenţa de emisie
pentru postul Trinitas TV, care, de asemenea, a fost transferată Patriarhiei Ro
mâne ca semn de preţuire şi ca semn de împreună-lucrare. La Iaşi vor rămne cele
două studiouri, dar altele noi au apărut astăzi aici, la Bucureşti, care sunt mult
mai necesare ca ştiri, ca noutate de fiecare zi, şi în acelaşi timp trebuie să spunem
ca 70% din activitatea televiziunii se va desfăşură la Bucureşti, după cum 70%
din activitatea radioului se va desfăşură la Iaşi”.
în cadrul ceremoniei de inaugurare a celor două studiouri de radio şi televi
ziune ale Patriarhiei Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat
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“Crucea Moldavă” şi Diploma de onoare „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena ’
Domnului Răzvan Popescu, preşedinte Consiliului Naţional al Audiovizualului
(CNA), şi domnului Radu Teodorei, membru CNA. Domnul Răzvan Popescu,
preşedintele CNA, a mulţumit pentru distincţia primită şi a subliniat importanţa
posturilor de radio şi televiziune ale Bisericii: „în primul rând, vreau să mulţu
mesc Părintelui Patriarh pentru înalta distincţie pe care am primit-o astăzi. O pri
mesc în numele tuturor colegilor mei, pentru că această lucrare s-a făcut în timp,
încât cu toţii au o contribuţie la împlinirea ei. Biserica ajunge astăzi, prin inter
mediul acestor studiouri, până în casele oamenilor. Noi am făcut tot ceea ce a
depins de noi, de-a lungul timpului, şi am acordat aceste licenţe, încât astăzi există
un post de radio cu acoperire aproape naţională. Am reţinut ce lipseşte şi vom face
tot ceea ce depinde de noi ca această lucrare să fie întreagă. Cred că cel mai
important lucru este că acum există o alternativă la posturile comerciale. Televi
ziunea nu este un lucru bun sau rău în sine, ci depinde ce faci cu ea”.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat, apoi, în direct, primul in
terviu noului post de televiziune Trinitas TV, spunând, între altele: „Ne simţim mai
misionari şi, în acelaşi timp, mai obligaţi, în înţelesul că atunci când se crează o
instituţie nouă, pe lângă bucuria începutului trebuie să continuăm responsabili
tatea susţinerii. Mă simt binecuvântat de Dumnezeu că într-un timp atât de scurt
să văd cu proprii ochi realizate aceste două studiouri care sunt o necesitate. De
asemenea, să avem speranţa că în curând vom avea şi o agenţie de ştiri şi că
ziarul „Lumina ” va putea să fie tipărit nu numai la Iaşi, ci şi la Bucureşti. Facem
apel către toţi oamenii de bună credinţă, de bună voinţă şi cu sufletul larg să ajute
această lucrare misionară a Bisericii. Noi nu numim ansamblul acestor unităţi un
trust, pentru că nu suntem şi nu dorim să fim o unitate comercială, ci una misio
nară, încât îi spunem Centru, pentru ca să adune în comuniunea Sfintei Treimi şi
a sfinţilor lui Hristos pe toţi, ca să se bucure şi să simtă că poporul român, credin
cios, poate să-şi întărească credinţa şi prin aceste mijloace moderne”.
Centrul de Presă „Basilica” al Patriarhiei Române
La mai puţin de o lună de la întronizarea sa în scaunul de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Daniel a inaugurat un centru de presă
modem al Patriarhiei Române, numit „Basilica”, ce include următoarele unităţi
media: Trinitas TV, Radio Trinitas, cotidianul „Lumina” şi o Agenţie de ştiri.
Acestea au scopul de a intensifica, într-o lume marcată de secularizare, misiunea
spirituală a Bisericii, de a propovădui Evanghelia lui Hristos printr-un mesaj actual,
accesibil publicului larg. Conţinutul publicistic al acestor canale media nu este
exclusiv religios, însă maniera în care vor fi abordate toate aspectele lumii con
temporane va fi una creştină. Rolul centrului de presă „Basilica“ este de departe
unul misionar, şi nu unul comercial.
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Postul de Televiziune Trinitas, a cărei licenţă de emisie, obţinută la 12 iulie
2007 de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, a fost cedată Patriarhiei Române şi
inaugurat în 27 octombrie 2007, la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocroti
torul Capitalei, este un post de televiuiune care emite prin satelit şi poate fi recep
ţionat în toată ţara. în primele săptămâni, Trinitas TV emite patru ore pe zi, de la
18,00 la 22,00, după care va emite timp de 15 ore zilnic, de la 9,00 la 24,00. Postul
de televiziune Trinitas a început să emită prin satelit, duminică, 28 octombrie,
dimineaţa, şi se estimează în curând va fi preluat şi de marile societăţi de retrans
misie prin cablu, cu acoperire naţională, şi de unele platforme digitale.
Trinitas TV se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi va transmite în fie
care zi, în direct, Sfânta Liturghie şi emisiuni de dezbateri, reportaje şi documen
tare. Grila de programe a televiziunii Trinitas va cuprinde două jurnale de ştiri pe
zi - exclusiv religioase (interne şi externe) - urmate de dezbateri în care vor fi
aduse în discuţie atât teme de spiritualitate, studiul biblic, istorie şi artă creştină,
cât şi teme de actualitate din viaţa Bisericii şi despre relaţia dintre Biserică şi so
cial, apoi, talk-show-uri, cu subiecte misionare şi pastorale, reportaje de la mănăs
tiri monumente istorice, locuri de pelerinaj, biserici aflate în construcţie sau în
faza de consolidare şi reastaurare, cateheze, documentare pe teme religioase şi
despre bunuri de patrimoniu, clipuri video şi filme cu problematică religioasă, deci,
o ofertă editorială foarte bogată şi pe placul tuturor celor care doresc să urmă
rească emisiuni creştin-ortodoxe. Vor fi şi emisiuni care vor dezbate asistenţa so
cială, prezentarea unor cazuri de persoane care au nevoie de ajutor, în special copii
orfani sau abandonaţi, bătmi fară spijin, bolnavi aflaţi în suferinţă.
Invitaţii vor fi preoţi de parohie, profesori de teologie, dar şi laici implicaţi în
viaţa bisericească - oameni de cultură, scriitori, artişti - care vor dezbate şi pre
zenta poziţia Bisericii, într-o manieră ziditoare, nu polemică, în probleme de actua
litate ale societăţii.
Trinitas TV apare într-un moment când este nevoie de un echilibru în audio
vizual, în contextul în care televiziunea zilelor noastre este foarte mult axată pe
divertisment - de bună sau proastă calitate - lipsind preocuparea pentru educa
ţie, familie, cultură, religie, şi îşi propune tocmai să umple acest gol.
Postul de Radio Trinitas va transmite din două studiouri, cel din Bucureşti,
inaugurat în 27 octombrie 2007, şi cel din Iaşi, intrat în emisie la 17 aprilie 1998,
şi este recepţionat în prezent pe 75% din teritoriul României - terestru - iar prin
satelit în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, dar şi pe internet. In acest
moment, postul de Radio Trinitas este un tot unitar care aparţine Patriarhiei Ro
mâne, prin preluarea celor 27 licenţe audiovizuale de la Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, dar care va avea baza redacţională la Iaşi. Estimativ, 70% din emisiu
nile Radio Trinitas vor fi realizate şi transmise din studioul de la Iaşi, iar 30% din
cel de la Bucureşti, din programul de 24 de ore al acestui post de radio.
____
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O dată cu înfiinţarea studioului din Bucureşti, Radio Trinitas a lansat o nouă
grilă de programe, care cuprinde transmisii din cele două studiouri, din care, pen
tru început, două emisiuni magazin şi o emisiune de dezbatere vor fi realizate şi
transmise din studioul de la Bucureşti. Ceva mai târziu, Radio Trinitas îşi propune
să difuzeze din studioul de la Bucureşti, de luni până vineri, jurnale şi buletine de
ştiri, un magazin radiofonic, emisiunile „Cultural expres”, „Mapamond creştin” şi
dezbaterea „Dialogurile Trinitas”. Tot de la Bucureşti vor fi realizate în cursul
săptămânii şi transmise la Iaşi emisiunile „Evanghelie şi viaţă”, „File de istorie”
şi „Catedrala sufletului românesc”, o emisiune dedicată noii Catedrale patriarhale,
Catedrala Mântuirii Neamului.
Conţinutul emisiunilor postului de Radio Trinitas este creştin-ortodox, orien
tat spre dialog şi cooperare, în vederea înnoirii vieţii umane în societatea româ
nească. încă de la începuturile sale, Radio Trinitas şi-a propus să fie o prelungire
a cuvântului lui Dumnezeu din amvonul Bisericii în societate şi să îndeplinească
un rol misionar, acela de a duce cuvântul lui Dumnezeu în casele oamenilor. Deşi
este un post de radio religios, Radio Trinitas nu este strict bisericesc, în progra
mele sale zilnice fiind alocate spaţii ample emisiunilor informative, dialogurilor
religioase, culturale şi sociale, muzicii clasice, populare şi uşoare, problemelor
referitoare la viaţa cotidiană a societăţii româneşti. In cei nouă ani de activitate
neîntreruptă, Radio Trinitas şi-a definit o personalitate proprie în mass-media
Românească. Consiliului Naţional al Audiovizualului a acordat postului de radio
Trinitas premiul pentru „cel mai bun post local din România44, pentru anul 2003.
Din anul 2001, Radio Trinitas este membru al Conferinţei Radiourilor Creştine
din Europa, alături de alte prestigioase instituţii mediatice. In acest context, în
perioada 28 septembrie-1 octombrie 2006, Radio Trinitas a organizat cel de-al
XlII-lea colocviu al Conferinţei Europene a Radiourilor Creştine, la Iaşi.
A treia componentă a Centrului de presă „Basilica“ al Patriarhiei Române
este cotidianul „Lumina”, care apare la Iaşi, fară întrerupere, din 7 februarie
2005, fiind primul cotidian creştin din România şi, deocamdată, singurul cotidian
creştin ortodox din lume. Ziarul „Lumina44 este important nu numai pentru rolul
său informativ, ci şi pentru „formarea conştiinţei creştinului prezent şi activ în
societate, deodată fiu al Bisericii şi cetăţean al ţării”, după cum spunea Prea
Fericitul Părinte Patriarh Daniel, la împlinirea a doi ani de la apariţia ziarului.
Cotidianul „Lumina” este perceput ca o „publicaţie de familie”, fiind citit
atât de membrii tineri ai familiei, aflaţi în perioada studiilor, de persoane active şi
ocupate, dar şi de pensionari. Cotidianul publică ştiri, documentare şi reportaje
din spaţiul vieţii religioase, evenimente locale, regionale, naţionale şi internaţio
nale, ştiri economice şi financiare, editoriale şi opinii, sport, anunţuri de mică şi
mare publicitate.
/\
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Din perspectiva marketingului de presă, în anul 2005, la apariţia cotidianului
„Lumina”, exista o nişă neocupată de vreun ziar, respectiv zona evenimentului
religios, cu o ţintă potenţială reprezentnd 86% din populaţia României de religie
creştin-ortodoxă, declarată la ultimul recensământ. Ceea ce a înţeles grupul de
iniţiativă al ziarului, format din jurnalişti cu experienţă, a fost faptul că eveni
mentul religios poate fi de interes pentru cititori dacă este prezentat cu mijloacele
specifice jurnalismului (ştire, relatare, interviu, reportaj, documentar, investigaţie
etc.). Pe de altă parte, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitro
politul Moldovei şi Bucovinei, a intuit că Biserca Ortodoxă Română are nevoie în
mileniul al treilea de instrumente modeme de comunicare, pentru o pastoraţie mai
eficientă şi pentru a implementa numeroasele proiecte sociale iniţiate de Biserică.
Intuiţia PF Părinte Daniel a funcţionat perfect, ajungând ca, în acest moment,
ziarul „Lumina” să fie cunoscut ca fiind primul şi singurul cotidian creştin din
întreaga lume ortodoxă.
Ziarul „Lumina” şi-a câştigat faima prin evitarea, în paginile sale, a prezen
tării faptului divers ca informaţie, concentmdu-se în special pe informaţia din
spaţiul religios cultural-misionar, dar şi social, precum şi pe domenii importante
pentru dezvoltarea societăţii, cum sunt sănătatea, învăţământul şi dezvoltarea pro
iectelor finanţate cu bani europeni.
O dată cu extinderea la nivel naţional, ziarul „Lumina” se va tipări în Bucu
reşti, Iaşi şi Cluj, ca să poată ajunge, ca şi cotidian, în ziua de apariţie, în orice
colţ al ţării. Pentru tipărirea în Bucureşti, Patriarhia Română va achiziţiona o rota
tivă de imprimat ziare. Prin transformarea ziarului dintr-o publicaţie cu difuzare
regională într-una cu difuzare naţională, ziarul va funcţiona cu trei redacţii, una
pentru Moldova, alta pentru Muntenia şi alta pentru Transilvania, care vor culege
informaţii din zonele respective şi le vor expedia spre prelucrare în fiecare zi.
Machetele ziarului, o dată realizate, vor fi trimise simultan la trei tipografii, una
la Iaşi, alta la Bucureşti şi alta la Cluj.
într-o primă etapă a lansării ziarului „Lumina” la nivel naţional se estimează
un tiraj zilnic de 40.000 de exemplare, urmând ca în câţiva ani să se atingă o me
die de un exemplar distribuit prin abonament la fiecare 10 gospodării din Româ
nia. în prezent, ziarul „Lumina” se poate citi şi în variantă electronică.
Aşa cum este şi firesc, Centrul de Presă „Basilica“ va cuprinde şi o Agenţie
de ştiri, numită chiar „Basilica”, ce urmează să ofere ştiri din activitatea Bisericii
Ortodoxe Române, privind lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, cultural-religioasă, viaţa comunităţilor româneşti de peste hotare, dar şi ştiri din latura
socială, culturală şi educaţională. Aceste ştiri vor fi furnizate agenţiei de o către
reţea de corespondenţi constituită la nivelul întregii Biserici. Astfel, la nivelul fie
cărei eparhii, chiar protopopiat, inclusiv la Centrele Eparhiale din străinătate, vor
fi corespondenţi ai acestei agenţii, care vor transmite informaţii legate de activi
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tatea bisericească de fiecare zi. Toate aceste ştiri vor fi preluate, prin intermediul
agenţiei, de celelalte canale media ale Centrului de Presă „Basilica“, dar ele vor
fi oferite şi tuturor celor interesaţi de viaţa şi activitatea Bisericii. în prezent, agen
ţia de ştiri se află în curs de organizare, urmând ca în cel mai scurt timp să intre
în funcţiune.
Prof. GHEORGHE VASILESCU

3. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit 1.000 de antimise
Duminică, 4 noiembrie 2007, începând de la ora 9,00, în paraclisul Reşedinţei
patriarhale, cu hramul „ Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, Prea Fericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, a oficiat slujba de sfinţirea a 1.000 de
antimise pentru toate bisericile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Sfânta Liturghie se săvârşeşte numai pe antimis
Antimisul este unul dintre cele mai importante obiecte liturgice fară de care
nu se poate oficia Sfanta Liturghie. El a fost întrebuinţat în Biserica creştină din
cele mai vechi timpuri, din nevoia practică de a se săvârşi Sfanta Liturghie şi
acolo unde nu erau zidite biserici cu altare sfinţite.
Cuvântul antimis vine din limba greacă şi însemnează „în loc de masă”. El
este o bucată de pânză de in sau de mătase, în formă dreptunghiulară (patrulater), cu
laturile de 50-60 cm, având imprimată icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului.
La colţuri sunt imprimate chipurile celor patru evanghelişti. în partea de sus, în
mijloc, într-o cusătură, se află o părticică din moaştele unui sfânt mucenic sau
martir, iar pe margini, de jur-împrejur, se află scris troparul punerii în mormânt:
„Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând Preacuratul Tău Trup, cu giulgiu curat
înfaşurându-L şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus”. în partea
de jos, sub icoana mormântului Domnului, se scrie numele arhiereului care l-a
sfinţit şi al parohiei sau bisericii căreia îi este destinat, precum şi data sfinţirii.
în ce priveşte culoarea pânzei din care se fac antimisele, la început aceasta era
culoarea inului din care era făcută pânza, adică albă sau galben închis. Cu vremea,
s-au folosit şi alte culori: cafeniu, galben, verzui şi mai ales roşu, care simbolizează
sângele pe care Mântuitorul l-a vărsat pentru mântuirea sufletelor noastre.
Istoria acestui obiect de cult începe în perioada persecuţiilor, când se oficia
Sfânta Liturghie pe mormintele martirilor. După încetarea persecuţiilor, episcopul
sfinţea o piatră cu moaşte, care se punea pe masa altarului. Când Sfânta Liturghie
se oficia în afara bisericii, preotul lua şi piatra cu moaşte cu el, un lucru incomod.
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Cu timpul, mai ales la Constantinopol, piatra cu moaşte a fost înlocuită cu o pânză
cu moaşte - antimisul de astăzi.
în cadrul Sfintei Liturghii, antimisul simbolizează mormântul Mântuitorului
Iisus Hristos şi giulgiul în care a fost înfăşurat trupul Său la punerea în mormânt.
în Biserica Ortodoxă este oprit a se sluji Sfânta Liturghie fără antimis, chiar
şi atunci când ea se săvârşeşte pe Sfânta Masă a altarului, cu sfinte moaşte. De
aceea, antimisul se găseşte în permanenţă de Sfânta Masă din altar, chiar dacă
aceasta este sfinţită şi are sfinte moaşte. în altar, pe Sfânta Masă, antimisul stă sub
Sfânta Evanghelie, împăturit şi învelit într-o pânză protectoare, numită iliton, iar
când Sfânta Liturghie se oficiază în aer liber, el ţine locul Sfintei Mese (cum îi
arată şi numele).
La Sfânta Liturghie, după ce se citeşte Sfânta Evanghelie, aceasta este aşezată
mai în faţa pe Sfânta Masa, lăsând locul antimisului, care este despăturit de către
preot în timpul rostirii ecteniei catehumenilor şi însemnat cu semul Sfintei Cruci la
rostirea ecfonisului, pentru a se pune pe el Cinstitele Daruri după Vohodul Mare.
Antimisul stă aşa până la ectenia de la sfrşitul Sfintei Liturghii, când Sfintele sunt
duse la proscomidiar, timp în care se împătureşte şi se pune peste el Sfânta Evan
ghelie. întotdeauna antimisul trebuie să fie pe iliton s-au să fie dublat de o căptu
şeală care să-l apere de murdărie şi de roaderea prea repede. Este oprit a se sluji pe
un antimis prea uzat şi învechit pe care nu se mai cunosc literele scrise.
Sfinţirea antimiselor
Sfinţirea antimiselor a avut loc încă de la începuturile întrebuinţării lor, căci,
după cum nu se putea aduce slujba jertfei celei fără de sânge pe un altar nesfinţit
sau într-o biserică nesfinţită, tot aşa nu se putea sluji cu antimisul (altarul porta
tiv) fără să fie sfinţit.
Este greu să se facă precizări asupra vremii în care a început a se face sfin
ţirea antimiselor după o rânduială anumită. în tot cazul, la început, sfinţirea anti
miselor n-a constituit o slujbă sau o rânduială aparte, independenţă sau de sine
stătătoare, ci avea loc în cadrul slujbei pentru sfinţirea bisericilor. Mai târziu,
antimisele au început a se sfinţi şi independent de slujba sfinţirii bisericii. Rânduiala slujbei sfinţirii antimiselor cuprinde rugăciuni de la sfinţirea bisericilor. Ni
meni în afară de arhiereu nu poate face sfinţirea antimiselor.
Antimisul este „delegaţia” pe care episcopul o dă preotului pentru
a săvârşi Sfânta Liturghie
Antimisul are, în acelaşi timp, un rol practic şi o profundă semnificaţie teologică.
Rolul practic constă în aceea că pe antimisul desfăcut sunt aşezate Sfântul
Potir şi Sfântul Disc, iar eventualele părticele din Sfintele Daruri care vor cădea
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pe el vor putea fi adunate evitându-se profanarea. în sfântul antimis se păstrează
un burete mic, cu care se adună părticelele căzute din întâmplare de pe Sfântul
Disc. Pe acest burete, preotul sau arhiereul îşi pune partea din Sfântul Agneţ când
se împărtăşeşte. Buretele acesta ne aduce aminte de buretele cu care ostaşii au
adăpat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu oţet şi fiere, în timpul răstignirii Sale.
Semnificaţia teologică a antimisului vine din legătura lui cu episcopul locu
lui, a cărui semnătura o poartă întotdeauna. Episcopul deleagă preoţi ca, în nu
mele lui, să slujească Sfânta Liturghie şi să păstorească parohiile. Antimisul, pur
tând semnătura episcopului şi având menţionată parohia sau biserica, cu hramul
ei, este tocmai „delegaţia” pe care episcopul o dă preotului spre a săvârşi Sfânta
Liturghie şi a păstori parohia respectivă. De aceea, antimisele se schimbă întot
deauna la instalarea unui nou episcop. Antimisele semnate de episcopul precedent
sunt retrase şi noi antimise sunt sfinţite şi distribuite parohiilor de noul episcop.
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh
Importanţa antimisului a fost subliniată de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, în cuvântul rostit la finalul slujbei de sfinţire a celor 1000
de antimise:
„Este o zi binecuvântată pentru Arhiepiscopia Bucureştilor, întrucât
am sfinţit 1.000 de antimise, care vor f i dăruite în zilele ce urmează tutu
ror parohiilor şi filiilor, mănăstirilor şi schiturilor din această Sfântă Arhiepiscopie. In data de 6 noiembrie vom dărui aceste antimise preoţilor care
vor participa la conferinţa preoţească pastorală din anul acesta, iar în 12
noiembrie vom avea sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Bucu
reştilor şi vom dărui aceste antimise mănăstirilor şi schiturilor.
Antimisul este o icoană pe pânză înfăţişând punerea în mormânt a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. In limba greacă, cuvântul antimis în
semnează «cel ce ţine locul Sfintei Mese». Atunci când Sfânta Liturghie se
săvârşeşte în afara bisericii, trebuie numaidecât ca ea să se săvârşească
pe acest antimis. Pe timp de prigoană, sfintele antimise erau purtate cu
multă grijă ca să se săvârşească Sfânta Liturghie acolo unde se ascundeau
creştinii, şi astăzi, săvârşirea Sfintei Liturghii p e Sfânta Masă se fa ce tot
deauna p e Sfântul Antimis, care este ca un altar dumnezeiesc şi sfânt, aşa
cum se scrie p e aceste antimise, oriunde stăpâneşte Mântuitorul Iisus Hris
tos, adică acolo unde se manifestă credinţa Bisericii lui Iisus Hristos ca
Domnul şi Mântuitorul nostru.
Slujba de sfinţire a antimiselor are în componenţa sa mai multe rugă
ciuni de la sfinţirea bisericii, deoarece există o legătură tainică între sfânta
biserică, mai ales, între Sfânta Masă a sfântului altar şi sfântul antimis.
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Sfânta Masă a sfântului altar reprezintă mormântul Domnului. De aceea,
în momentul sfinţirii mesei sfinte a sfântului altar, ea se îmbracă cu o
haină, cu o pânză albă, numită iliton, şi apoi se pecetluieşte întru aminti
rea mormântului Domnului, care a fo st pecetluit. Dar, în acelaşi timp,
Sfânta Masă simbolizează mormântul învierii Domnului. Deci, deodată,
moartea şi învierea Domnului sunt simbolizate în Sfânta Masă din sfântul
altar. Când cădim Sfânta Masă spunem: «In mormânt cu trupul, în iad cu
sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe tron împreună cu Tatăl şi
cu Duhul ai fost, Hristoase, p e toate umplându-Le Tu, Cel Ce eşti necu
prins». Sfânta Masă reprezintă tainic sfântul mormânt, dar cel ce este în
mormânt cu trupul şi în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, este în acelaşi
timp în rai cu tâlharul şi p e tron împreună cu Tatăl şi cu Duhul. Hristos
Domnul, Unul din Sfânta Treime, moare pentru noi ca să ne scape de
moarte. Hristos coboară la iad, El, Cel fără de păcat, pentru ca să ne
ridice pe noi din iad şi să ne ducă în rai împreună cu tâlharul, arătându-ne
cât de mare este taina pocăinţei. Căci numai prin pocăinţă putem câştiga
raiul ca arvună a împărăţiei lui Dumnezeu. Pe tron împreună cu Tatăl şi
cu Duhul însemnează că Hristos Domnul ne duce pe noi, dacă noi credem
în El, îl slujim pe El şi împlinim poruncile Lui, în iubirea şi slava cea
veşnică a Prea Sfintei Treimi.
Sfânta Masă, atunci când este îmbrăcată în alb şi este şi pecetluită, în
semnează mormântul Domnului. îndată după ce se pune sigiliul p e Sfânta
Masă, peste pânza albă care poate să simbolizeze atât piatra de pe
mormânt, cât şi giulgiul cu care a fo st înfăşurat Mântuitorul şi care a fo st
găsit după învierea Lui în mormânt, aceasta se acoperă cu îmbrăcăminte
de culoare deschisă, strălucitoare, ca să arate slava învierii lui Hristos
Domnul. Hristos Cel din mormânt este şi Hristos Cel înviat. Hristos cel
răstignit, Cel îngropat şi înviat este Hristos Cel înălţat în slavă, care va
veni să judece vii şi morţii şi a cărui împărăţie nu va avea sfârşit, după
cum mărturisim în simbolul nostru de credinţă.
Ca simbol al mormântului învierii Domnului, Sfânta Masă are o legă
tură tainică cu antimisul. Antimisul reprezintă Sfânta Masă şi este form a
cea văzută a tainei Sfintei Mese. Când sfinţim antimisele punem în ele şi
sfinte moaşte, care sunt venerate şi cinstite prin sărutarea lor, dar şi prin
cântările pe care noi le adresăm sfinţilor mucenici, “care v-aţi nevoit şi v-aţi

încununat, rugaţi-vă lui Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre".
Sfinţii mucenici sau martiri sunt cei mai apropiaţi de iubirea jertfelnică a
lui Hristos, pentru că în ei s-a arătat puterea iubirii jertfelnice a lui Hristos,
care i-a făcut pe ei mărturisitori cu preţul vieţii lor. De aceea, primele bise
rici au fo st ridicate p e mormintele martirilor sau ale mucenicilor. Iar întru
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amintirea aceasta numai moaşte de martiri sau de mucenici se depun în
piciorul Sfintei Mese al unei biserici nou sfinţite şi în atimisele nou sfinţite,
nu moaştele altor sfinţi, nu moaşte de cuvioşi, de împăraţi, sau alte categori de sfinţi. Pentru că iubirea jertfelnică pentru Hristos, iubire din iubi
rea Lui jertfelnică, s-a arătat în sfinţii mucenici. De aceea, când sfinţim cu
apă sfinţită şi, apoi, cu Sfântul şi Marele M ir fiecare antimis, regula pre
vede ca Sfântul şi Marele Mir să atingă, mai întâi, Crucea Mântuitorului
Iisus Hristos, unde, în partea din spate, sunt cusute p e pânză moaşte de
martiri, apoi, capul Mântuitorului şi picioarele Lui. Trei locuri, deci, sunt
sfinţite cu Sfântul şi Marele Mir pe antimis - Crucea, la întretăierea celor
două braţe ale sale, unde se află moaşte de martiri, capul şi picioarele
Mântuitorului - pentru a ne arăta că sfinţii martiri sunt cei mai intimi
legaţi de Taina Bisericii ca Trup tainic al lui Hristos. Trupul lui Hristos cel
tainic este Biserica. Trupul lui Hristos cel euharistie este Sfânta şi Dumne
zeiasca Liturghie. De aceea, noi, când ne împărtrăşim cu Trupul lui Hris
tos, devenim mai mult Trupul tainic al Lui, adică devenim şi mai intens
Biserica Lui, aşa după cum sfinţii martiri sunt cei mai apropoiaţi de iubi
rea jertfelnică a lui Hristos.
Sfânta Euharistie se săvârşeşte, aşadar, ca jertfa nesângeroasă pe
sfântul antimis, ca să ne arate nouă că în aceeaşi iubire a lui Hristos în
care au intrat sfinţii martiri şi toţi sfinţii din toate timpurile intrăm şi noi
care trăim după voia lui Hristos, răstignindu-ne patimile egoiste şi ajun
gând la învierea sufletului din moartea păcatului, la sfinţirea vieţii, aşa
cum au făcut-o sfinţii martiri şi toţi sfinţii lui Dumnezeu. Deci, această
slujbă de sfinţire a antimiselor cuprinde în ea o teologie a Tainei Bisericii,
care are ca temelie taina iubirii lui Hristos mai tare decât moartea. Sfântul
Antimis ne arată nouă că Hristos Domnul este prezent în Biserica Sa şi
este prezent pe masa sfântului altar, dar este prezent şi în toţi creştinii orto
docşi mărturisitori ai dreptei credinţe până la moarte.
Sfinţirea antimiselor este o mare binecuvântare, deoarece antimisele
arată şi legătura dintre preotul care săvârşeşte Liturghia şi ierarhul, episcopul, mitropolitul sau patriarhul —care păstoreşte eparhia respectivă.
De aceea, numele ierarhului care păstoreşte eparhia este înscris pe sfântul
antimis, şi ierarhul trebuie să sfinţească aceste antimise şi să le dăruiască
preoţilor. Atunci când preoţii îl pomenesc p e ierarh, ei au în faţă antimisul
şi Sfântul Potir şi Sfântul Disc, iar aceasta însemnează o legătură duhov
nicească directă între ierarh şi preoţii slujitori. Când preotul sărută sfântul
antimis, acolo, aproape, este scris şi numele ierarhului. Este ca şi când i-ar
săruta mâna ierarhului care a sfinţit antimisele, care a sfinţit p e tinerii
care au devenit preoţi şi diaconi şi care au ca primă grijă mântuirea şi
12-B.O.R. 9-12/2007
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sfinţirea credincioşilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să trăim bucuria
binecuvântării Sale prin sfintele moaşte şi prin sfintele antimise, prin sfin
ţirea bisericilor, prin sfinţirea candidaţilor la preoţie, prin sfinţirea vieţii
credincioşilor prin Sfintele Taine şi ierurgii şi prin toată sfinţirea pe care
ne-o dăruieşte Duhul Sfânt, spre slava lui Dumnezeu-Tatăl şi bucuria Mân
tuitorului Iisus Hristos şi, desigur, spre slava Bisericii Sale. Aşa să ne ajute
Dumnezeu! A m in \
în continuare, Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhi
episcopiei Bucureştilor, înconjurat de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfanta Liturghie,
încadrând astfel sfinţirea antimiselor în taina Sfintei Liturghii, scopul lor fiind
acela de a servi la săvârşirea Sfintei Liturghii.
Prof. G H EO R G H E VASILESCU

4. Centenarul bisericii Sfântul Silvestru din Bucureşti
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, enoriaşii parohiei Sfântul Silvestru, Protoieria 2 Capitală, au sărbătorit,
duminică, 4 noiembrie 2007, centenarul celei de-a treia biserici a lor (1907-2007).
Din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujba Sfintei
Liturghii şi a Te Deum-ului fost oficiată de către Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de 12
preoţi şi diaconi, între care şi slujitorii bisericii.

Oază de lumină şi de har
Aşa cum se prezintă în forma actuală, distinsă şi măreaţă, ca o mărturie a
dragostei de Dumnezeu şi de mântuire a enoriaşilor din jurul ei, biserica Sfântul
Silvestru este un loc de referinţă în istoria oraşului Bucureşti, o oază de lumină şi
de har pentru credincioşii Capitalei.
Prima biserică în mahalaua Silvestru a fost ridicată, potrivit pisaniei, între
anii 1740-1743, de jupan Pârvan abagiul şi soţia sa, Stanca, cu hramul Adormirea
Maicii Domnului. Puternic zguduită la cutremurele din 1802 şi 1829, biserica este
reconstruită din temelie în 1839, prin strădaniile epitropului Ilie Stamatoiu, cu
fonduri adunate de la enoriaşi, cum citim în pisania lucrată în piatră, care se păs
trează până astăzi. La începutul secolului XX, din cauza vechimii, biserica s-a
crăpat la ziduri şi la bolţi, încât epitropii Ion Procopie Dumitrescu şi Ioniţă Filipescu, împreună cu preotul paroh Chiriac Bidoianu au hotărât s-o restaureze. Lu
crările de restaurare au durat trei ani, între 1904-1907, potrivit pisaniei aşezată
deasupra uşii de intrare, când biserica a fost mărită, după planurile arhitectului
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Dimitrie Maimarolu, aşa cum se prezintă astăzi, şi a fost sfinţită la 30 septembrie
1907, de către arhiereul Calist, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Stilul arhitectural al bisericii este neo-bizantin, în plan treflat, cu trei turle,
una deschisă pe naos şi alte două închise pe pronaos, atingând înălţimea de 25
metri. Arcadele, cinci la număr, se sprijină pe coloane dispuse câte patru pe fie
care parte. Pictura a fost realizată de Costin Petrescu, care a pictat din nou şi a po
leit şi catapeteasma, lucrată în 1839, de meşterul Chircol. Mobilierul din lemn de
stejar, lucrat în 1906 de meşterul Babic, se păstrează în stare bună până astăzi.
Clopotniţa, zidită în 1860, a fost reconstruită în 1879, în formă de patrulater, cu
două etaje şi un ceas cu patru cadrane. După primul război mondial, din iniţiativa
preotului paroh Chiriac Bidoianu, s-a înălţat în faţa bisericii un frumos monument
închinat eroilor români căzuţi în războiul pentru întregirea neamului.
După pristăvirea preotului Chiriac Bidoianu, în 1929, oficiul parohial a fost
îndeplinit de preotul Ilie Ionescu, până în 1975, când s-a pensionat, urmându-i
părintele Constantin Galeriu, între 1975-2003. în prezent, paroh este Pr. prof.
Nicoiae Bordaşiu şi conslujitori Pr. Alexandru Gabriel Gherasim, Pr. Cristian
Galeriu şi Diac. Adrian Argintam.
In 3 noiembrie 2003, biserica Silvestru s-a îmbogăţit cu părticele din moaş
tele Sfântului Ierarh Silvestru (314-335), aduse de la Roma, la insistenţele paro
hiei, de vrednicul de pomenire Prea Fericitul Patriarh Teoctist, care le-a primit de
la cardinalul Camillo Ruini, cu prilejul vizitei la Vatican şi în Italia, la invitaţia
Papei Ioan Paul al II-lea.
Astăzi, biserica Silvestm adună credincioşi din toată Capitala şi din alte
locuri din ţară, atraşi de predicile încărcate de învăţătură ale părinţilor slujitori, cât
şi de înalta lor ţinută morală şi de trăire duhovnicească.
A

Slujba Sfintei Liturghii
Câteva sute de credincioşi din parohie şi din alte cartiere bucureştene, între
care oameni de ştiinţă, scriitori, istorici, artişti, cadre universitare, ofiţeri superi
ori, au participat în această frumoasa zi de toamnă la sărbătorirea centenamlui
bisericii Sfântul Silvestm. Mulţi dintre cei prezenţi au urmărit ceremonia pe un
ecran instalat afară, biserica dovedindu-se neîncăpătoare pentm toţi cei dornici să
participe la sărbătoarea sfântului lăcaş.
Predica la pericopa evanghelică a zilei, în care vorbeşte despre Bogatul
nemilostiv şi săracul Lazăr (Luca 16, 19-31), a fost rostită de către Prea Sfinţitul
Episcop Sebastian Ilfoveanul.

Cuvântul Preasfinţitului Episcop Sebastian
Iubiţi credincioşi,
„Evanghelia de astăzi ne aduce în faţa ochilor noştri sufleteşti o mare dramă.
Un om bogat care toată viaţa lui a petrecut „ în porfiră şi în vison ” ajunge, în
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lumea cealaltă, să se chinuie în iad. Iar un sărac, pe nume Lazăr, care a petrecut
în lipsuri, poftind la farâmiturile ce cădeau de la masa bogatului, a ajuns în
„sânul luiAvraam ”. Drama este cu atât mai mare, cu cât, din focul iadului, boga
tul vede pe Lazăr petrecând cu patriarhul Avraam (probabil, pentru prima oară
are ochi şi pentru el). Şi, avem cu toţii neplăcuta surpriză să vedem că bogatul care, de astă dată manifestă „bun sim ţ”, a învăţat între timp să se şi roage, el care
ştia doar să mănânce, să bea şi, eventual să dispreţuiască pe săracul Lazăr de la
poartă - adresează două rugăminţi dreptului Avraam şi niciuna din acestea nu-i
este ascultată.
întâia rugăminte: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi
ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această
văpaie. ” (v. 24) Ce i-a răspuns Avraam? „Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune
ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum el aici se mângâie, iar
tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca
cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi”.
Ce înseamnă aceasta? înseamnă că atât pedeapsa, cât şifericirea din viaţa viitoare,
sunt veşnice şi definitive, căci nu se mai poate trece de la una la alta.
A doua rugăminte a bogatului este: „Rogu-Te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa
tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună şi lor acestea, ca să nu vină şi ei în
acest loc de chin! ” (v. 27 şi 28) Dreptul Avraam, însă, respinge şi această rugă
minte: „Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia
cineva din morţi ” (v. 31) şi s-ar duce să le spună.
Iată de ce Evanghelia de astăzi este o mare dramă! Se poate ajunge din feri
cirea aceasta pământească, atât cât este ea - pentru unii mai puţină, pentru alţii
mai multă - în iad. Şi, tragedia este cu atât mai mare, cu cât starea de dincolo va
fi definitivă şi veşnică. Până la Judecata Universală, rugăciunile Bisericii pentru
cei morţi încă mai pot ajuta celor care au luptat pentru mântuire, dar nu mai pot
face nimic pentru cei care s-au dus cu totul nepregătiţi. Starea acelora, chiar dacă
ne doare şi nu ne place să o auzim, este definitivă, căci, cred că fiecăruia dintre
noi, omeneşte gândind, ne-ar fi plăcut ca Avraam să fi fost mai milostiv astăzi cu
bogatul şi să nu-i respingă rugăminţile. Să-lfi lăsat, adică, pe Lazăr, să potolească
fie şi pentru o clipă chinurile aceluia şi să-i fi îngăduit să meargă pe pământ ca să
„trezească”pe mulţi prin relatarea chinurilor bogatului.
Niciuna, însă, din rugăminţile bogatului, nu au mai putut fi ascultate în lu
mea cealaltă. De ce? întâi, pentru că iadul este veşnic şi definitiv. Al doilea, pen
tru că nimeni nu ne poate ajuta dacă nu vom înţelege că trebuie să ne ajutăm sin
guri. Poate să vină tot raiul aici pe pământ!... Toţi sfinţii să vină şi să ne „cicăle ”
cu mărturiile lor din lumea cealaltă - ne încredinţează evanghelia de astăzi dacă nu vom asculta de cuvântul proorocilor, al învăţătorilor, al lui Hristos (noul
Moise) şi al Evangheliei Sale, dacă nu vom înţelege că mântuirea ţine de noi, şi
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nu vine din afară, la nimic nu foloseşte. Nu poate nimeni să ne forţeze să înţele
gem că viaţa de dincolo nu este joacă, de vreme ce nu vrem noi înşine să înţe
legem aceasta. De aceea Avraam a fost atât de categoric. Dumnezeu n-a glumit
cu noi, spunându-ne: „ Vedeţi că există iad veşnic!”, pentru ca în viaţa de dincolo
să zică: „ştiţi ce, de fapt nu este iad, dar v-am păcălit ca să vă străduiţi mai
mult”. Ne-arfi plăcut, poate, să fie aşa! Ne-arfi plăcut ca Dumnezeu să nu-şi ţină
cuvântul, să fi glumit sau să fi procedat cu noi pedagogic! Dar, poate Dumnezeu
să mintă? Dumnezeu nu minte şi nici nu glumeşte cu noi, şi, evanghelia de astăzi
ne dovedeşte că viaţa de dincolo este veşnică, fie iad, fie rai. Şi ne mai dovedeşte
ceva: nimeni nu va putea să facă nimic pentru noi, de vreme ce nu înţelegem noi
să facem tot ce trebuie şi tot ce ţine de noi, ca să ajungem în sânul lui Avraam, şi
nu în locul de chinuri al bogatului.
Oricât am voi să nu existe iad, sau, oricât ar fi de neplăcut să vorbim despre
el, oricât am crede că Dumnezeu este extraordinar de bun, există, totuşi, iad. Şi,
vă spun că iadul există nu pentru că aşa vrea Dumnezeu, ori pentru că El este bun
doar până la un punct, şi după aceea se mânie pe noi şi zice: „ Gata! Nu pot să
vă mai sufăr, mergeţi în iad! ” O să vă spun de ce există iad şi, mai ales, că există
iad nu din vina sau pentru că îl vrea Dumnezeu, ci din vina noastră şi pentru că
noi în mod deliberat îl alegem, atunci când refuzăm să lucrăm binele şi săvârşim
în chip voluntar răul. Noi înşine ni-l pregătim, prin faptul că nu înţelegem să du
cem viaţă bineplăcută lui Dumnezeu. Să nu credeţi că Judecata din urmă va fi aşa
cum vedem noi astăzi prin tribunale - un judecător care stă şi ascultă părţile, cu
slăbiciunile şi virtuţile lor şi, după aceea, delibernd, pronunţă o sentinţă sau alta,
interpretabilă şi suspectă de părtinire, ştiţi cum va fi Judecata de apoi? Judecata
de apoi care, se şi spune în tradiţie că va fi foarte scurtă - atât cât durează citirea
psalmilor „judecăţii” de la slujba Utreniei - va fi o cât se poate de firească şi
simplă constatare a stării şi a „deprinderilor” noastre. Vomfi invitaţi, apoi, să ne
continuăm viaţa dincolo, fară, însă, a mai avea obiectul şi instrumentele păcatului.
Ne-am deprins la desfrânare? Ei bine, în viaţa de dincolo asta nu se mai poate.
Avem obiceiul să bem peste măsură, să fumăm, să furăm şi să săvârşim alte bleste
măţii? în viaţa de dincolo nu mai sunt posibile acestea! De aici chinul, durerile,
neîmplinirea şi nefericirea de care vorbeşte Scriptura. Ce va face cel care s-a
deprins să lucreze virtutea? In mod firesc şi normal i se va da posibilitatea să-şi
continue viaţa sa virtuoasă, şi asta se numeşte rai şi fericire veşnică.
Eram seminarist în anul al treilea, pregătindu-mă să devin preot, şi nu înţe
legeam cum Dumnezeul acesta atât de bun va putea totuşi să rabde să vadă oa
meni în iad? Mă ispitea gândul să cred că, poate, Dumnezeu nu-i atât de bun, de
vreme ce va răbda ca unii dintre noi, cei dragi ai mei eventual: părinţi, fraţi, prie
teni, să se chinuie veşnic în iad. Ei bine, răspunsul pe care l-am găsit la Părin
tele Stăniloae, care m-a convins că iadul nu este „opera ” lui Dumnezeu ci, că noi
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oamenii, în chip liber şi conştient ni-l „construim” singuri, atunci când trăim şi
deprindem o viaţă deşartă ce nu mai poate fi „continuată ” dincolo de moarte. Aţi
înţeles că în iad se va ajunge nu din vina lui Dumnezeu, ci din vina personală a
fiecăruia? Pentru că Dumnezeu este atât de bun, încât te-ar putea lăsa liber să
mergi oriunde în viaţa de dincolo dar, în chip firesc nu ai alege decât locul pe care
ţi l-ai pregătit cu atâta meticulozitate aici pe pământ. Şi să vrea Dumnezeu altfel,
nu vom mai putea noi să ne mai schimbăm, pentru că acolo nu mai este schim
bare. Imaginaţi-vă că în clădirea Guvernului ar fi adusă, la un moment dat, o
bătrână simplă de la ţară, care habar nu are ce vasăzică guvernul unei ţări. Este
adusă de undeva dintr-un cătun, de la marginea ţării, acolo unde sunt miniştrii în
şedinţă, şi este poftită să ia şi ea parte la discuţii: „Mamaie, stai şi matale aici!
Vezi că acuma discutăm problemele ţării, să iei şi dumneata cuvântul”. V-o ima
ginaţi pe biata femeie? Nu caută ea, atunci, o mie de uşi să scape de acolo şi să
se întoarcă în „bârlogul” ei, simţindu-se neavenită, roşind şi trecându-o toate
sudorile? Ce caută ea acolo? Ce dacă a luat-o de mână chiar „primul-ministru ”
şi a poftit-o acolo? A înţeles imediat că nu este locul ei acela şi va alege liber să
se întoarcă în sărăcia şi „nefericirea” ei. înţelegeţi acum? în rai se merge „pre
gătit”. Să nu mizaţi pe bunătatea lui Dumnezeu că, adică, te va lua pe tine, care
habar n-ai de slujirea Lui, care duminica stai şi dormi până la ora unu, care nu
şti nimic de post, de rugăciune, de curăţie trupească până la căsătorie şi de fideli
tate conjugală după aceea, care-ţi petreci viaţa la întâmplare, să nu contezi pe
bunătatea lui Dumnezeu, pentru că vei fi silit a constata singur că te-ai autoexclus din Împărăţia lui Dumnezeu. Vei fi „mamaia ” gata să părăsească singură
locul pe care nu-l merita, pentru că a venit cu totul nepregătită. Iată de ce raiul
şi iadul vor surveni „de la sine” şi potrivit felului în care singuri ni le-am pre
gătit. Dumnezeu nu va fi subiectiv! Nu va fi nici discreţionar, să spună: „ Gata! Tu
mergi acolo, tu te duci dincolo ”, ci ne va pofti pe fiecare să ne aşezăm singuri pe
„scaunul”pe care personal ni l-am pregătit şi să dormim în „aşternutul”pe care
singuri ni l-am aranjat din vreme. De când? Din viaţa aceasta, pentru că în viaţa
de dincolo nu se mai poate face nimic, căci, prăpastie va fi între bine şi rău.
Şi încă un lucru, pe care, iarăşi, probabil nu-l înţelegeţi. Cum adică, dacă ar
veni cineva de pe lumea cealaltă şi ne-ar spune ce se petrece acolo, nu ne-am
schimba şi nu ne-am pocăi? Nu! Nu s-ar întâmpla nimic! Sau, poate că, pe mo
ment am fi impresionaţi şi, câteva zile am merge şi am bate metanii şi n-am mai
lipsi de la biserică, luându-ne în serios viaţa de creştini. Ştiţi pentru câte zile,
însă? Poporul spune că orice minune durează trei zile. Dacă nu vom avea voinţă,
dacă nu vom înţelege cu toată fiinţa ce e cu noi şi, mai ales ce se poate întâmpla
cu noi în viaţa de dincolo, cuvintele şi impresiile care ne vin din afară se vor duce
aşa cum au şi venit. Le uităm la scurt timp! Uitaţi-vă! Are loc un cutremur... Toată
lumea devine dintr-odată „credincioasă ”. Toţi îşi fac cruce. Merg la biserică a
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doua zi, a treia zi şi, gata... Ni se spune însă: s-a întâmplat ceva în interiorul pă
mântului... plăcile acelea tectonice... Vin imediat oamenii de ştiinţă, ne explică ce
s-a întâmplat şi... uităm că suntem muritori, şi soarta noastră este în mâinile lui
Dumnezeu, şi ne întoarcem din nou la aceeaşi viaţă de mai înainte. Minunile ţin,
aşadar, trei zile!...
Ce vrea să zică evanghelia de astăzi? Auziţi: Dacă nu vor asculta pe Moise şi
pe prooroci, poate să meargă oricine să le spună, pentru că nu-l vor asculta. De
ce? ţine de voinţă, dragii mei, nu de „informaţii”, „demonstraţii”. Nu e nevoie să
ne „cicălească ” cineva. Am auzit. ştim. Eplină lumea de credincioşi care au auzit
prea bine de iad şi rai, însă nu le pasă. Nu trebuie să vină cineva să ne bată în
fiecare zi la uşă şi să ne-o spună de fiecare dată. Nu! O ştim prea bine! Nu predica
ne lipseşte. E plină lumea de predicatori! Ce folos însă? Nu de „informaţii” avem
nevoie, ci de această voinţă şi conştiinţă că eu, tu, Vasile, Gheorghe sau cine oi
fi, în ziua de... când se va întrerupe firul vieţii, vom merge cu toţii în faţa lui
Dumnezeu pentru a ne lua în primire „locul de veci”: iadul, ca bogatul nemilostiv,
sau sânul lui Avraam, adică raiul, ca săracul Lazăr. Iată probleme pe care trebuie
şi merită să ni le punem astăzi, chiar dacă nu ne plac. Evanghelia, însă, se „încă
păţânează ” să stăruie asupra acestor lucruri care sunt absolut serioase şi, mai
mult decât atât, sunt veşnice.
Să ne luăm, aşadar, viaţa de creştini în serios, căutând să slujim cu toată
fiinţa lui Dumnezeu! Să începem, fiecare după putere, să lucrăm binele, conştienţi
că în lumea cealaltă, în mod firesc şi ca o continuare, nu vom putea duce decât
viaţa pe care ne-am deprins încă de aici să o ducem. Dacă am deprins doar pă
catul, în viaţa de dincolo nu vom putea „culege ” decât numai rodul păcatului nefericirea şi neîmplinirea. Dacă, însă, am deprins binele, vom moşteni împărăţia
Binelui. Acesta este raiul şi acesta este iadul, şi, ambele au la origine voinţa şi
pregătirea noastră în viaţa aceasta, pentru că viaţa aceasta este şansă pentru
cealaltă; este ringul, este stadionul în care alergăm, cum spune Sfântul Apostol
Pavel (I Cor. 9, 24). Aici este lupta, aici este stadionul pe care trebuie să ne întrecem în a-L sluji pe Hristos. Vom reuşi aceasta? Vom ajunge să petrecem în sânul
lui Avraam? Oricum, Dumnezeu îşi va respecta cuvântul şi ne va rezerva fiecă
ruia ceea ce merităm, potrivit pregătirii noastre din viaţa aceasta.
Dumnezeu să ne dea înţelepciune şi conştiinţă ca să ne trăim cu seriozitate
viaţa aceasta. Să ne deprindem a trăi pentru El încă de aici de pe pământ, căci
viaţa de dincolo nu va fi decât o continuare firească a zidirii începute pe „temelia
pusă aici” (I Timotei, 6, 19). Să-L slujim, aşadar, pe Dumnezeu aici, pentru ca să
ne facă şi pe noi dincolo „cetăţeni”ai veşnicei Sale împărăţii, Amin".
La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a oficiat slujba Te Deum-ului, după care Prea
Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul a dat citire următorului mesaj adresat de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel participanţilor la acest important eveni
ment bisericesc.

184

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh
O parohie în sărbătoare
Centenarul Bisericii „Sfântul Silvestru” din Bucureşti
(1907-2007)

„Prima biserică a parohiei „Sfântul Silvestru” din Bucureşti a fo st
construită în 1743, a doua în 1839, iar a treia, actuala, în 1907. Din 1743
şi până acum au trecut 264 de ani de viaţă parohială neîntreruptă; adică
mai bine de două secole şi jum ătate de viaţă liturgică, culturală şi socialfilnatropică în folosul comunităţii şi al capitalei. Biserica actuală a paro
hiei „Sfântul Silvestru” din Bucureşti a împlinit anul acesta 2007, în ziua
de 30 septembrie, un secol de existenţă. Privită din exterior, biserica este
frumoasă şi elegantă ca o mireasă. Turla centrală a bisericii „ Sfântul Silvestru se prezintă ca o maiestoasă şi statornică făclie de înviere, iar cele
două turle în spirală de la intrare sugerează, ca două mâini înălţate în
rugăciune, urcuşul spre cer al cererilor mult repetate în slujbele ortodoxe:
Domnului să ne rugăm! Doamne, miluieşte! Dinamica şi eleganţa arhitec
turii exterioare se completează cu bogăţia şi frumuseţea artistică a arhi
tecturii şi picturii interioare. Totuşi, completarea şi încoronarea acestei
frum useţi artistice este marea frum useţe spirituală a participării intense a
credincioşilor la viaţa liturgică şi social-culturală a parohiei. Aşadar, bise
rica locaş de închinare devine şi mai frumoasă pentru că viaţa spirituală
a parohiei este una intensă şi bogată.
Pe terenul parohiei „ Sfântul Silvestru ”, în apropierea bisericii, există
deja de mult timp şcoala „ Sfântul Silvestru ”, o grădiniţă de copii iar în cu
rând, sperăm, se va construi şi un cămin pentru bătrâni, toate reunite sub
numele de Aşezământul Social-Caritativ „Sfântul Silvestru”.
Acum, la ceas aniversar, evidenţiăm cu bucurie şi binecuvântare, modul
cum a fo st pregătită serbarea acestui centenar 'de către slujitorii sfântului
altar şi consiliul parohial, în frunte cu PC. Pr. Prof. Nicolae Bordaşiu, în
colaborare cu Domnul Nicolae Onţanu, primarul sectorului II, antrenând
intelectuali creştini, fii sau prieteni ai parohiei „Sfântul Silvestru”. Aceştia
evidenţiază azi, fiecare într-o carte distinctă, Biserica Sfântul SilvestruTrecut şi Prezent - (Prof. Gabriel Licăroiu), personalitatea deosebită a har
nicului Preot Chiriac Bidoianu, ctitor şi paroh al acestei biserici (Pr. Prof.
Nicolae Bordaşiu), Chipul şi viaţa mărturisitoare a Părintelui Galeriu (Ho
rei Cristian Presler), precum şi 4 volume interesante de meditaţii spirituale
şi creaţii poetice, inspirate de viaţa liturgică şi cultural-duhovnicească a
parohiei „Sfântul Silvestru”. La toate aceste publicaţii se adaugă şi un
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admirabil pliant în color intitulat: Centernarul Bisericii Sfântul Silvestru
(1907-2007) redactat de Părintele Pr. Prof. Nicolae Bordaşiu.
înălţarea şi sfinţirea unei cruci monumentale numită „Crucea Cente
narului ” ca cinstire a înaintaşilor, precum şi punerea pietrei de temelie a
Aşezământului Social-Caritativ „Sfântul Silvestru’’ amplifică benefic
semnificaţia acestui moment aniversar pentru sfântul locaş, dar şi come
morativ pentru ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii lui de-a lungul unui veac.
Admirăm, cu preţuire, bucurie şi binecuvântare, aceste lucrări şi fe li
cităm p e toţi cei ce au contribuit direct sau indirect la realizarea lor. în
acelaşi timp, felicităm şi binecuvântăm p e toţi enoriaşii acestei parohii, pe
care am cunoscut-o personal, prima dată, în anii de doctorat în teologie la
Bucureşti (1974-1976), când l-am avut ca profesor, izvor de lumină şi bu
curie, p e Părintele Constantin Galeriu.
Dorim ca şi în viitor această parohie să fie un model de împletire a
vieţii spirituale profunde cu activităţile culturale şi sociale înţelepte, ca
dinamică benefică a unei tradiţii sănătoase de misiune în mediul urban.
Intr-o societate din ce în ce mai secularizată şi individualistă, marcată de
înstrăinarea de Dumnezeu şi însingurare între oameni, parohia cu o intensă
viaţă spirituală şi social-pastorală devine o binecuvântată sursă de comuni
une şi bucurie a vieţii creştine, o forţă misionară a Bisericii Ortodoxe.
Ca semn de preţuire, gratitudine şi binecuvântare, oferim P. C. Pr.
Prof. Nicolae Bordaşiu, parohul bisericii „ Sfântul Silvestru ” din Bucureşti
şi Domnului Nicole Onţanu, primarul sectorului II din Bucureşti, Diploma
de Onoare Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare predicator creştin, de
la a cărui trecere la viaţa veşnică se împlinesc anul acesta 1600 de ani
(407-2007). Mulţumim Părintelui paroh şi Domnului primar pentru tot
ceea ce au realizat şi realizează bun şi frum os în viaţa şi misiunea acestei
parohii, dorindu-le ani mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi. De asemenea, mul
ţumim tuturor binefăcătorilor acestei parohii, rugând p e Dumnezeu să le
dăruiască sănătate şi mântuire!
Binecuvântarea Domnului peste voi toţi, cu al Său har şi cu a Sa iubire
de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! ”
A\

După citirea mesajului, Prea Sfinţitul Episcop Sebastian a înmânat, în numele
Prea Fericirii Sale, părintelui Nicolae Bordaşiu, preotul paroh, şi Dl-ui Nicolae
Onţanu, primarul sectorului 2, Diploma de Onoare „Sfântul Ioan Gură de Aur“.
Părintele paroh Nicolae Bordaşiu şi Domnul primar Nicolae Onţanu au mul
ţumit pentru înalta distincţie primită şi pentru mesajul tmsmis de Prea Fericitul
Părinte Patriarh cu prilejul centenarului bisericii.
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Cuvântul părintelui paroh Nicoiae Bordaşiu
Preasfinţite Părinte Episcop Sebastian,
Stimate domnule primar,
Distinşi oaspeţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
„îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru revărsarea de bucurie, de dar şi har
în această zi minunată în care - cum spune Psalmistul - „ Ce bine şi ce frumos
este când fraţii sunt împreună
Iată-ne astăzi împreună pentru a cinsti memoria înaintaşilor noştri, ctitorii
care au pus temelie pe acest loc, în care ne găsim acum, primei biserici, la 1743,
ctitorilor care, la 1839, au făcut prima biserică de zid şi mai ales ctitorilor care
acum o sută de ani au tocmit această a treia biserică întru cinstirea lui Dumnezeu.
A trecut un veac de când s-a sfinţit biserica, la 30 septembrie 1907, a trecut
un veac de frământări de tot felul, de schimbări sociale, dar biserica a rămas ne
schimbată pe vechile sale temelii, dar înfrumuseţată de dragostea şi ataşamentul
credincioşilor şi al slujitorilor ei. Implinindu-se, la 30 septembrie 2007, această
sută de ani pe care noi o cinstim astăzi împreună şi, pregătindu-ne pentru acest
eveniment, am avut ajutorul neprecupeţit al Domnului primar Neculai Onţanu şi
al Consiliului Primăriei sectorului 2, şi am schimbat, încă cu doi ani înainte,
înfăţişarea acestui loc, ca să fie cu adevărat un loc de cinstire al lui Dumnezeu.
în momentele de cumpănă pentru ţara noastră, când era o încruntare a regi
mului, cei care frecventau biserica Silvestru erau pasibili de lucruri neplăcute.
Dar Dumnezeu a trimis întotdeauna oameni potriviţi la loc potrivit, încât astăzi
cinstim amintirea celor care acum o sută de ani au pus o lucrare nouă pentru
biserica veche, care era pe atunci, şi mă refer la preotul Chiriac Bidoianu, al că
rui bust îl vedem afară.
Dar niciodată, oricât ar fi de harnic, un preot nu poate face nimic singur. De
aceea, Dumnezeu a trimis întotdeauna oameni vrednici pentru a-i ajuta în lucra
rea lor. Atunci primar al oraşului era Ion Procopie Dumitrescu, care a fost tot
timpul cât s-a zidit biserica alături de preotul Chiriac Bidoianu. De-a lungul tim
pului au venit alţii şi alţii care au străruit în rugăciunea lor pentru această bise
rică, ajungând ca la sfârşitul veacului, alături de părintele Constantin Galeriu să
fie iarăşi un vrednic primar. Şi dacă Ion Procopie Dumitrescu a făcut această
biserică, Neculaie Onţanu, primarul de acum al sectorului 2, a făcut în fiecare
colţ al sectorului câte o biserică, iar aici, unde este consilier parohial, cu smere
nia creştinului vrednic de cinstire, a stat alături de noi şi ne-a sprijintpentru a da
acestui sit istoric strălucirea pe care o are astăzi.
Desigur, toate aceste lucrări s-au făcut cu binecuvntarea arhiereului care ne
păstoreşte şi nu putem să nu ne amintim de vrednicul de pomenire Patriarh Teoc-
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tist care ne-a dat aprobarea să facem tot ceea ce credem de cuviinţă pentru
schimbarea înfăţişării acestei biserici, ca să fie aşa cum cere viaţa parohiei plină
de efervescenţa credinţei pe care o manifestă credincioşii. Aducem mulţumirea
noastră şi Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pe care numai treburi urgente
l-au împiedicat să fie astăzi aici împreună cu noi. Rugăm pe Prea Sfinţitul Părinte
Episcop Sebastian să-i transmită mulţumirile noastre.
Vă rog pe toţi cei care aţi venit în această zi să fiţi împreună cu noi, ca să
împletim din rugăciunile noastre, din gândurile noastre curate cunună de mulţu
mire către Bunul Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a dăruit prin această bise
rică, ce aniversează o sută de ani de existenţă şi 5 ani de când Prea Fericitul
Teoctist ne-a adus o părticică din moaştele Sfântului Silvestru, care se găseşte în
racla străjuită de icoana Sfântului, care vă este cunoscută.
Bunul Dumnezeu să vă dăruiască tuturor sănătate şi rugăciunile Maicii
Domnului şi ale Sfântului Silvestru să vă ocrotească şi să vă mântuiască!”.
Cuvântul primarului sectorului 2
Preasfinţite Părinte Episcop,
Prea Cucernici Părinţi,
Distins auditoriu,
„ Cuvântul meu, de inimă şi de suflet, pe care îndrăznesc a-l rosti la acest
centenar este totodată mesajul celor ce sunt şi care m-au împuternicit gospodar
şi răspunzător în faţa celor care vor veni, pentru tot ceea ce voi lăsa în urma tre
cerii noastre.
Una dintre cele mai preţioase tradiţii ce leagă sufletul comunităţii, momen
tul Centenar al bisericii Sfântul Silvestru, ne bucură în această sfântă zi de dumi
nică, prin alăturarea tuturor celor de faţă pentru a da prinos osârdiei celor care,
la anul 1907, au „ reconstruit şi mărit din nou ” această veche vatră de rugăciune.
Astăzi, în a patra zi a lui Brumar, Biserica Ortodoxă Română, cel mai sfânt
păstrător al fiinţei neamului, sparge limita timpului, adunând sufletele româneşti
să-şi mărturisească credinţa, cultura, istoria şi ne îndeamnă, precum Sfântul
Apostol Petru „ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare
dintre noi să slujească altora după harul pe care l-a prim it”.
Asemenea glasului ce se ridică din pagini de hrisov şi letopiseţ, bisericile
sunt adevărate mesaje în timp, ce îmbogăţesc tezaurul cultural naţional şi uni
versal. Această venerabilă şi istorică biserică, punct de referinţă în care trecutul
credinţei se întâlneşte cu prezentul şi cu viitorul, prin sărbătoare ne-a apropiat
pentru a cinsti rodul credinţei şi evlaviei străbune.
Căutăm dimensiunea aniversară deschizând ferestre spre Rai şi privim clipa
acestei zile cum se dilată în o mie de clipe, care, regăsesc gândirea şi simţirea
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înaintaşilor truditori ai devenirii şi împlinirii acestui monument, căci, mai presus
de toate, biserica, înainte de a deveni monument, prin anii de istorie, reprezintă
o mare colectivitate de oameni, cu tradiţiile, obiceiurile, vredniciile, putinţele şi
neputinţele lor.
Prin grijă şi har, preotul Chiriac Bidoianu, alături de epitropii Ion Procopie
Dumitrescu şi Ionita Filipescu au încurajat reconstruirea, între anii 1904 şi 1907, a
bisericii Sfântul Silvestru, zdruncinată de cutremur, care, însă, păstrase şi va păstra
pentru eternitate liniştea sufletească atât de râvnită de muritori şi credinţa divină.
Orice biserică este un locaş de zidire duhovnicească; biserica Sfâmtul Sil
vestru este un orizont deschis de crezul părintelui profesor Constantin Galeriu,
care vorbea despre „dorul neistovit de adevăr şi de cunoaşterea lui, în care să
descoperim toţi sensul vieţii ”, şi care, în afară de a fi o mare personalitate lumi
noasă a culturii şi spiritualităţii româneşti, a fost şi este, prin cuvântul său mereu
viu, cel care ne-a învăţat să trăim Taina, „ca schimbare a gândirii şi a vieţii, ca
să intrăm în timpul hărăzit nouă, al istoriei neamului şi al Bisericii ”,
Astăzi, alături de credincioşi, în biserica Sfântul Silvestru, o oază de lumină
şi de har, Părintele Nicolae Bordaşiu, părintele cel blând şi bun, păstrează tradi
ţia şi duce mai departe mesajul dumnezeiesc, aducând linişte şi încredere celor
care atunci când îi calcă pragul simt binecuvântarea divină.
Trăim azi momente de adâncă şi sfântă emoţie privind racla de cuviincioasă
păstrare a moaştelor Sfântului Silvestru şi ne gândim cu pioşenie la cel care le-a
găsit locul cuvenit, înainte a se naşte în Ceruri să vadă cu ochii credinţei lumina
cea veşnică, vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist.
Nu este locul şi nici momentul de a vorbi aici despre ceea ce instituţia pe care
o conduc a făcut pentru bisericile din sectorul 2 sau mai bine spus pentru oamenii
cărora le aparţin bisericile din sectorul 2.
Acum, la acest moment pe care şansa, istoria şi providenţa ne-a oferit-o să
fim martori la Centenarul bisericii Sfântul Silvestru, aş dori să aduc un cuvânt de
mulţumire şi de preţuire Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Feri
citul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi să-i urez mulţi şi fericiţi ani în vred
nicie şi sănătate în fruntea Ortodoxiei româneşti”.
9

Acordarea Medaliei Centenarului
Cu prilejul sărbătoririi centenarului, parohia şi primăria sectorului 2 au înmâ
nat distincţia parohială Medalia jubiliară „Sfântul Silvestru44, din arginrt aurit,
unor personalităţi ale artei şi culturii bucureştene, preoţilor slujitori, membrilor
Comitetului şi Consiliului parohial, precum şi tuturor sponsorilor şi binefăcă
torilor creştini care au contribuit, de-a lungul ultimilor ani, la înfrumuseţarea bise
ricii şi la îmbrăcarea acesteia în straie de sărbătoare pentru această aniversare.
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Aproape 100 de mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei au primit medalii
duminică, 4 noiembrie. Medaliile au fost înmnate de către Prea Sfinţitul Episcop
Sebastian Ilfoveanul, preotul paroh Nicolae Bordaşiu şi primarul Nicolae Onţanu
Printre cele aproape 100 de personalităţi care au primit Medalia jubiliară s-au
numărat: Dan Berindei, Stelian Tănase, Ion Caramitru, Răzvan Teodorescu, Ion
Manolescu, Augustin Buzura, Doina Uricariu, Dan Puric, Horia Moculescu,
Corina Chiriac, Pompei Hărăşteanu, Radu Beligan, Carmen Stănescu, Ileana Stana
Ionescu, Cătălina Buzoianu, Andrei Blaier, Ana Blandiana, Eugen Simion, Ioan
Grigorescu, Sorin Dumitrescu şi mulţi alţii.
Sfinţirea Crucii Centenarului şi punerea pietrei de temelie a
Aşezământului social-caritativ
Sărbătoarea centenarului a continuat afară, cu slujba de sfinţire a monumen
tului „Crucea Centenarului”, ridicată în curtea bisericii, lângă mormântul părinte
lui Constantin Galeriu, şi punerea pietrei de temelie a Aşezământului social-caritativ „Sfântul Silvestru” pentru persoane vârstnice, care se va construi de către pa
rohie, cu sprijinul Primăriei sectorului 2. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Prea
Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul, înconjurat de preoţii bisericii, în prezenţa
credincioşilor care au mai avut răbdare să aştepte până la acest moment.
Pe monument stă scris: „Crucea centenarului bisericii Sfântul Silvestru 19072007. S-a înălţat spre cinstirea înaintaşilor ctitori, preoţi şi credincioşi” .
însemnare în Cartea de Aur a bisericii
Cu prilejul aniversării centenarului, în Cartea de Aur a bisericii Sfântul Sil
vestru s-a scris următorul text:
„Se deschide Cartea de Aur a bisericii Sfântul Silvestru cu un prilej sărbătoresc:
Aniversarea a o sută de ani de la sfinţirea bisericii noi, la 30 septembrie 1907.
Biserica de acum este a treia clădire, în acelaşi loc pe care în 1743 primii cti
tori, Pârvan şi Stanca, au ridicat întâiul lăcaş de rugăciune. Aceştia au cumpărat
la margine de Bucureşti, lângă Târgul de Afară (Oborul de astăzi), un teren de
4.000 metri pătraţi pe care au ridicat lăcaş de închinăciune în care să fie pomeniţi
pururea ei şi cei şapte copii ai lor care au murit de ciumă.
Atunci când acest lăcaş, care, probabil, a fost din lemn, s-a dateriorat, maha
laua din jurul lui s-a schimbat mult. De unde la început erau case sărăcăcioase, ba
chiar bordeie, acum localnicii, care au devenit oameni înstăriţi, mai ales în ale
negoţului cu vite, aveau locuinţe bune din cărămidă. De aceea şi-au dorit ca şi
biserica din cartier să fie pe măsură. Aşa s-au hotărât trei fraţi, alături de ei şi alţii
ca ei, să construiască o biserică nouă de zid în locul celei distruse de vreme. Şi în
anul 1839 s-a sfinţit biserica cea nouă. Era în formă dreptunghiulară, cu o cupolă
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pe mijloc şi o turlă peste intrare, unde era şi clopotul. Pisania acestei biserici,
încastrată în zidul bisericii de astăzi, îi pomeneşte până astăzi pe ctitori.
Cu trecerea timpului şi mai ales datorită cutremurelor şi incendiilor şi această
biserică a ajuns o ruină. Pentru ca să nu cadă cupola peste enoriaşi, preotul Chiriac
Bidoianu, împreună cu epitropul Ion Procopie Dumitrescu au făcut toate pregăti
rile şi la 17 iulie 1904 s-a făcut ultima slujbă, apoi, biserica s-a închis. Vreme de
trei ani, două luni şi trei zile au durat lucrările care au transformat vechea biserică
într-o minunăţie. S-a deschis prin sfinţirea făcută de arhiereul Calist, la 30 sep
tembrie 1907. în acest an 2007 s-a împlinit o sută de ani de la sfinţire.
Consiliul parohial şi părinţii slujitori: Preot paroh Ion Nicolae Bordaşiu, Pr. dr.
Cristian Galeriu şi diaconul Adrian Argintam au pornit înainte cu doi ani un pro
gram de înnoire a întregului sit Sfântul Silvestru. Primarul sectorului 2, Domnul
Neculai Onţanu a acordat întregul sprijin necesar şi astfel, la 30 septembrie 2007,
biserica, clopotniţa, casele erau gata de sărbătoare. Dar, după trecerea la cele veş
nice a Prea Fericitului Teoctist, a fost ales patriarh Prea Fericitul Părinte Daniel şi
întronozarea s-a făcut în 30 septembrie, ziua de sfinţire a bisericii noastre. De aceea
s-a amânat sărbătoarea centenarului nostru pentru 4 noiembrie, când va fi come
morată şi aducerea moaştelor Sfântului Silvestru, pe 3 noiembrie 2002.
în această zi de 4 noiembrie 2007, redeschidem Cartea de Aur pentru a con
semna aniversarea centenarului şi 5 ani de la aducerea moaştelor, când se va face
şi sfinţirea monumentului jubiliar, precum şi punerea pietrei de temelie a unui
aşezământ social-caritativ care să completezue lucrările sociale ale bisericii Sfân
tul Silvestru”.
Urmează semnăturile soborului de slujitori şi ale invitaţilor.
A fost o zi frumoasă şi de neuitat pentru toţi cei care au avut bucuria să fie
prezenţi la această sărbătoare duhovnicească, dar mai ales pentru slujitorii şi eno
riaşii bisericii Sfântul Silvestru, pentru Consiliul şi Comitetul parohial, care a pre
gătit din timp evenimentul, asigurând o largă participare şi o bună organizare.
Prof. G H EO RG H E VASILESCU

5. Sfinţirea bisericii parohiei Sfânta Vineri - Drumul Taberei,
cu hramul Sfânta Cuvioasă Paraschiva
Parohia Sfânta Vineri-Drumul Taberei a luat fiinţă prin hotărârea Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor din toamna anului 1998, după ce s-a ridi
cat o biserică din lemn, cu hramul Sfânta Cuvioasă Paraschiva, prăznuită în 14
octombrie, pe un teren viran, în suprafaţă de 3.000 metri pătraţi, situat în cartierul
Drumul Taberei (strada Braşov nr. 21 C, sector 6), un cartier lipsit de biserici.
Până în 1989 nu existau în acest cartier decât două biserici pentru aproape două
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sute de mii de credincioşi. După 1990, s-au mai construit aici două biserici, una
la marginea Capitalei, în Prelungirea Ghencea, alta lângă Parcul Drumul Taberei,
între blocuri. Aceasta este a treia şi în total a cincea din acest cartier.
Biserica de lemn
Biserica de lemn a fost ridicată între anii 1990-1991, în parohia Vicovul de
Jos, jud. Suceava, prin străduinţa preotului Constantin Cenuşe, având hramul
Sfânta Treime. în anul 1998, terminându-se construcţia bisericii de zid din acea
parohie, preotul Cenuşe a dăruit biserica din lemn parohiei Sfânta Vineri-Drumul
Taberei, nou înfiinţată, care nu avea biserică. Construcţia a fost demontată şi
părţile ei componente au fost aduse la Bucureşti, în 24 iunie 1998, unde au fost
reasamblate în numai trei săptămâni, până la 18 iulie 1998, prin osârdia preotului
paroh Nicolae Burlan. Pe 26 iulie 1998, biserica a fost sfinţita de înalt Prea Sfin
ţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, pe atunci Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, cu titulatura Snagoveanul.
La loc de cinste în această biserică de lemn, într-o raclă din lemn sculptat, se
află o mantie care a înveşmântat moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi,
dăruită de înalt Prea Sfinţitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovi
nei, în prezent Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o părticică din moaştele
Sfântului Teodor Stratilat, martirizat în secolul IV, un dar al Prea Sfinţitului
Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi părţi din
veşmântul Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul).
Biserica de zid
întrucât biserica din lemn s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei peste 1.000 de
credincioşi din diverse cartiere bucureştene, care participă frecvent la slujbele
săvrşite în această parohie, s-a luat hotărârea de a se construi o biserica din zid,
lângă cea de lemn, de dimensiuni mai mari.
Ca urmare, în ziua de 29 septembrie 2002, vrednicul de pomenire Patriarhul
Teoctist, împreună cu Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhi
episcopiei Bucureştilor, au săvârşit slujba de punere a pietrei de temelie a noii
biserici cu hramul Sfânta Vineri şi Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, îngropând la
temelie şi o cărămidă din fosta biserică Sfânta Vineri-Hereasca, demolată abuziv
în 1987, salvată de un credincios din dărâmături, transferând astfel, în mod sim
bolic, duhul acestei biserici în noua temelie.
Biserica s-a ridicat prin contribuţia credincioşilor - adevăraţi ctitori - care au
donat sume de bani, după posibilităţile fiecăruia. Proiectul a fost conceput de prof.
arhitect Florin Bucur Crăciun, iar documentaţia de rezistenţă aparţine unui colec-
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tiv din cadrul ICPMC „Procema” SA, director general dr. ing. Traian Ispas, şef
proiect ing. Ion Cană, colaboratori: ingineri Ion şi Anca Negescu.
Lucrările s-au finalizat în cursul anului 2007 şi au fost executate de SC
Agecom Antrepriză Construcţii SRL, condusă de ing. Nicolae Constantinescu,
director, şi ing. Nicoleta Szekeres.
Arhitectura bisericii
Planul bisericii este în formă de cruce greacă înscrisă şi are dimensiunile: 35
metri lungime, 22 metri lăţime şi 30 metri înălţime, până la cupolă, şi ocupă o
suprafaţă de 850 metri pătraţi. Este o biserică mare, o adevărată catedrală în care
pot încăpea o mie de persoane. Din punct de vedere arhitectural, se încadrează în
stilul prefigurat de bisericile Sfânta Sofia din Constantinopol (Istanbulul de
astăzi), la o scară mai mică, şi Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş.
O cupolă semisferică centrală amplă (care cântăreşte 380 tone) domină com
poziţia spaţială a edificiului, spre care evoluează toată zidirea, prin învelitori ce
unduiesc pe două direcţii, într-o succesiune gradată pe verticală. Structura de re
zistenţă a bisericii este alcătuită din ziduri de cărămidă, străbătută de o „pânză”
mediană din beton armat şi stâlpi din acelaşi material. Infrastructura se compune
din grinzi de beton armat pe tălpi. Faţadele sunt tencuite în similipiatră, care se
armonizează cu galbenul auriu al acoperişului din tablă alămită. Ancadramentele
ferestrelor sunt din piatră de Başchioi.
Un pridvor larg (14/3 metri), cu şase coloane libere şi două angajate, precede
intrarea. Cornişa în trepte a acestuia, compuse din şiruri decalate de cărămidă
roşcat-portocalie, se repetă şi la zonele de sub primul rând de aripi ale acoperi
şului. Un tiv de franjuri, terminate la partea inferioară cu ocniţe ceramice, bordează câmpurile de cărămidă ale cornişelor.
Accesul în biserică se face printr-un portal cu ancadrament arcuit, din piatră
sculptată mărunt. Vestibulul, flancat de pangar şi de camera spovedaniei, leagă
exteriorul de spaţiul eclezial a cărui cruce planimetrică este delimitată de patru
stâlpi-pile în formă de „L”. Golurile dintre stâlpii pilei, cu arc în acoladă, conduc
spre patru zone de intimitate şi reculegere, fiecare boltită cu două sectoare de
cilindru adiacente unei calote.
Crucea înscrisă are laturile de 21 metri şi respectiv, 20 metri, capetele fiind
acoperite cu semicilindri scurţi ce urcă spre cupola simbolizând cerul, sprijinită
de structura de beton al pilelor. Bolta este alcătuită din 25 de semiarce, rezemate
la capete pe două inele metalice chesonate, între ele desfaşumdu-se alte inele
intermediare. Arcele şi inelele sunt consolidate prin contravânturi.
Subansamblul cupolei se reazemă, prin inelul inferior, pe 25 de stâlpi chesonaţi. între cele două inele este cuprins cilindrul de bază, care transmite încărcările
cupolei la arcele mari perimetrale. Acoperirea altarului, asemănătoare absidelor

193

VIAŢA BISERICEASCĂ

proscomidiei şi diaconiconului, se face printr-o concă racordată la un semicilindru. în partea opusă, la etaj, se află cafasul la care se accede prin scări plasate la
interior, în colţurile de nord-vest şi sud-vest ale construcţiei, care conduc şi la cele
două balcoane.
Deocamdată, biserica nu este pictată, dar catapeteasma este aproape gata,
sculptată în lemn de către sculptorul Constantin Moroiu, care a sculptat şi catape
teasma bisericii româneşti de la Ierihon (Ţara Sfântă). Policandul cel mare va fi
adus din Austria. Decorul mural din interior va fi executată de pictorul Dan Mihai
Ivanovici.
Amenajările exterioare şi amplasamentul altor dotări anexe: tum-clopotniţă,
aghiazmatar, bibliotecă cu sală de proiecţie, cantină pentru masa săracilor, monu
mentul eroilor etc, vor face obiectul unui proiect ulterior. Se va ridica şi o capelă
mortuară, cu nişă pentru depunerea celor decedaţi.
Sfinţirea bisericii
Slujba de sfinţire a bisericii s-a oficiat duminică, 11 noiembrie 2007, înce
pând de la ora 9,00, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu
Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, înconjuraţi de un
numeros sobor de preoţi şi diaconi veniţi de la parohiile din Bucureşti şi din ţară.
Au fost prezenţi circa o mie de credincioşi în înterior, iar alte câteva sute au
rămas afară, urmărind slujba la difuzoare şi pe un ecran, pe care s-a transmis pro
gramul liturgic din biserică.
La sfrşitul slujbei de sfinţire, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel le-a
vorbit celor prezenţi despre semnificaţiile duhovniceşti ale sfinţirii unei biserici şi
i-a felicitat pe toţi cei care au contibuit la zidirea acestui sfânt lăcaş.
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh

„Slujba de sfinţire a unei biserici, în Ortodoxie , este una dintre cele
mai bogate şi mai frumoase slujbe, fiindcă ea conţine o mulţime de fr u 
museţi teologice şi duhovniceşti şi constituie un eveniment deosebit de
important în viaţa unei comunităţi, pentru că, deodată cu sfinţirea bisericii, se sfinţeşte şi viaţa noastră. In mod normal, după ce sfinţim biserica
în interior, ieşim şi îi sfinţim cu aceeaşi apă sfinţită şi p e credincioşi. Ceea
ce însemnează că biserica aceasta din zid, biserica construită din materi
ale din lumea aceasta, reprezintă ca simbol Biserica cea Vie şi anume
clerul şi poporul adunat în numele şi iubirea Prea Sfintei Treimi, mărturi
sind credinţa în Iisus Hristos şi lucrând pentru sfinţirea vieţii noastre creş
tineşti şi pentru dobândirea vieţii veşnice.
a
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Intr-una din rugăciunile care se citesc în taină de către arhiereu la
sfinţirea bisericii se spune că această biserică din zid ne preînchipuie, ne
simbolizează pe noi, Biserica cea Vie a Mântuitorului Iisus Hristos, pe
care Sfântul Apostol Pavel a numit-o Trupul tainic al Domnului (1 Cor. 12,
27). Când se sfinţeşte o biserică într-o localitate, într-un sat sau într-un
oraş, primim o mulţime de binecuvântări şi, în acelaşi timp, după cum
spuneam, ne sfinţim viaţa noastră prin jertfelnicie. Sfântul Chirii al Alexan
driei a spus că nimeni nu poate intra la Dumnezeu decât în stare de jertfa,
de dăruire de sine. Biserica însăşi este construită în form ă de Cruce, ca să
ne arate că în biserică se trăieşte taina iubirii celei mai tari decât moartea.
Iubirea lui Hristos arătată prin jertfa Sa de pe Cruce şi prin învierea Sa este
conţinutul spiritual permanent al Bisericii lui Hristos. De aceea, biserica are
şi în vârful ei una sau mai multe Cruci, ca să vestească lumii că iubirea e
mai tare decât moartea, iubirea aceasta pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o
în Iisus Hristos ca fiind atotputernică şi atotsmerită, ca fiin d milostivă şi de
viaţă dătătoare. De aceea, Crucea se numeşte Sfântă şi de viaţă dătătoare.
Iar atunci când ne închinăm Crucii, spunem: „Crucii Tale ne închinăm,
Hristoase, şi sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim ”.
Biserica lui Hristos, ca taină a pregătirii noastre pentru înviere, este
numită de Sfântul Maxim Mărturisitorul: „laboratorul învierii”, locul
unde ne pregătim pentru înviere, înviind, mai ales, sufletul nostru din moartea păcatului şi pregătindu-ne, apoi, şi pentru învierea cea de obşte de la
sfârşitul veacurilor, aşa cum spunem în Simbolul de credinţă sau în Crezul
Bisericii, în ultima parte a lui, când mărturisim: „Aştept învierea morţilor
şi viaţa veacului ce va să vină. Amin ”.
Biserica are Cruce p e ea şi este îndreptată cu altarul spre Răsărit, spre
„Răsăritul cel de Sus ”, spre Hristos, Care a venit prima dată şi ne-a arătat
taina Bisericii Sale, ca pregătire pentru împărăţia Cerurilor şi Care va
veni a doua oară, însă, „ va veni întru slavă să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit ”. Şi, deci, biserica este îndreptată cu altarul
spre Răsărit, pentru că din Răsărit va veni Mântuitorul Iisus Hristos, spre
Răsăritul Cel de Sus, spre dreptatea, bucuria şi fericirea Prea Sfintei
Treimi, către care înaintăm noi, cu orice rugăciune, cu orice participare
activă la sfintele slujbe şi, mai ales, prin mărturisirea dreptei credinţe, îm
părtăşirea cu Sfintele Taine şi săvârşirea faptelor bune.
In Ortodoxie, Duminica este ziua cea dintâi a săptămânii, nu lunea,
%
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cea care urmează după sâmbătă. Astfel, la începutul fiecărei săptămâni,
prăznuim învierea şi ne pregătim pentru înviere.
A
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Biserica este numită în rugăciunile de sfinţire şi Casa lui Dumnezeu şi
Poarta Cerului şi, deci, astăzi, noi am sfinţit o Casă lui Dumnezeu, o Casă
a Prea Sfintei Treimi, am sfinţit o Poartă a Cerului şi un laborator al
învierii. Este atât de mare şi minunată lucrarea aceasta, încât nici nu
putem să înţelegem tot ceea ce am văzut şi auzit, ceea ce am simţit în evla
vie şi în credinţă, atunci când participăm la sfinţirea unei biserici. Sfinţirea
bisericii, însă, ne arată taina vieţii noastre creştine ca dăruire de sine lui
Dumnezeu şi această dăruire de sine este răspunsul nostru la dăruirea Lui
faţă de noi arătată în Iisus Hristos: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3, 16). Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi
şi noi încercăm să răspundem iubirii Lui cu iubirea noastră, manifestată
sau arătată în rugăciune şi în fapte bune.
Am zidit această biserică, noi, oamenii, parohia aceasta condusă de
părinţii care slujesc aici şi care sunt ajutaţi foarte mult de toată obştea p a 
rohiei şi de o mulţime de oameni cu suflet larg şi cu mână darnică. Mulţi,
însă, nu conştientizează suficient cât de mare este chemarea aceasta de a
zidi o biserică, cât de greu este să zideşti o biserică, mai ales într-o vreme
de criză economică, dar şi ce şansă unică este aceasta! Sunt oameni care
au murit cu dorul de a zidi o biserică, dar timpurile, vremurile grele n-au
permis aceasta, fie că a fo st război, fie că a fo st un regim totalitar, ateu,
care a interzis construirea de biserici şi a dărâmat, mai ales aici, în Capi
tală, unele din cele existente, unele de o valoare nepreţuită.
Deci, după ce se zideşte o biserică, vedem că Dumnezeu ne-a bine
cuvântat cu şansa de a ne chema să-I împrumutăm mâinile noastre Lui. în
slujba de sfinţire a Bisericii Ortodoxe se arată nu doar faptul că această
biserică a fo st făcută de către oameni, ci se spune că: „ această biserică
Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a luminat-o, a înnoit-o şi a
sfinţit sufletele noastre ”.
La sfinţirea locului pentru biserică şi la începutul lucrărilor de pune
rea temeliilor pentru biserică, se vorbeşte foarte mult despre cei care vor
zidi biserica şi se fa c rugăciuni speciale, ca Dumnezeu să-i ajute să ducă
la bun sfârşit lucrarea începută. In rugăciunile acelea se fa ce pomenire şi
despre unele dificultăţi care se vor ivi pe parcursul zidirii bisericii. Acum,
însă, la slujba de sfinţire a bisericii nu se mai vorbeşte nimic despre cei
care au zidit-o, ci, când e gata biserica, se spune că „ Tatăl a zidit-o, Fiul
a întărit-o, Duhul Sfânt a luminat-o, a înnoit-o şi a sfinţit sufletele noas
tre De ce se dă impresia că au fo st uitaţi constructorii? Tocmai pentru a
ne arăta că biserica nu este o casă ca celelalte din lumea aceasta. Noi ne
construim o casă şi apoi locuim în ea şi e casa noastră. Biserica aceasta
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este construită de noi şi a fo st a noastră, ca responsabilitate principală,
până în ziua sfinţirii ei, şi în ziua sfinţirii ei devine darul nostru jertfelnic
către Hristos. De aceea, în tabloul votiv din mănăstirile noastre şi din
unele biserici, macheta bisericii este prezentată de către ctitori lui Hristos,
aşa cum aducem la altar ofrandele, cum aducem o prescure, o prezentăm
lui Hristos ca să o sfinţească. Pâinea este pâine până în momentul sfinţirii
şi după sfinţire nu mai este pâinea obişnuită, ci este Trupul Domnului.
Biserica aceasta, acum, după sfinţire, a devenit Casa lui Dumnezeu, Casa
Prea Sfintei Treimi şi Poarta Cerului. Noi, prin această biserică, oferim lui
Dumnezeu daruri din lumea aceasta, cărămidă, beton, fier, sticlă, desigur,
va veni mobilierul, pictura şi toate celelalte, dar sunt daruri din lumea
aceasta, daruri trecătoare şi limitate. Noi, însă, primim în schimb p e însuşi
Dumnezeu, harul Prea Sfintei Treimi, cel nelimitat şi netrecător, primim
aici iertarea păcatelor şi viaţa de veci, atunci când ne împărtăşim cu Tru
pul şi Sângele lui Hristos.
Cele trei Evanghelii care s-au citit la sfinţirea bisericii, şi care de obi
cei se citesc afară, dar datorită frigului le-am citit înăuntru, ne arată că
biserica este locul în care ni se dă iertarea păcatelor: „Orice veţi lega pe
pământ va fi legat şi în ceruri şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezle
gat şi în ceruri” (Matei 18, 18), spune Mântuitorul Iisus Hristos Sfântului
Apostol Petru şi, prin el, tuturor slujitorilor care poartă harul legării şi
dezlegării sau iertării păcatelor. A doua Evanghelie ne arată că: „Fericiţi
sunt cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi II împlinesc pe El. ” Numai
acei oameni sunt fericiţi, care fa c voia lui Dumnezeu, care iubesc p e Dum
nezeu în rugăciune şi p e semeni în fapte bune, iar a treia Evanghelie se ter
mină cu cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos:,,Oile Mele mă cunosc pe
Mine şi Eu le cunosc pe ele şi ele îmi urmează Mie şi Eu le voi dărui viaţă
veşnică” (Ioan 10, 14). Deci, biserica aceasta este locul în care primim
iertarea păcatelor, învăţăm ce este adevărata fericire şi primim arvuna
vieţii veşnice, privind duhovniceşte împărăţia lui Dumnezeu. Iată de ce o
biserică nu poate f i înlocuită cu nicio instituţie din lumea aceasta, nici
chiar dacă sunt instituţii care au posibilitatea de graţiere, pentru că acestea nu pot dărui iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. In biserică ni se dăru
iesc darurile acestea netrecătoare şi veşnice.
Astăzi, Dumnezeu ne-a învrednicit să prezentăm ca ofrandă Prea Sfin
tei Treimi, ca o Casă a Prea Sfintei Treimi, ca un altar al lui Hristos, o
biserică măreaţă, frumoasă, care seamănă cu Sfânta Sofia de la Constantinopol, dar care are, într-o form ă foarte concentrată, şi atmosfera intimi
tăţii, a întâlnirii noastre intime cu Dumnezeu, fără să ne sperie. Ea nu ne
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impresionează atât de mult, cât ne atrage spre Dumnezeu, ne face să ne
simţim aproape de Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este aproape de noi.
Astfel, această biserică de parohie, în care parohia se întruneşte ca o
fam ilie duhovnicească, în iubirea Prea Sfintei Treimi, este o mare bine
cuvântare pentru oraşul nostru, care încă are nevoie de multe biserici în
raport cu populaţia, mai ales în cartierele mai noi, unde nu s-a putut con
strui câte o biserică în timpul regimului comunist.
Deci, Noifelicităm pe cei care s-au străduit ca această biserică să ajungă
în starea de a f i sfinţită, târnosită, urmând ca mai târziu, căci Dumnezeu ne
va ajuta prin rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva şi ale
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, să avem şi o pictură frumoasă,
aşa cum atât de frumoasă este şi biserica şi în interior şi în exterior. Vă
felicităm pentru că aţi împrumutat mâinile dumneavoastră Mântuitorului
lisus Hristos.
Când cineva nu mai are urmaşi, dar a fo st ctitor, va f i pomenit chiar
când nu mai are cine să-l pomenească dintre rude, pentru că la fiecare
slujbă ortodoxă îi pomenim pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori. Bise
rica aceasta p e care am zidit-o spre slava Prea Sfintei Treimi şi spre cin
stirea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva şi a Sfântului Ierarh Martir
Antim Ivireanul se imprimă ca lumină în sufletele noastre şi, când trecem
din lumea aceasta, o purtăm cu noi şi Dumnezeu vede în sufletele ctitorilor
şi binefăcătorilor biserica pe care au zidit-o sau p e care au împodobit-o
spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor. De aceea, fericiţi sunt cti
torii, miluitorii şi binefăcătorii, fericiţi şi pururea pomeniţi!
în ziua sfinţirii bisericii uităm toate greutăţile prin care am trecut,
toate încercările şi ne bucurăm că ne-a ales p e noi Dumnezeu. Nu pentru
că suntem cei mai buni. E posibil ca alţii să fie mai harnici decât noi, mai
evlavioşi decât noi şi mai curaţi decât noi, dar pentru că ne-a preferat
Dumnezeu într-un mod deosebit, ne-a chemat să-I ridicăm biserică, să o
împodobim şi să o sfinţim. Nu ştim de ce ne-a preferat pe noi Dumnezeu,
dar ştim că iubirii Lui trebuie să răspundem cu iubirea noastră. Şi de
aceea, îndată după sfinţire, începem Sfânta Liturghie, ca rugăciune supremă
de mulţumire sau recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru toate bine
facerile primite de la El şi mai ales pentru că am lucrat împreună cu Tatăl,
cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, ca să zidim această biserică spre slava Prea
Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem în curând şi momentul sfinţirii
picturii, să mai sfinţim împreună cu Prea Sfinţiţii de aici, din Bucureşti, şi
cu alţii, noi biserici, noi mănăstiri, ca să arătăm că am folosit libertatea
noastră spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră.

198

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Dorim să evidenţiem câteva persoane care în mod deosebit au ajutat
la zidirea acestei biserici, oferindu-le Diploma de Onoare „ Sfinţii împăraţi
Constantin şi E lena”pentru mireni şi „Sfântul Ioan Gură de A u r”pentru
clerici. Felicităm p e Părintele Nicolae Burlan, parohul acestei biserici, şi
pe ceilalţi care au ajutat, în special Consiliul şi Comitetul parohial. Şi
menţionăm aici în mod deosebit pe domnul academician Emilian Popescu,
cel care a stăruit să oferim acestei biserici, în anul 2000, un veşmânt al
Sfintei Cuvioase Parascheva, şi ne-am bucurat când, cu doi ani în urmă,
am fo st aici şi am văzut evlavia credincioşilor adunaţi în bisericuţa de
alături faţă de Sfânta Cuvioasă Parascheva. N-am ştiut atunci că vom avea
şi această bucurie de a sfinţi personal biserica Sfânta Cuvioasă Paras
cheva de aici, din Drumul Taberei.
Vă rugăm să daţi citire diplomelor de onoare p e care le acordăm acum
celor care s-au evidenţiat în mod deosebit. Desigur, sunt mulţi cei care au
ajutat, dar în general se scot în evidenţă cei care au ajutat mai mult la con
struirea acestei biserici ”.
Acordarea diplomelor de vrednicie
La chemarea Prea Fericiri Sale, preotul paroh Nicolae Burlan a numit pe cei
selecţionaţi să primească în această zi Diploma de Onoare „Sfinţii împăraţi Con
stantin şi Elena”, invitându-i pe solee. Primul dintre cei evidenţiaţi a fost Dl. prof.
acad. Emilian Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stă
niloae” din Iaşi, care s-a preocupat de ridicarea acestei biserici şi, în special, de
obţinerea terenului pentru construcţia sfântului lăcaş. Au urmat donatorii: Dl.
Dumitru Nicolae, preşedintele Grupului SC Niro; Dl. Cristian Poteraş, primarul
sectorului 6; Dl. Mihai şi D-na Adriana Dogaru, membri ai Consiliului şi Comi
tetului parohial; Dl Viorel Micula, patronul postului TV Naţional; D-na Monica
Tatoiu; Dl. Ilie şi D-na Angela Anghel de la Cristaxi; Dl. prof. arhitect Florin
Bucur Crăciun, autorul proiectului; Dl. Ing. Ioan şi D-na Ing. Anca Negescu, care
au întocmit documentaţia de rezistenţă a bisericii; Dl avoc. Nicolae Ioan Ivan,
consilier parohial; D-na Florica Alexianu.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a înmânat Diploma de
Onoare „Sfântul Ioan Gură de Aur” preotului paroh Nicolae Burlan şi preotului
Justin Manta, împreună-slujitori la această biserică.
După încheierea acestei prime părţi a programului liturgic, Prea Fericitul
Părinte Patriarh a oficiat Sfânta Liturghie. Predica la pericopa evanghelică a zilei
despre Pilda Samarineanului milostiv (Luca 10,25-37) a fost rostită de Prea Sfin
ţitul Episcop Ciprian Câmpineanul.
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La sfârşitul Sfintei Liturghii toţi cei prezenţi la slujbă - bărbaţi şi femei - au
trecut prin sfântul altar şi s-au închinat în faţa Sfintei Mese, sărutând Sfânta Cruce
şi Sfânta Evanghelie de pe Sfânta Masă.
Prof. G H EO RG H E VASILESCU

6. 2007 - Anul jubiliar închinat Sfântului Ioan Gură de Aur
Anul acesta, 2007, este dedicat celui între sfinţi, Părintelui nostru Ioan Gură
de Aur, mare dascăl al lumii şi ierarh, predicator neobosit şi scriitor de geniu,
păstor prin excelenţă şi martir prin viaţa şi sfârşitul său, de la a cărui trecere la cele
veşnice se împlinesc 1600 de ani. Scopul principal în jurul căruia el a concentrat
neîncetatele sale eforturi a fost transformarea fiecărui om într-un purtător de
Hristos. De aceea, Biserica i-a consacrat un loc aparte între slujitorii săi. El este
readus în permanenţă în amintirea noastră prin săvârşirea, de cele mai multe ori, pe
parcursul întregului an bisericesc, a slujbei Sfintei Liturghii ce-i poartă numele.
Mare dascăl al lumii şi ierarh
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia Siriei, în anul 344, într-o
familie creştină. Călăuzit de evlavioasa sa mamă, Anthuza, văduvă de la vârsta de
douăzeci de ani, Ioan s-a pregătit în arta retoricii, care reprezenta, în epocă, cea
mai înaltă treaptă a educaţiei unui tânăr, frecventând şcoala renumitului retor
Libanius. Deşi ajunsese să stăpânească arta oratoriei în mod strălucit, motiv pen
tru care posteritatea, pentru frumuseţea cuvântărilor sale, îi va adăuga supranu
mele „ Gură de Aur ” (Hrysostom), nu va profesa în domeniul juridic, ca avocat,
decât scurt timp.
După moartea mamei sale, Ioan a intrat în viaţa monahală, trăind prin munţii
Antiohiei, în preajma unui vestit sihastru sirian, şi s-a adâncit în studiul Sfintei
Scripturi. Silit de starea precară a sănătăţii, datorită vieţii ascetice severe pe care
o ducea în pustie, el s-a întors în oraşul natal, unde episcopul Meletie l-a hirotonit
diacon (381) al basilicii din Antiohia, iar după cinci ani (386), succesorul acestuia,
episcopul Flavian, l-a hirotonit preot. A slujit ca preot timp de aproape doisprezece
ani, perioadă în care a fost şi predicator al catedralei din Antiohia. Din această
epocă datează cuvântările şi predicile sale devenite clasice, în care abordează
teme de natură practică, ascetică sau moralizatoare.
La recomandarea lui Eutropiu, ministrul împăratului Arcadius, pe 28 februarie
398, Ioan a fost întronizat arhiepiscop al Constantinopolului. Timp de şase ani,
între 398 şi 404, Sfântul Ioan Gură de Aur şi-a pus în valoare calităţile pe care le
arătase încă din perioada slujirii ca preot al catedralei din Antiohia, câştigându-şi
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dragostea şi preţuirea credincioşilor din Constantinopol, inclusiv a împărătesei
Eudoxia, însă numai pentru scurt timp, căci, din momentul în care va condamna
luxul exagerat de la curtea imperială, în contradicţie cu sărăcia poporului, împără
teasa va trece în tabăra adversarilor săi.
Sfântul Ioan Gură de Aur a apărat cu deplină convingere învăţătura de cre
dinţă niceo-constantinopolitană; s-a implicat în activităţi de ajutorare a celor bol
navi, bătrâni şi săraci, înfiinţând pentru aceştia spitale şi case de adăpost; a încu
rajat misionarismul în teritoriile bizantine, în care nu se răspândise creştinismul;
s-a pronunţat împotriva imoralităţii de care se făceau vinovaţi atât cei care formau
aristocraţia Imperiului, cât şi clericii ori simplii credincioşi din rândul poporului.
Asceza morală promovată de Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care el însuşi o
practica printr-o disciplină severă, a devenit cauza cea mai importantă a duşmă
niei demnitarilor bizantini. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a urmărit niciodată intere
sul propriu, ci doar grija Bisericii pe care o păstorea, îndepărtându-şi prin compor
tamentul său intransigent şi eventualii susţinători politici. împărăteasa Eudoxia,
criticată de el în mod direct pentru luxul casei imperiale, va deveni, din admira
toare, unul dintre duşmanii săi cei mai înverşunaţi, iar Eutropiu, ministrul care-1
ajutase să urce pe scaunul episcopal, îi va deveni, de asemenea, adversar.
Lipsit de sprijin politic, Sfântul Ioan devine pradă uşoară în faţa duşmanilor
săi, care reuşesc să convoace în anul 403, în localitatea Stejar, lângă Bosfor, un
sinod care-1 condamnă în urma unor capete de acuzare lipsite de temei şi-l cateri
seşte, cu consimţământul a 36 de episcopi, inclusiv a unora care erau sub jurisdicţia
sa. Decizia trimiterii Sfântului Ioan în exil a fost revocată de împăratul Arcadius,
care se temea de reacţia violentă a credincioşilor faţă de această nedreaptă hotă
râre. Sfântul Ioan n-a căutat, însă, să recâştige, prin compromis, bunăvoinţa impe
rială, ci, în perioada reînvestirii sale ca arhiepiscop de Constantinopol, a profesat
acelaşi asceză morală prin care era criticat stilul de viaţă al casei imperiale. Pier
zând cu totul sprijinul împăratului Arcadius, în ziua de 9 iunie 404, Sfântul Ioan
a fost depus din funcţie şi trimis, sub escortă militară, la Kukus, orăşel la hotarul
Capadociei cu Armenia. După o călătorie obositoare, la locul de exil a avut parte
de un tratament aspru de viaţă, pe care l-a descris în epistolele trimise diaconiţei
Olimpiada şi prietenilor săi din Antiohia şi Constantinopol. Pentru faptului că a
continuat să participe la viaţa Bisericii şi în timpul exilului, atât prin epistole, cât
şi prin vizitele pe care le primea din partea antiohienilor, în anul 407 a fost trans
ferat în orăşelul Pityus, pe ţărmul estic al Pontului Euxin. Cu sănătatea şubrezită
de pe urma primului exil, Sfântul Ioan nu va reuşi să îndure şi această nouă călă
torie, pe care era forţat de ostaşi, ca şi prima dată, să o parcurgă pe jos. Astfel, după
trei luni chinuitoare de mers pe jos, în ziua de 14 septembrie 407, într-un sat din
apropierea oraşului Comana, în Pont, Sfântul Ioan Gură de Aur şi-a încredinţat
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sufletul său curat Celui pe care-L slujise întreaga viaţă, aducând pentru ultima
dată slavă lui Dumnezeu. .
După 31 de ani de la moartea sa, în anul 438, împăratul Teodosie II, pentru a
repara greşeala celor care-1 exilaseră, a adus trupul Sfântului Ioan Gură de Aur şi
l-a depus, cu mare solemnitate, în biserica „Sfinţii Apostoli” din Constantinopol.
I-au fost, de asemenea, consacrate zile de pomenire în calendarele creştine atât
răsăritene, cât şi apusene. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte ca Sfânt Ioan Gură de Aur
de trei ori pe an: la 13 noiembrie, 27 ianuarie (când se face pomenirea aducerii
sfintelor sale moaşte) şi 30 ianuarie (ziua Sfinţilor Trei Ierarhi), alături de Sfântul
Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz.
Cinstirea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur
Moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur se află în mai multe biserici din lume.
La Muntele Athos, de pildă, în Mănăstirea Filoteu se află mâna dreaptă a Sfântu
lui, iar în Mănăstirea Vatoped, o parte a capului Sfântului Ioan Gură de Aur. De
asemenea, la Mănăstirea Varlaam, din Meteora - Grecia, se păstrează mâna stângă
a Sfântului, care a fost adusă anul acesta la Iaşi, în 14 octombrie, de sărbătoarea
Sfintei Cuvioase Paraschiva, spre închinarea credincioşilor, de către o delegaţie
elenă, condusă de IPS Serafim, Mitropolit de Stara şi Meteora.
în ziua de 17 octombrie 1997, Cardinalul Silvano Piovanelli, Arhiepiscopul
Florenţei - Italia, aflat în vizită în România, a dăruit vrednicului de pomenire
Patriarhul Teoctist părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, păstrate în
catedrala din Florenţa, din timpul cruciaţilor, pentru noua Catedrală patriarhală
din Bucureşti, Catedrala Mântuirii Neamului. Oferirea sfintelor moaşte s-a făcut
în cadrul unei ceremonii religioase desfăşurate în Catedrala patriarhală, la sfâr
şitul Sfintei Liturghii, când s-a citit următorul Act, semnat de Cardinalul Silvano
Piovanelli, Arhiepiscopul Florenţei, prin care moaştele Sfântului Ioan Gură de
Aur au fost dăruite spre cinstire publică şi închinarea credincioşilor Bisericii
Ortodoxe Române:
„Prin dispoziţia prezentei încredinţăm, fără nicio îndoială şi adeverim că
Noi am cercetat cum se cade şi am încuviinţat ca sfintele moaşte din trupul şi gura
Sfântului Ioan Gură de Aur, Episcop şi Doctor al Bisericii, să fie luate din racla
în care cu sfinţenie se păstrează sfântul său cap din bazilica noastră mitropoli
tană, cu hramul „Sfânta Maria del Fiore”. Ne-am îngrijit ca acest odor vrednic
de cinstire să fie aşezat cu evlavie în raclă de formă ovală, mică, făcută din metal
poleit cu aur, împodobită cu pietre de cristal, bine închisă, legată după cuviinţă
cu şnur de aur şi pecetluită cu Pecetea cancelariei Noastre, aplicată spre întărire
cu ceară de Spania. De aceea, întru slava lui Dumnezeu Cel Atotputernic şi spre
cinstirea Sfinţilor Săi, încuviinţăm ca pomenitele sfinte moaşte să fie aşezate spre
închinarea credincioşilor”.
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Actul a fost întărit de alte două documente privind ridicarea sfintelor moaşte
ale Sfanţului Ioan Gură de Aur din relicviarul Catedralei Santa Maria del Fiore din
Florenţa, pentru viitoarea Catedrală a Mântuirii Neamului de la Bucureşti.
După citirea documentelor, a avut loc o procesiune cu moaştele Sfântului
Ioan Gură de Aur în jurul Catedralei patriarhale, cu participarea unui mare număr
de preoţi şi credincioşi, în timpul căreia s-a citit Acatistul Sfântului şi s-au înălţat
cîntări de laudă. La încheierea procesiunii, racla cu moaştele Sfântului Ioan Gură
de Aur a fost depusă în paraclisului Reşedinţei Patriarhale, după care Prea Feri
citul Patriarh Teoctist şi Cardinalul Silvano Piovanelli au semnat în Cartea de Aur
a Patriarhiei Române următoarea însemnare :
„ Cu voia lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, la invitaţia Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 13-17 octom
brie 1997, Eminenţa Sa Silvano Piovanelli, Cardinalul Florenţei, în fruntea unei
delegaţii, a vizitat Biserica Ortodoxă Română.
Distinşii delegaţi ai Arhidiocezei Romano-Catolice din Florenţa au asistat la
slujba Sfintei Liturghii oficiate la Iaşi, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei, în ziua de 14 octombrie 1997, după care au vizitat
aşezăminte mănăstireşti, biserici de parohie, centre de asistenţă socială ale bise
ricii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Ziua de vineri, 17 octombrie 1997, a fost sărbătorită la Catadrala patriarhală
din Bucureşti, prin momentul binecuvântat în care Eminenţa Sa Cardianalul Silvano
Piovanelli a oferit ca dar de mare preţ Patriarhiei Române o parte din moaştele
Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului. Eminenţa Sa a voit prin
aceasta să fie părtaş la năzuinţa Bisericii Ortodoxe Române de a construi Cate
drala Mântuirii Neamului, deoarece moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur vor fi
aşezate, prin voia lui Dumnezeu, în acest lăcaş de rugăciune ce se doreşte a se zidi
spre cinstirea înălţării Domnului şi spre pomenirea eroilor neamului românesc.
Până la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, moaştele Sfântului Ioan
Gură de Aur vor fi păstrate cu sfinţenie în paraclisul Reşedinţei patriarhale, iar
în zilele de prăznuire a marelui ierarh din Constantinopol, clerul şi credincioşii
vor avea bucuria duhovnicească să le cinstească după rânduială
De atunci, s-au organizat procesiuni cu aceste sfinte moaşte la toate marile
sărbători închinate Sfântului Ioan Gură de Aur. Astfel, în fiecare an, pe 13 noiem
brie, ziua pomenirii Sfântului Ioan Gură de Aur, racla cu sfintele sale moaşte a
fost scoasă în procesiune din paraclisul Reşedinţei şi depusă în Catedrala patri
arhală, spre cinstirea credincioşilor.
Sfinţirea noii racle pentru moaştele Sf. Ioan Gură de Aur
Anul acesta, împlinindu-se 1600 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântu
lui Ioan Gură de Aur, prin grija Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a confecţionat la
Monetăria Statului o raclă nouă, din argint aurit, de mărime naturală, decorată cu
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scene din viaţa acestui mare dascăl al lumii şi ierarh, în care au fost aşezate sfin
tele sale moaşte.
Luni, 12 noiembrie 2007, la ora 16,00, în paraclisul Reşedinţei patriarhale, cu
hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi Sfânta Cuvioasă Paraschiva\
Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit noua
raclă pentru moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur.
în cuvântul rostit după sfinţirea raclei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel
a spus:
,JSuntem binecuvântaţi de Dumnezeu ca o parte din moaştele Sfântului Ioan
Gură de Aur să se afle aici, în acest paraclis, ca urmare a dărniciei unui prieten
al Bisericii noastre, Arhiepiscopul Florenţei, din Italia, care în 1997, după hra
mul Cuvioasei Paraschiva de la Iaşi, a dăruit vrednicului de pomenire Părintelui
nostru Patriarhul Teoctist aceste moaşte şi au hotărât împreună ca ele să fie păs
trate în paraclisul Reşedinţei, până la zidirea noii Catedrale patriarhale, Cate
drala Mântuirii Neamului din Bucureşti.
Prin grija Prea Sfinţitului Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhi
episcopiei Bucureştilor, s-a făurit la Monetăria Statului această frumoasă raclă
din argint aurit, în mărime naturală, frumos împodobită, care, prin ea însăşi,
exprimă preţuirea de care se bucură Sfântul Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română
şi, totodată, arată măiestria celor care au realizat-o cu multă migală, cu multă
dragoste, multă pasiune, multă pricepere. Ea se înscrie în aceeaşi linie artistică
pe care am văzut-o la racla Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării
Româneşti, şi la racla Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, aceasta
fiind, însă, într-o formă sintetizată, o reuşită deosebită, o încununare a măiestriei
de până acum a acestor artişti credincioşi care doresc în continuare să lucreze
pentru Biserică. Suntem, deci, binecuvântaţi de Dumnezeu cu acest obiect de
mare valoare liturgică şi artistică.
In acelaşi timp, suntem bucuroşi să începem privegherea din seara aceasta,
prin procesiunea cu racla nou confecţionată, lucrată cu multă evlavie şi price
pere, de aici, din paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe spre Catedrala pa
triarhală, unde mâine vom săvârşi Sfânta Liturghie şi vom face pomenirea Sfântu
lui Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, într-un cadru liturgic so
lemn. Va fi Liturghia arhierească şi această Liturghie va fi pregătită prin slujba
de priveghere din seara aceasta. In toată ţara şi în toată Ortodoxia, pomenirea
Sfântului Ioan Gură de Aur în acest an a fost o deosebită lucrare liturgică şi
misionară, dar mai ales mâine, 13 noiembrie, zi în care intrăm cu Vecernia din
seara aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur mai este pomenit în 27 ianuarie şi în 30
ianuarie, împreună cu Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul.
A

A
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Mâine seară, după slujba Vecerniei, racla cu aceste sfinte moaşte va fi dusă
în procesiune la biserica Sfânta Ecaterina, care este paraclisul Facultăţii de Teo
logie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Ea va sta acolo până în
data de 31 ianuarie 2008, adică după hramul Facultăţilor de Teologie, când va
reveni în paraclisul Reşedinţei patriarhale, după cum s-a hotărât atunci, în 1997.
Din când în când, însă, această raclă va fi scoasă în procesiune pentru diferite
momente solemne, iar uneori pentru încurajarea unor şcoli de teologie ortodoxă,
deoarece Sfântul Ioan Gură de Aur este un luminat şi inspirat tâlcuitor al Sfin
telor Scripturi şi, în acelaşi timp, un mare dascăl al Teologiei pastorale, apărător
al dreptei credinţe, dascăl al pocăinţei, dascăl al milosteniei, apărător al familiei
creştine, apărător şi lăudător şi mare admirator al vieţii monahale. Acest mare
dascăl al lumii şi ierarh este pentru noi toţi un izvor de lumină, prin învăţătura
sa, şi de binecuvântare, prin rugăciunile sale.
II rugăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ne dăruiască şi nouă dragostea pe
care a avut-o el pentru Hristos şi pentru Biserica Sa, pentru Sfânta Scriptură,
pentru Sfânta Tradiţie şi pentru mântuirea credincioşilor încredinţaţi nouă spre
păstorire sau celor care sunt fraţi şi surori în Biserică cu noi. Binecuvântăm să
înceapă procesiunea cu racla cea nouă a Sfântului Ioan Gură de Aur, înconjurând
Catedrala patriarhală, şi apoi Vecernia şi Utrenia, adică slujba de priveghere din
seara aceasta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim cât de mare este binecu
vântarea sfinţilor, prin ceea ce au învăţat, prin ceea ce au fost, prin puterea rugă
ciunilor lor, sprea slava Prea Sfintei Treimi şi a noastră mântuire! Amin
La ora 16,30, după sfinţire, un sobor de slujitori de la Catedrala patriarhală,
având în frunte pe Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, au ridicat pe
umeri racla cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur şi au purtat-o în procesiune
din paraclisul Reşedinţei până la Catedrală. După ocolirea bisericii cu sfintele
moaşte şi rostirea rugăciunilor rânduite, racla a fost aşezată sub baldachinul de
lângă Sfântul Altar, unde numeroşi credincioşii aşteptau la rând pentru a se închi
na la moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur.
In continuare, la ora 17,00, Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul a
oficiat slujba Vecerniei şi Utreniei în Catedrală, în prezenţa credincioşilor. Seara
târziu, la ora 21,00, racla a fost adusă în Catedrală, tot în procesiune, unde s-au
putut închina la sfintele moaşte şi ultimii credincioşi.
a

Sfânta Liturghie arhierească
Marţi, 13 noiembrie, ziua de pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur, la ora
7,30, racla cu sfintele sale moaşte a fost scoasă din Catedrală, în procesiune, şi
aşezată sub baldachinul de afară, pentru închinarea credincioşilor, veniţi în număr
mare la orele dimineţii pe Dealul Patriarhiei.
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La ora 9,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de
ierarhi, preoţi şi diaconi, a oficiat slujba Sfintei Liturghii în Catedrală. Din soborul
ierarhilor au făcut parte Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului,
Prea Sfinţiţii Episcopi Vincenţiu Ploieşteanul şi Ciprian Câmpineanul, Vicari Patriar
hali, Prea Sfinţiţii Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, Vicari
ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi Prea Sfinţitul Arhiereu Irineu Slătineanul, Vicar al
Episcopiei Râmnicului.
In cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Daniel s-a referit la principalele momente din viaţa şi activitatea Sfântului
Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, precum şi la cinstirea sfin
telor sale moaşte.
A

_
_
_
_

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi, Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

„Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o acum (Ioan 10, 9-16) este
rânduită a f i citită, în general, atunci când este pomenit, în ziua respectivă,
un ierarh, un păstor de suflete, un episcop, care s-a remarcat în viaţa sa
printr-o dragoste deosebită faţă de Hristos, Păstorul cel Mare, Arhipăstorul
Veşnic al Bisericii, şi prin dragoste deosebită faţă de turma cuvântătoare,
faţă de comunitatea care i-a fo st încredinţată lui spre păstorire.
Astăzi, facem pomenirea unui mare Părinte al Bisericii Creştine Uni
versale, a unui mare păstor de suflete, Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhi
episcopul Constantinopolului. Pomenirea din anul acesta este deosebită
faţă de ceilalţi ani, prin aceea că anul acesta se împlinesc 1600 de ani de
la trecerea sa la cele veşnice, şi întreaga Ortodoxie îl pomeneşte p e Sfântul
Ioan Gură de Aur ca p e un mare dascăl al lumii şi ierarh, ca p e cel mai
mare predicator creştin din toate timpurile şi ca p e un păstor care a făcut
din lumina Sfintelor Scripturi lumina vieţii Bisericii şi a fiecărui creştin în
parte. Sfântul Ioan Gură de Aur este atât de mare, încât, potrivit tradiţiei,
nu se află în ceata obişnuită a ierarhilor din ceruri, ci foarte aproape de
Sfânta Treime, pentru că a adus prin cuvântul său plin de înţelepciune şi
de lumină o mulţime de oameni în lumina şi iubirea Prea Sfintei Treimi.
Desigur, el este în ceata ierarhilor, dar prin această tradiţie, potrivit căreia
Sfântul Ioan îi depăşeşte p e toţi ierarhii, fiin d cel mai apropiat de Sfânta
Treime, ni se arată cât de mult l-a iubit el pe Dumnezeu în lumea aceasta
şi cât de mult îl iubeşte Dumnezeu în veşnicie.
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In general, după moartea unui om, sufletul său urcă în intensitatea
luminii pe care a adunat-o în timpul vieţii. Cine a adunat multă lumină
prin credinţă şi pocăinţă, prin citirea Sfintelor Scripturi şi prin săvârşirea
faptelor bune şi s-a împărtăşit des cu Sfintele Taine, acela se află aproape
de Sfânta Treime, pentru că a adunat multă lumină a harului Prea Sfintei
Treimi în sufletul său. Iar lumina din sufletul omului care se sfinţeşte prin
harul Prea Sfintei Treimi, se răspândeşte apoi în form ă tainică prin sfin
ţirea trupului şi prin neputrezirea sa, devenind astfel şi trupul, adică Sfin
tele Moaşte, loc de prezenţă vindecătoare şi de minuni făcătoare a harului
Prea Sfintei Treimi. Deci, Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru noi o
lumină, o lumină mare care a strălucit timp de 1600 de ani prin cuvântul
său scris, prin pilda vieţii sale sfinte şi prin rugăciunile sale pentru toţi
credincioşii, pentru toţi ierarhii, pentru toţi preoţii, pentru toţi diaconii,
pentru toţi monahii, pentru toate familiile creştine, p e care în timpul vieţii
sale le-a pomenit ca lucrări ale harului lui Dumnezeu în Sfânta Biserică.
Sfântul Ioan Gură de Aur, aşadar, a luminat 1600 de ani Biserica lui
Hristos şi, de aceea, a fo s t trecut în rândul marilor dascăli ai lumii şi ie
rarhi. împreună cu Sfântul Vasile cel Mare şi Grigorie de Dumnezeu Cu
vântătorul sau Grigorie de Nazianz, el este patronul tuturor şcolilor de
teologie ortodoxă din lume, un mare luminător al neamului creştinesc, al
Biserici Universale.
Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în anul 344 în Antiohia, din p ă 
rinţi foarte credincioşi şi cultivaţi. Tatăl său se numea Secundus, deci avea
nume latin, şi era comandantul Siriei, iar mama sa se numea Antuza. La
vârstă fragedă a rămas orfan de tată, iar mama sa nu s-a mai căsătorit
niciodată, deşi era tânără când a rămas văduvă, în vârstă de 20 de ani, şi
toată energia, toată dăruirea de sine a arătat-o ca mamă preocupată de
creşterea în credinţă şi în cultură a fiului său Ioan. Deci, mama sa, Antuza,
este model de mamă creştină care se interesează de creşterea copilului,
pentru că atunci o mamă este împlinită când naşte copii şi îi creşte în
credinţă, îi pregăteşte pentru mântuire şi pentru viaţă veşnică, nu doar
pentru o carieră din lumea aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur îşi aduce
aminte de mama sa foarte adesea, de virtuţile ei, de vrednicia ei, de jertfelnicia ei. Ea a fo st lăudată şi de un mare dascăl de retorică, un mare ora
tor, Libanius din Antiohia, care a apreciat atât p e Ioan, elevul său, cât şi
pe mama sa, pentru curăţia ei, pentru vrednicia ei şi jertfelnicia ei.
Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut studii de retorică, studii juridice şi,
pe când se pregătea învăţătorul său, Libanius, să-l lase urmaş, el a devenit
creştin, s-a botezat la 20 de ani, şi a ajuns mai târziu dascăl al Bisericii
Universale. Sfântul Ioan Gură de Aur, la formarea lui temeinică culturală,
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învăţând filosofia, retorica, ştiinţele cele mai importante din vremea sa, a
adăugat o pregătire duhovnicească foarte solidă. Foarte mulţi tineri, deza
măgiţi de neopăgânismul care-şi făcuse loc în comportamentul unor creş
tini, veniţi prea repede la creştinism, fară o pregătire suficientă, şi deza
măgiţi de moravurile decadente ale vremii lor, au căutat o viaţă de sfin
ţenie. Şi aşa s-au orientat spre viaţa pustnicească, spre viaţa monahală, fie
în mănăstiri care se aflau în oraşe, aşa cum erau şi în Antiohia, fie în mă
năstiri din pustie sau din munţi. Astfel, ei voiau să adâncească înţelesurile
Sfintelor Scripturi în sufletul lor şi în mintea lor, să cunoască în profunzime
Sfânta Scriptură şi să trăiască în virtute, prin liniştirea sufletului şi unirea
lui cu Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt.
Sfântul Ioan Gură de Aur, aşadar, a stat patru ani într-o mănăstire cu
viaţă de obşte, lângă Antiohia, şi apoi doi ani în pustnicie într-o peşteră,
până când s-a îmbolnăvit şi a revenit în oraş. Viaţa lui de rugăciune in
tensă, de curăţire de patimi, de unire cu Hristos, prin rugăciune, prin meditarea asupra înţelesurilor adânci şi sfinte ale Sfintelor Scripturi, este
menţionată ca o pregătire a sa deosebită pentru a f i slujitor al Bisericii,
deşi el nu dorea aceasta, şi când a fo st chemat la preoţie a fu g it mai întâi
de ea, pentru că şi-a dat seama de răspunderea mare, înfricoşătoare a
Sfintei Taine a Preoţiei. Atunci a scris cartea Despre Preoţie, încercând să-şi
justifice fuga sa de a nu f i fă cu t preot. In cele din urmă, însă, din ascultare,
a cedat şi a fo st hirotonit diacon, în 381, de către Arhiepiscopul Meletie al
Antiohiei, un om foarte duhovnicesc, un mentor al său, şi apoi hirotonit
preot, în 386, de către Arhiepiscopul Flavian al Antiohiei. Doisprezece ani
de zile a fo st preot al catedralei arhiepiscopale din Antiohia şi predicator
al ei. Atunci s-a remarcat prin omiliile sale deosebite, prin predicile sale
înţelepte, pline de avânt misionar şi pastoral şi prin dorinţa sfântă de a-i
aduce p e oameni la Hristos, de a sfinţi viaţa creştinilor prin punerea în
practică a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
In timpul slujirii ca preot şi predicator în Antiohia, Sfântul Ioan Gură
de Aur a scris celebrele sale omilii sau cuvântări la Evanghelia după
Matei. Aceste omilii sunt atât de preţioase, încât un teolog occidental,
Toma dAquino, a spus că doar comentariul sau omiliile Sfântului Ioan
Gură de Aur la Evanghelia după Matei, doar acesta, ca şi carte, valorează
mai mult decât întreg Parisul. Atât de mare este lumina din aceste tâlcuiri
şi atât de mare este înţelepciunea cuprinsă în tâlcuire, încât nimeni nu l-a
mai întrecut vreodată, atunci când a fă cu t o tâlcuire la Evanghelia după
Sfântul Evanghelist Matei. Desigur, în perioada aceea, în Antiohia, Sfântul
Ioan Gură de Aur a mai comentat şi alte părţi din Sfânta Scriptură şi mai
ales unele epistole ale Sfântului Apostol Pavel, de care era îndrăgostit. Era
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atât de fascinat de scrierile Sfântului Apostol Pavel şi de personalitatea lui
ca Apostol mărturisitor, până la moarte, a lui Hristos, pe Care mai întâi L-a
prigonit, încât s-a spus că nici dacă Sfântul Apostol Pavel şi-ar f i explicat
epistolele sale nu ar f i jacut-o mai bine decât a făcut-o Sfântul Ioan Gură
de Aur. Se spune că un slujitor de la casa episcopală în care locuia Sfântul
Ioan Gură de Aur a văzut, odată, chipul Sfântului Pavel şoptindu-i la ure
che Sfântului Ioan Gură de Aur cum trebuie să tâlcuiască aceste epistole.
Această relatare confirmă faptul că acesta era într-o comuniune duhovni
cească de gândire şi de simţire perfectă cu Sfântul Apostol Pavel, pe care
el, în lauda sa adresată Sfântului Apostol Pavel, l-a numit „ mai mare decât
Moise, mai mare decât Avraam, mai mare decât profeţii Vechiului Testa
ment, p e acest Apostol al Neamurilor, Sfântul Apostol Pavel ”.
Sfântul Ioan Gură de Aur a devenit atât de cunoscut, de celebru şi de
iubit, încât după moartea Arhiepiscopului Constantinopolului, Nectarie,
împăratul Arcadie, în mod tainic, a trimis un emisar să spună prefectului
din zonă să-l aresteze, să-l prindă şi să-l aducă cu sila la Constantinopol
pe preotul Ioan, predicatorul marii Catedrale Arhiepiscopale din Antiohia.
într-adevăr, a fo st adus, ca şi când ar f i fo st răpit, la Constantinopol, şi a
fo s t ales, la porunca împăratului, Arhiepiscop al Constantinopolului. In
anii în care el a păstorit la Constantinopol, începând din anul 398 până în
403, şi apoi după o revenire de câteva luni, a continuat activitatea sa predicatorială şi a intensificat lucrarea misionară în imperiu.
In mod deosebit, el se leagă de ţara noastră prin faptul că a intensifi
cat lucrarea misionară de convertire a goţilor arieni, care locuiau în sudul
şi nordul Dunării. A hirotonit ca diacon pe Sfântul Ioan Casian, care vor
bea şi limba latină şi limba greacă şi tocmai p e aceste Ioan Casian l-a
trimis la Papa Inocenţiu, ca să-l apere, atunci când a fo st depus din scaun
şi trimis în exil. Deci, prin convertirea goţilor arieni la Ortodoxie şi prin
legăturile speciale cu episcopii şi cu clerul din părţile Dobrogei de astăzi,
aşa după cum am amintit în cazul Sfântului Ioan Casian, Sfântul Ioan
Gură de Aur s-a legat sufleteşte, în mod misionar, de teritoriul din sud-estul
ţării noastre.
Sfântul Ioan Gură de Aur este, aşadar, nu numai predicator la amvon,
ci şi misionar, căutând să întărească Ortodoxia în timpul său şi să unească
Liturghia cu filantropia. El s-a îngrijit de înfiinţarea şi organizarea mai
multor case pentru bolnavi, pentru săraci, pentru fecioare şi pentru vă
duvi. Atât de mult vedea el pe Hristos prezent în oamenii săraci şi nevoiaşi,
care au nevoie de iubirea şi ajutorul nostru, încât spunea că ne întâlnim cu
Hristos în Sfântul Potir şi pe Sfânta Masă din Sfântul Altar, dar ne întâlnim
şi cu Hristos, Cel sărac şi bolnav, Cel flăm ând şi gol, Care se află în se
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menii noştri, aşteptând iubirea noastră milostivă şi frăţească. Şi de aceea
a fo st numit ambasadorul săracilor. împreună cu Sfântul Vasile cel Mare,
Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne mare dascăl al filantropiei creştine, al
operei de caritate. Deci, noi am învăţat şi de la Sfântul Vasile cel Mare şi
de la Sfântul Ioan Gură de Aur să legăm între ele Liturghia şi filantropia,
opera spirituală a Bisericii cu opera socială, ambele izvorâte din Evan
ghelia iubirii lui Hristos, din Evanghelia mântuirii.
Sfântul Ioan Gură de Aur, de asemenea, a arătat o grijă deosebită faţă
de monahism, a lăudat mănăstirile ca fiin d limanuri, porturi de liniştire
sufletească, de rugăciune intensă, de izbăvire de păcate, de patimi, şcoli de
pocăinţă şi de pace sufletească, de sfinţire a vieţii. Dar cu aceeaşi pasiune,
poate cu o pasiune mai mare, a lăudat fam ilia creştină, a lăudat mamele
care nasc şi cresc pruncii în credinţă, a lăudat pe părinţii care îi învaţă pe
copiii credinţa, şi a avut o deosebită preocupare şi dorinţă de a sfinţi viaţa
creştină, adeseori spunând că nu numai monahii din munţi şi din mănăs
tiri, ci şi creştinii din cetate po t f i sfinţi, trăitori ai Evangheliei lui Hristos,
mai ales dacă practică rugăciunea, pocăinţa, faptele bune şi milostenia.
Sfântul Ioan Gură de Aur, aşadar, a fo st foarte activ. în acelaşi timp s-a
luptat cu apucăturile păgâne sau neopăgâne din viaţa creştină şi a criticat
lăcomia, îndemnând la milostenie, a criticat luxul exagerat şi eleganţa
nemăsurată, îndemnând la sobrietate. Critica sa nu s-a oprit doar la pătu
rile mijlocii sau bogate din societate, ci s-a extins până la Casa imperială.
A criticat luxul exagerat al împărătesei Eudoxia şi al împăratului Arcadie,
a mustrat-o pe împărăteasă pentru că şi-a însuşit în mod abuziv via unei
fem ei sărace, Calitropia, şi n-a mai voit să o dea înapoi. Şi astfel şi-a făcut
duşman pe împărăteasa Eudoxia, care-i fusese admiratoare, şi pentru că
nu putea suporta chemarea la îndreptare, ea a adunat în grabă 36 episcopi
complexaţi şi răutăcioşi, în frunte cu Arhiepiscopul Teofil al Alexandriei,
şi a improvizat un sinod la Stejar, o casă făcută din stejar, lângă Constantinopol, de unde şi numele de Stejar. Văzând că toate acuzaţiile care i
se aduc sunt neîntemeiate, Sfântul Ioan Gură de Aur nu s-a prezentat la
sinod. A fo s t depus din scaun şi trimis în exil. Dar poporul îl iubea şi a
cerut reîntoarcerea lui, mai ales că atunci a avut loc şi un cutremur care a
dărâmat o mulţime de case din Constantinopol. De teamă, împăratul Arca
die l-a rechemat pe Arhiepiscopul Ioan din exil la Constantinopol. Dar
peste două luni, pentru că Sfântul Ioan nu înceta cu criticile sale, cu
mustrările sale la adresa abuzurilor fam iliei imperiale, s-a întrunit un nou
sinod, în 404, care l-a depus şi l-a exilat la Arabissos, orăşel la hotarul
Capadociei cu Armenia. După o călătorie obositoare, la locul de exil a
avut parte de un tratament aspru de viaţă, p e care l-a descris în epistolele
14 - B.O.R. 9-12/2007
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trimise diaconiţei Olimpiada şi prietenilor săi din Antiohia şi Constanti
nopol. Pentru faptul că a continuat să participe la viaţa Bisericii şi în tim
pu l exilului, atât prin epistole, cât şi prin vizitele p e care le primea din par
tea antiohienilor, în anul 407 a fo st transferat în orăşelul Pityus, p e ţărmul
estic al Pontului Euxin. Cu sănătatea şubrezită de p e urma primei exilări,
Sfântul Ioan n-a reuşit să îndure şi această nouă călătorie, pe care, forţat
de ostaşi şi maltratat, ca şi prima dată, a trebuit să o parcurgă p e jos.
Astfel, după trei luni chinuitoare, în ziua de 14 septembrie 407, într-un sat
din apropierea oraşului Comane, în Pont, Sfântul Ioan Gură de Aur şi-a
încredinţat sufletul său curat lui Dumnezeu. Ultimele sale cuvinte au fost:
„Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”. N-a judecat pe nimeni, nu s-a răzbu
nat, ci a dat slavă lui Dumnezeu pentru că a putut să îndure ceea ce a
îndurat, atât de la episcopii invidioşi p e el, cât şi de la fam ilia imperială,
nedreaptă şi răutăcioasă, mai ales din partea împărătesei Eudoxia.
Sfanţul Ioan Gură de Aur, aşadar, a murit de ziua înălţării Sfintei Cruci,
pe 14 septembrie, anul 407, dar pentru că înălţarea Sfintei Cruci este o
sărbătoare mare, Biserica a rânduit ca pomenirea lui să se facă în 13 no
iembrie. Mai avem o pomenire, a aducerii moaştelor sale, în 27 ianuarie şi
apoi, împreună cu Sfântul Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz, în 30 ia
nuarie. Deci, Sfântul Ioan Gură de Aur este pomenit de trei ori pe an.
Sfântul Ioan Gură de Aur a rămas în conştiinţa Bisericii, aşa cum spu
neam, ca mare dascăl, mare predicator şi mare păstor al ei. Sfântul Ioan
Gură de Aur a scris mult. In colecţia celebră Migne, 18 volume cuprind
scrierile sale. Atât de mare cunoscător al Sfintei Scripturi a fost, mai ales
că învăţase p e de rost Noul Testament, încât în 18 volume din Migne se află
18.000 de citate din Sfânta Scriptură redate în opera sa. Deci, el este unul
dintre cei mai temeinici şi mai inspiraţi interpreţi sau tâlcuitori ai Sfintei
Scripturi.
Nu la mult timp după moartea sa, poporul a arătat nemulţumire faţă
de exilul nedrept şi pedeapsa nemeritată care s-a abătut din partea fa m i
liei imperiale peste acest mare slujitor al Bisericii lui Hristos. La 31 de ani
după moartea Sfântului Ioan Gură de Aur, în 438, împăratul Teodosie cel
Tânăr şi sora sa Pulcheria au adus moaştele sale şi le-au depus în biserica
Sfinţii Apostoli din Constantinopol, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Proclu
al Constantinopolului. Atunci, împăratul Teodosie cel Tânăr şi sora sa Pulche
ria au îngenuncheat în fa ţa moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur şi cu la
crimi i-au cerut să-i ierte p e părinţii lor, împăratul Arcadie şi împărăteasa
Eudoxia.
Moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur au stat o vreme în biserica Sfinţii
Apostoli din Constantinopol, după care au fo st oferite în diferite părţi ale

VIA ŢA BISERICEASCĂ

211

lumii. O parte din aceste moaşte se află şi aici, în racla cea nouă, special
făurită anul acesta la Monetăria Statului, din argint aurit, prin grija Prea
Sfinţitului Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor. şi iată, acum se află aici spre închinare moaştele sale, până de
seară, când vor f i duse în procesiune la biserica Sfânta Ecaterina din
Bucureşti, capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian ”,
unde vor sta până în 31 ianuarie, sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, ocroti
torii şcolilor de teologie ortodoxă, când vor f i readuse în Paraclisul Reşe
dinţei patriarhale, potrivit dorinţei fericitului de pomenire Părintelui nos
tru Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care în anul 1997,
după sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, a primit la Bucu
reşti vizita Cardinalului Silviano Piovanelli, Arhiepiscopul Florenţei, din
Italia, şi a avut bucuria să i se ofere acest dar, al unei părţi din Moaştele
Sfântului Ioan Gură de Aur. S-a hotărât atunci ca ele să rămână în Para
clisul Reşedinţei patriarhale până la construirea noii catedrale, Catedrala
Mântuirii Neamului. Noi dorim să respectăm această dorinţă şi această
hotărâre, dar, din când în când, sfintele moaşte, cu această frumoasă raclă
de argint aurit, vor f i scoase în procesiune, pentru a întări evlavia credin
cioşilor, pentru a întări viaţa spirituală a unor şcoli de teologie, deoarece
Sfântul Ioan Gură de Aur a fo st misionar în timpul vieţii şi rămâne misionar,
prin lucrarea sa şi prin Moaştele sale, şi după ce a trecut la cele veşnice.
Să rugăm acum, în aceste zile, pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ne ajute
să ne întărim credinţa, să ne luptăm şi noi cu ispitele acestea de neopăgânism. Sfântul Ioan Gură de Aur n-a fo st persecutat de păgâni, ci de
creştini, care se pretindeau ortodocşi. El a fo st exilat de către un împărat
creştin şi de către o împărăteasă creştină şi a fo st depus din scaun de către
episcopi ortodocşi. Sfântul Ioan Gură de Aur n-a pătim it din partea păgâ
nilor, ci din partea unor oameni cu comportament neopăgân, ceea ce în
seamnă că avem de-a fa ce tot timpul cu o luptă mare, duhovnicească, pen
tru a nu lăsa comportamentul păgân să stăpânească în viaţa noastră creş
tină, ca egoismul, patima stăpânirii de avere, dorinţă de îmbogăţire în
lumea aceasta să nu stăpânească în viaţa noastră atât de mult, încât noi să
nu mai căutăm mântuirea şi împărăţia cerurilor.
Să rugăm, deci, p e Sfântul Ioan Gură de Aur să ne ajute să fim buni
creştini în toate timpurile şi în toate locurile. Aşa cum el a încercat să încreştineze lumea păgână şi să întărească viaţa creştină în Biserică, tot aşa
şi noi, astăzi, să fim misionari prin viaţa noastră şi prin lucrarea noastră
pastorală.

212

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

Rugăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur să ocrotească cu rugăciunile sale
pe toţi creştinii, pe toţi părinţii care cresc copii, să ocrotească pe mame şi
să le dăruiască râvna pe care a avut-o Sfânta Antuza, să ocrotească pe toţi
monahii, pe toţi diaconii şi pe toţi preoţii, pentru că a fo st monah, diacon
şi preot, şi p e toţi ierarhii din toată lumea ortodoxă, pentru că a fo st un
mare ierarh şi păstor de suflete , şi să ocrotească cu rugăciunile sale pe toţi
cei care îl cinstesc şi preţuiesc lucrarea lui plină de har
In această zi, să mulţumim lui Dumnezeu în mod deosebit că de 1600
de ani, fară întrerupere, Liturghia pe care el ne-a lăsat-o se săvârşeşte în
toată Biserica. 1600 de ani de slujire a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de
Aur! şi, desigur, să rugăm p e Sfântul Ioan Gură de Aur să ne dăruiască bu
curia legăturii noastre sfinte cu Dumnezeu, spre slava Prea Sfintei Treimi
şi spre a noastră mântuire. A m in!”
Procesiunea cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur de la Catedrala
patriarhală la Paraclisul Sf. Ecaterina
în aceeaşi zi, 13 noiembrie, la ora 18.00, după slujba Vecerniei, oficiată de
Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul în Catedrala patriarhală, racla cu
moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur a fost purtată în procesiune până la biserica
Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justi
nian” din Bucureşti, unde va rămâne până la 30 ianuarie 2008, sărbătoarea Sfinţilor
Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie de Nazianz), ocroti
torii facultăţilor de teologie, pentru a întări viaţa spirituală şi misionară a profeso
rilor şi studenţilor din această instituţie de învăţământ teologic, după care va fi
readusă, tot în procesiune, în paraclisul Reşedinţei patriarhale.
Purtată pe umeri de arhimandriţi şi ieromonahi de la Catedrala patriarhală,
racla cu sfintele moaşte a fost însoţită de Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Arge
şului şi Muscelului, de Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor şi de Prea Sfinţitul Arhiereu Irineu Slătineanul, Vicar
al Episcopiei Râmnicului. La procesiune au participat credincioşii prezenţi la slujba
Vecerniei oficiată în Catedrală..
Procesiunea a urmat traseul: Dealul Patriarhiei, pe partea dreaptă, până la
Piaţa Unirii, apoi, strada Bibescu Vodă şi strada Sfânta Ecaterina, până la paracli
sul Facultăţii de Teologie, cu oprire la cele două intersecţii de străzi, unde s-a citit
din Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur şi s-au înălţat cântări de laudă, sub pri
virile trecătorilor, unii dintre ei întorcându-se din drumul lor pentru a urma racla
cu sfintele moaşte.
Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur la paraclisul Sfânta Ecate
rina al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti a fost întâmpinată cu
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bucurie de către profesori şi studenţi, care s-au adunat în număr mare pentru a
primi cu evlavie şi recunoştinţă în biserica lor sfintele moaşte ale acestui mare
dascăl şi învăţător al lumii.
După ce racla cu sfintele moaşte a fost aşezată lângă peretele din dreapta
bisericii, la trecerea dintre naos şi pronaos, pe un piedestal dinainte pregătit prin
grija Părintelui spiritual Cristea Tănăsache, Prea Sfinţitul Episcop Calinic al
Argeşului şi Muscelului le-a vorbit celor prezenţi - profesori, studenţi şi credin
cioşi - despre semnificaţia aducerii moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur la para
clisul facultăţii şi despre necesitatea cunoaşterii operei teologice a acestui sfânt şi
mare Părinte al Bisericii, spunând între altele:
Sfântul Ioan Gură de Aur, cum ştiţi, născut în 344 d. Hr. şi chemat la Dum
nezeu în anul 407, anul acesta împlinindu-se 1600 de ani, a fost celebru profesor,
celebru pedagog, celebru ascet, celebru ierarh al Bisericii, mare scriitor, fară
pereche orator, cuvântător ale cărui lucrări sunt cuprinse în zeci de volume, iar
la noi, la români, profesorii de teologie au tradus şi traduc şi acum operele sale.
Prezenţa moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Facultatea de Teologie din
Bucureşti, în biserica Sfânta Ecaterina, trebuie să fie pentru noi un îndemn de a-i
citi opera teologică, duhovnicească şi socială, pe care o găsim tipărită în colecţia
Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, şi din care se traduce în continuare, ca să ne dăm
seama de puterea lui Dumnezeu reflectată în viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur.
Pentru noi, ca teologi, cartea de căpăti pe care trebuie să o citim şi să o în
văţăm pe de rost este tratatul Despre Preoţie, în legătură cu care Sfântul Ioan
Gură de Aur scris ca nimeni altul, dar şi omiliile, tălmăcirile sale la Sfânta Evan
ghelie după Matei, predicile la duminici şi sărbători, tălmăcirile la Epistolele
Sfântului Apostol Pavel. Toate acele 14 epistole pauline au fost tălmăcite într-un
chip cu totul aparte de Sfântul Ioan Gură de Aur. Ele au fost tipărite în limba
română acum aproape o sută de ani, de către episcopul Teodosie al Romanului.
între Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Apostol Pavel a fost o legătură de
inimă, pentru că aşa binecuvntează Dumnezeu, în iconomia Sa, ca viaţa Sfinţilor
Apostoli să se prelungească. Viaţa lui Iisus Hristos ca Mântuitor, a Sfinţilor Apos
toli şi bărbaţilor apostolici, a Sfinţilor Ierarhi din decursul veacurilor, a clerului
întreg, se prelungeşte până în zilele noastre cu o mare bucurie şi spor duhovnicesc.
Hotărârea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel de a se fauri această raclă
superbă în care au fost aşezate moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur este un act
deosebit de important şi, am putea spune, un act mobilizator, optimist şi de bună
rânduială, de care se vor bucura şi credincioşii, dar este şi un îndemn duhovni
cesc pentru studenţii teologi de a studia şi cunoaşte opera celebră a Sfântului Ioan
Gură de Aur.
Să ne bucurăm că biserica Sfânta Ecaterina are acum şi moaştele Sfântului
Ioan Gură de Aur, pe lângă Sfânta Liturghie care-i poartă numele, care se săvâr
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şeşte de cele mai multe ori de-a lungul anului bisericesc. Nicăieri şi nimeni în
lume n-a fost şi nu va fi pomenit ca Sfântul Ioan Gură de Aur prin Liturghia sa,
care se încheie, cum ştiţi, şi cu invocarea rugăciunilor „Sfântului Ioan Gură de
Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârşit”.
Aşa încât, toţi cei care aţi participat la această procesiune cu moaştele Sfân
tului Ioan Gură de Aur de la Catedrala patriarhală la paraclisul Sfânta Ecaterina
aţi săvârşit liturghia de seară, adică lucrarea de suflet care ne aduce bucuria şi
mângâierea dată de Duhul Sfânt, de Dumnezeu Cel în Treime lăudat, proslăvit
prin sfinţii Săi, între care şi Sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui pomenire o săvâr
şim la 1600 de ani de la plecarea sa către cele veşnice”.
In continuare, în numele profesorilor şi studenţilor facultăţii, Părintele profe
sor Nicolae Necula a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru
hotărârea ca moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur să poposească, chiar şi scurt timp,
în paraclisul Sfânta Ecaterina, precum şi Prea Sfinţitului Episcop Calinic pentru
îndemnurile privind cunoaşterea operei teologice a acestui mare dascăl al Orto
doxiei:
Rostirea numelui Sfântului Ioan Gură de Aur ne face să tresărim, pentru că
el a fost unul din marii Părinţi ai Bisericii de la a cărui trecere la viaţa veşnică
se împlinesc anul acesta 1600 de ani. Nu putem să-l apreciem suficient pe Sfântul
Ioan Gură de Aur care a scris o operă imensă, 18 volume din Migne, iar tratatul
său Despre Preoţie rămâne o lucrare neîntrecută.
Ne bucurăm că Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel s-a gândit ca pentru un
timp moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur să stea în paraclisul facultăţii, unde se
pregătesc studenţi şi viitorii slujitori ai Bisericii. Mi se pare că este locul cel mai
potrivit unde sfintele sale moaşte să poposească un timp, pentru ca şi studenţii şi
noi profesorii să ne înduhovnicim, sărutându-le şi cinstindu-le, fiindcă îi rostim
mereu numele şi ne cutremurăm numai găndindu-ne cât de frumos a vorbit. Nicio
dată, probabil, n-a vorbit cineva atât de frumos şi de întraripat cum a vorbit
Sfântul Ioan Gură de Aur, în sensul că din gura lui ieşeau numai cuvinte de laudă
lui Dumnezeu şi teologie înaltă spusă în vorbă obişnuită, înţeleasă de toţi.
Dacă citim Omiliile sale, şi toată opera sa este aproape formată numai din
omilii, din interpretarea Sfintei Scripturi, ne dăm seama cât de bine cunoştea
acest Sfânt Părinte Scriptura. O povestea şi o interpreta atât de minunat. Sfântul
Ioan Gură de Aur rămâne cel mai mare şi cel mai însemnat sfânt al Bisericii, pen
tru că la el găsim toată teologia timpului său, iar prin caracterul său a avut mult
de suferit în viaţă, fiind un om de o rară sinceritate. Un om care s-a temut de
preoţie nu a alergat după ea ca după o meserie bănoasă, ci pur şi simplu s-a temut
de preoţie şi ne-a lăsat celebrul său tratat despre preoţie în care spune că preoţia
se săvârşeşte pe pământ, dar are dregătoria oştilor cereşti, şi îl arată pe preot,
care este om, mai presus decât îngerii, pentru că slujeşte Sfânta Liturghie. A scris
A
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pagini întraripate despre Sfânta Liturghie şi despre cel ce săvârşeşte Liturghia şi
mai ales despre demnitatea şi răspunderile preoţeşti.
Ne simţim binecuvântaţi de Dumnezeu şi de Prea Fericitul Părinte Patriarh
că avem astăzi în biserica noastră darul de mult preţ al moaştelor Sfântului Ioan
Gură de Aur, modelul cel mai frumos şi cel mai de urmat pentru preoţie, pentru
miile de tineri care se pregătesc în facultatea noastră. Rugăm pe Sfântul Ioan
Gură de Aur să ne fie ocrotitor şi ajutător în şcoala aceasta, să ne aducă pacea,
înţelegerea între noi şi mai ales să ne dea gândul cel bun pentru tot ceea ce vom
face pentru mântuirea noastră şi pentru binele Bisericii noastre strămoşeşti”.
încheindu-se cuvântările, profesorii, studenţii şi credincioşii prezenţi la acest
eveniment au trecut cu multă evlavie prin faţa raclei şi au sărutat moaştele Sfântu
lui Ioan Gură de Aur, cerând ajutorul acestui mijlocitor către Dumnezeu pentru
mântuirea sufletelor lor
Evenimentul se adaugă manifestărilor din acest an, prin care s-a sărbătorit
împlinirea a 1600 de ani de la trecerea la cele veşnice a marelui dascăl al lumii şi
ierarh, Sfântul Ioan Gură de Aur.
Prof. G H EORGH E VASILESCU

7. Punerea pietrei de temelie şi slujba de sfinţire a locului
viitoarei biserici din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov
La invitaţia Consiliului Local al oraşului Voluntari, Prea Fericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de Prea Sfinţitul Ciprian
Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, şi de Prea Sfinţitul Varsanufie Prahovea
nul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a participat sâmbătă, 17 noiem
brie 2007, la slujba de punere a pietrei de temeliei şi de sfinţire a locului unde se
va înălţa viitoarea biserică din Voluntari, judeţul Ilfov. Noua biserică, având hra
murile „Intrarea Domnului în Ierusalim“ şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva“, se va
ridica într-un cartier nou al oraşului şi va avea o capacitate de aproximativ 1.000
de persoane şi o înălţime de peste 50 de metri.
Slujba de sfinţire a fost săvârşită de Prea Sfinţitul Episcop Vicar Varsanufie
Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din partea primăriei Vo
luntari au fost prezenţi primarul Florentin-Costel Pândele, viceprimarul Ion Bogaciu şi membrii Consiliului Local. în ciuda vremii neprilenice, sute de credincioşi
au participat la acest eveniment important din viaţa oraşului Voluntari.
Când Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a păşit pe covorul cu flori, tot
deauna prezent la intrarea unui înalt ierarh într-o parohie, emoţia credincioşilor
prezenţi s-a manifestat prin fluturarea unor batiste albe, primite de la Primărie, pe
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care scria: „Nimic fară Dumnezeu”. Prea Fericirea Sa i-a felicitat pentru iniţiativa
lor pe cei din Voluntari, amintind că din această localitate, la recenta sărbătoare a
Sfintei Parascheva, au mers la Iaşi în jur de 1.800 de persoane. Semn că aici
Cuvioasa este cinstită în mod deosebit, iar biserica pe care o va ocroti Sfânta se
va ridica repede.
La finalul slujbei de sfinţire, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat
celor prezenţi un cuvânt de învăţătură.
Din cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh
Apreciind evlavia şi răbdarea ceincioşilor din Voluntari, care au stat la slujbă
aproape două ore, pe o vreme în care ploaia măruntă şi frigul pătrundeau până la
oase, iar picioarele stăteau în noroi până la glezne, Prea Fericitul Părinte Patriarh
a spus: „In ciuda vremii neprielnice s-a săvrşit aici sfinţirea locului pentru viitoa
rea catedrală a oraşului Voluntari, şi acesta este un semn de binecuvântare de la
Dumnezeu, deoarece construirea unei biserici arată, în primul rând, credinţa,
jertfelnicia, dărnicia şi demnitatea noastră de români ortodocşi, iar multele bise
rici care se construiesc în ţară arată că noi folosim libertatea nu doar pentru
viaţa noastră trecătoare, ci şi pentru dobândirea vieţii veşnice. Când plecăm din
lumea aceasta, luăm cu noi doar lumina pe care am adunat-o în suflete prin
rugăciune şi prin fapte bune, însă cine contribuie la zidirea unei biserici va purta
în suflet chipul luminos al bisericii construite sau al bisericii pe care am ajutat-o,
am împodobit-o, am înzestrat-o cu odoare şi veşminte sfinte. De aceea, în Bise
rica Ortodoxă există o rugăciune specială pentru ctitori, şi anume ei sunt pome
niţi la toate slujbele ca fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori \
Punând în evidenţă semnificaţia pe care o are construirea unei biserici, Prea
Ferirea Sa a arătat: „Sfinţirea locului unei viitoare biserici este un moment deo
sebit de important, pentru că se fixează locul unde va fi deschisă o poartă a ceru
lui. Patriarhul Iacob din Vechiul Testament a dormit cu capul pe o piatră şi a avut
un vis: o scară mare lega cerul cu pământul şi îngerii coborau şi urcau pe scara
aceea. Şi atunci un glas i-a zis: “aceasta este casa lui Dumnezeu şi poarta ceru
lui Este poarta cerului, pentru că se face legătura între cer şi pământ. Este casa
lui Dumnezeu, pentru că este cea mai intensă prezenţă a lui Dumnezeu acolo.
Când am pus astăzi piatra de temelie, piatra sfinţită pentru zidirea noii biserici,
deja ştiam ce va fi aici, în spaţiul acesta: va fi casa lui Dumnezeu şi poarta ceru
lui. Casa lui Dumnezeu este casa Preasfintei Treimi. După sfinţire, ea este casa
în care ne întâlnim cu Preasfânta Treime. In slujba aceasta de sfinţire a locului se
fac multe rugăciuni pentru cei care încep lucrarea, şi în toate rugăciunile se cere ca
Dumnezeu să ne ajute să ducem la bun sfârşit această lucrare. Dumnezeu lucrează
împreună cu noi: noi construim o casă pentru Sfânta Treime, dar, în acelaşi timp,
a
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Sfânta Treime foloseşte mâinile noastre şi lucrează împreună cu noi. De aceea,
biserica este zidită deodată de oameni şi de către Dumnezeu
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel i-a anunţat pe cei pre
zenţi că vineri, 16 noiembrie 2007, s-a luat decizia definitivă cu privire la ampla
samentul viitoarei Catedrale patriarhale din Bucureşti şi că piatra de temelie a
Catedralei va fi pusă la sfârşitul acestei luni, pe Dealul Arsenalului, în spatele
Palatului Parlamentului: „Ieri am avut bucuria să definitivăm locul pentru Cate
drală şi, în acelaşi timp, soluţiile pentru a recompensa pe cei care revendicau o
parte din terenul respectiv, şi sperăm ca în data de 29 noiembrie întreg Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezent în Bucureşti în zilele de 27-28 no
iembrie, să fie prezent la punerea pietrei de temelie a Catedralei Mântuirii Nea
mului, aşa cum a dorit PF Părinte Patriarh Teoctist. A fost dorinţa tuturor patriar
hilor României, dar mai ales a vrednicului de pomenire părintele nostru Teoctist.
Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Naţională este, de asemenea, un
simbol al credinţei şi al demnităţii noastre
Prea Fericitul Părinte Patriarh şi-a exprimat speranţa că bucureştenii vor lua
exemplu de la locuitorii oraşului Voluntari, „ oameni cu voinţă, după cum le spune
numele ”, şi să contribuie la construirea Catedralei pe care au dorit-o toţi patriarhii
români: „Faptul că un orăşel de aproape 10.000 de locuitori vrea o biserică în
care încap în jur de 1.000 de credincioşi este o provocare pentru Bucureşti să
înceapă construirea unei catedrale încăpătoare şi reprezentative pentru
Capitală ”.
In încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh a felicitat pe primarul oraşului
Voluntari şi pe membrii Consiliului Local, precum şi pe toţi credincioşii prezenţi
în număr mare la acest moment duhovnicesc: „Felicităm pe domnul primar
Pândele, Consiliul Local, felicitam pe toţi cei care aţi fost astăzi prezenţi aici,
Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul, Prea Sfinţitul Episcop Ciprian
Câmpineanul, părinţii preoţi, autorităţile şi dumneavoastră care aţi venit aici ca o
mărturisire a credinţei fierbinţi, chiar şi în timp de vreme rece. Rugăm pe Hristos
Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, viaţa dumneavoastră, casele
dumneavoastră, activităţile dumneavoastră ”.
La rândul său, primarul Florentin Pândele a mulţumit Prea Fericitului Părinte
Patriarh pentru participarea la punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului
viitoarei biserici a oraşului şi a spus că din fondurile Primăriei se vor aloca pen
tru construcţie 7 milioane de euro şi că în cel mult 18 luni clădirea va fi gata.
Primarul i-a înmânat cu acest prilej Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, în
semn de preţuire, Cheia oraşului Voluntari şi o plachetă, cu precizarea că Prea
fericirea Sa este prima personalitate din ţară căreia i s-a oferit această distincţie.
Preafericitul Părinte Patriarh a remarcat că pe Cheie sunt imprimate trei cruci, în
numele Sfintei Treimi.
a
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8.
Sfinţirea picturii bisericii Doamna Oltea şi inaugurarea
Aşezământului social-cultural şi medical „Sfântul Antonie cel Mare”
Duminică, 18 noiembrie 2007, dimineaţa, s-a sfinţit pictura bisericii Doamna
Oltea, a paraclisului şi două troiţe. Slujba de sfinţire a fost oficiată de înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, care a sprijinit refacerea bisericii,
mai ales în perioada de început, şi Prea Sfinţiţi Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi
Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, având alături pe
preotul paroh Alexandru Armând Munteanu şi preotul coslujitor Mihai Cristian
Popescu. La slujba de sfinţire şi la Sfânta Liturghie a participat şi Prea Fericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au fost prezenţi un mare
număr de credincioşi. Mulţi dintre ei, neavând loc în biserică, au rămas afară şi au
ascultat slujba la difuzoare, în ciuda vremii nefavorabile din această zi.
După Sfânta Liturghie, s-a inaugurat Aşezământul social-cultural şi medical
„ Sfântul Antonie cel Mare'\ unde vor fi hrăniţi şi îngrijiţi copii nevoiaşi din paro
hie. Aşezământul a fost construit pe locul crucii vechii biserici, în timp de un an,
şi este format din subsol, parter şi etaj, deasupra aflându-se şi o clopotmiţă. Clă
direa cuprinde două săli de mese cu bucătărie, unde pot să servească masa 100 de
persoane cu venituri mici, o sală de meditaţie pentru copii şi un cabinet de medi
cină generală. în curtea bisericii s-au mai ridicat şi două monumente, unul în cin
stea Sfântului Cuvios Dimitrie, altul în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva.
Construită în anul 1948, în cinstea Oltei Doamna, mama lui Ştefan cel Mare,
biserica a fost demolată în 27 noiembrie 1986, sub ochii enoriaşilor, care n-au
putut face nimic ca să o salveze. Mult timp locul a rămas viran. Printr-o hotărâre
de Guvern, în 1990 terenul a fost retrocedat parohiei, căci rămăsese liber. De
îndată, părintele Alexandru Armând Munteanu a ridicat pe acest loc un mic altar
din metal şi sticlă. Mult timp s-a slujit în aer liber apoi, între anii 1997-1998 s-a
ridicat paraclisul, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Paraschiva şi Sfântul Antonie cel
Mare, după proiectul arhitectului Gh. Goicu. Aşezat cu faţada sudică spre bule
vardul Lacul Tei, paraclisul este o construcţie de mici dimensiuni( 12/4 metri,
înălţimea la cornişă fiind de 3 metri), alcătuită dintr-o singură navă.
în cele din urmă, între 1997-2000, s-a construit biserica mare, pe un schelet
metalic (nu are nicio cărămidă) donat de Arhiepiscopia Bucureştilor, după proiec
tul întocmit la IPC-Alfa, de către arhitecţii Elena Anghel, Teodor Grosu şi inginer
Eugenia Clepcea, şi cheltuiala a doi buni creştini din Maramureş, fraţii Creştin
Dumitru şi Creştin Vasile. Este aşezată pe latura nordică a terenului, cu intrarea
dinspre strada Barbu Văcărescu, şi are dimensiunile de 24/7,5 metri şi 9 metri
înălţimea la cornişă, putînd cuprinde la slujbe circa 200 de credincioşi. A fost târnosită în 8 iunie 2000, dându-i-se hramul paraclisului, Sfânta Cuvioasă Paras
cheva, şi ca al doilea hram, Schimbarea la Faţă.
în anii următori s-a executat pictura, de către pictorii Cătălin Palamariu şi
Lixandru Alexandru, s-a pavat interiorul cu marmură, s-au cumpărat covoare şi s-a
A
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introdus instalaţie de aclimatizare, toate cu contribuţia fraţilor Creştin. Catapeteasma
din lemn sculptat, veche de peste un secol, a fost adusă în 2002 de la biserica satului
Trip, comuna Bixad - Oaş, din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, de către
fraţii Dumitru, Vasile şi Ioan Creştin, care s-au îngrijit şi de finisarea ei. în ultimul
timp s-a împrejmuit biserica cu gard de fier şi a fost pavată curtea.
în biserică, într-un frumos baldachin, aşezat pe partea dreaptă, se află un veşmânt al Sfintei Cuvioase Paraschiva de la Iaşi, dăruit de înalt Prea Sfinţitul Daniel,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Se mai află şi un veşmânt al Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte se păstrează în Catedrala patriarhală, de aseme
nea, într-un frumos baldachin.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a împăr
tăşit un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, vorbindu-le despre semnificaţia pic
turii în bisericile ortodoxe şi despre importanţa milosteniei în viaţa credincioşilor.
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh
a

înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

„Această zi este o zi de mare sărbătoare pentru biserica Sfânta Cu
vioasă Parascheva şi se leagă la alte evenimente care au avut loc în ulti
mul timp. Duminica trecută am sfinţit o biserică nou construită în Drumul
Taberei, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, ieri am sfinţit locul pen
tru o nouă biserică, tot cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, în parohia
Voluntari şi astăzi, iată, a fo st resfinţită, de fapt, pictura acestei biserici,
Deci o a treia biserică cu hramul Cuvioasei Parascheva şi, desigur, s-a
inaugurat aşezământul social din incinta acestei bisericii.
Suntem bucuroşi să constatăm că bisericile noi, care se zidesc în
România acum, sunt expresia credinţei, jertfelniciei şi dărniciei clerului şi
credincioşilor noştri, într-o vreme în care, totuşi, ţara trece printr-o criză
economică şi încă sunt foarte mulţi oameni săraci. Construirea bisericilor
prin dărnicie, prin jertfelnicie, este o lucrare deosebit de importantă şi
pentru viaţa spirituală, deoarece, deodată cu zidirea, înfrumuseţarea şi
împodobirea unei biserici, este antrenată întreaga comunitate a credin
cioşilor ortodocşi şi se zideşte,, deodată cu biserica din cărămidă şi bise
rica din suflete, ca o frumoasă comuniune a oamenilor în iubirea Prea
Sfintei Treimi şi spre slava Prea Sfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
Cineva a zidit biserică, un preot, şi după ce s-a terminat biserica a zis:
trebuie să mai facem ceva, pentru că dacă ne-am oprit nu mai este atâta
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comuniune între noi şi atâta conlucrare şi era mai frum os când trebuia să
alergăm după materiale, să umblam după bani, după cele trebuincioase,
decât acum când s-a împlinit lucrarea. Şi atunci a mai adăugat o clopot
niţă, a mai făcut o casă parohială, a mai făcut un muzeu şi credincioşii s-au
obişnuit cu această lucrare a zidirilor care antrenează şi sufletele în co
muniunea eclesială sau bisericească.
Biserica zidită şi biserica înfrumuseţată este, aşadar, o binecuvântare
a lui Dumnezeu şi o lucrare de preamărire a Lui, în acelaşi timp, şi de adu
nare a noastră întreolaltă. Intr-o lume din ce în ce mai individualistă, mai
fragmentată şi mai însingurată, numită de unii filosofi existenţialişti „mul
ţimea însingurată în oraşele m ari”, este nevoie ca să ne simţim iubiţi de
Dumnezeu şi să răspundem iubirii Lui şi să ne simţim în comuniune întreo
laltă, noi, credincioşii, şi în comuniune cu sfinţii lui Dumnezeu. Acest lucru,
acest adevăr mare îl semnifică întreaga iconografie, toate icoanele Bise
ricii Ortodoxe.
Sfinţirea picturii, astăzi, în această biserică, are o semnificaţie deose
bită, deoarece o biserică ortodoxă nu este completă fară pictură. Normal,
biserica se sfinţeşte atunci când este împodobită şi cu pictură, dar, uneori,
oamenii mai nerăbdători şi dornici să marcheze prima etapă, aceea de
zidire a bisericii, cer târnosirea bisericii, iar sfinţirea picturii se fa ce mai
târziu. Dar, în mod normal, o biserică ortodoxă trebuie târnosită atunci
când are şi pictură. De ce? Cât timp biserica care nu are pictură, ci doar
catapeteasmă, se aseamănă cu un preot îmbrăcat în stihar alb şi având
doar epitrahilul la gât. Când, însă, biserica are şi pictură se aseamănă cu
preotul îmbrăcat cu toate veşmintele, sau cu arhiereul îmbrăcat în toate
veşmintele.
Pentru noi pictura nu este în primul rând o podoabă, ci, în primul rând,
este veşmântul liturgic al bisericii. Aceasta arată de ce nu se poate picta
oricum în Ortodoxie, ci după rânduieli, după reguli stricte, sacre şi care în
totalitatea lor se numesc erminie, ermineutica, explicarea şi disciplina pic
turii ortodoxe. Modul în care sunt aşezaţi sfinţii în pictură, în iconografie,
de asemenea, este prestabilit de către Biserică. Foarte puţin spaţiu este în
biserică pentru originalitate, alta decât adâncirea şi nuanţarea Sfintei Tra
diţii. Un pictor poate f i original numai prin nuanţe de aprofundare a ace
leiaşi Tradiţii, nu prin inovaţii de tip sectar. De aceea, episcopul trebuie să
controleze, şi noi avem o Comisie de pictură, cum se fa ce pictură şi, în ge
neral, se optează pentru pictura bizantină română sau neobizantină, deoa
rece ea are mesajul cel mai puternic al trasfigurării, al Schimbării la Faţă
a Mântuitorului şi astfel pictura are nu numai un rol de memorial, ci şi un
rol profetic, ne trimite în împărăţia lui Dumnezeu.
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Pictura în Biserica Ortodoxă, în primul rând, ne aduce aminte de viaţa
Mântuitorului, de lucrarea Sa mântuitoare, de istoria mântuirii, ne amin
teşte de proorocii care au prezis şi prevăzut venirea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat din iubire pentru oameni şi
pentru mântuirea lor. Pictura ne aduce aminte şi de sfinţii lui Dumnezeu.
Ceea ce se cântă la strană se vede în icoane. Deja începând cu secolul al
II-lea şi al III-lea, apar la Roma şi în altă parte primele picturi în cata
combe, tocmai în perioada în care se form a canonul Noului Testament,
colecţia cărţilor din Noului Testament. Cuvântul rostit şi ascultat se com
pletează cu cuvântul pictat, care este icoana. Fiindcă Dumnezeu S-a făcut
trup şi a fo st văzut cu ochii, nu doar ascultat, Dumnezeu Cuvântul S-a
fă cu t trup, S-a fă cu t om, a luat chip de om, este o datorie a noastră de a
picta. Icoana este dovada crezului nostru că Hristos, Domnul Dumnezeu
Cel nevăzut, Cel necuprins, S-a făcut văzut şi cuprins, S-a făcut om, ca pe
noi să ne înalţe în iubirea Prea Sfintei Treimi, în viaţa veşnică cea nesfâr
şită şi netrecătoare.
Icoana, în prim ul rând, ne aduce aminte de Hristos, de întruparea Lui,
de toţi sfinţii care au prezis, de prooroci, de toţi cei care au participat la
lucrarea mântuitoare a Mântuitorului şi de toţi cei care se bucură de harul
mântuitor al lui Hristos, lucrător în ei. Iată de ce noi, aici, avem şi sfinţii
pe care-i cunoaştem de-a lungul veacurilor. în biserică se citeşte Sfânta
Scriptură, avem sfinţi din Sfânta Scriptură pictaţi, dar se citesc Vieţile Sfin
ţilor, se citeşte Sinaxarul, de aceea avem şi sfinţi pictaţi. Deci, în primul
rând, iconografia ortodoxă este aducerea aminte, pomenirea sfinţilor. De
aceea spunem: astăzi săvârşim pomenirea sfinţilor cutare şi cutare. Deci,
aceşti sfinţi, care sunt pomeniţi sau evenimente din lucrarea mântuitoare a
lui Dumnezeu pentru noi, rămân mai mult în memoria noastră dacă la
cuvântul auzit se adaugă chipul pictat.
In al doilea rând, însă, iconografia ortodoxă este şi o chemare la rugă
ciune. Sfinţii care sunt pomeniţi de noi în rugăciuni se roagă împreună cu
noi. „De n-am avea pe sfinţii Tăi rugători, Doamne!", spunem noi. Sau:
„Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
miluieşte-ne şi ne mântuieştepe noi!"Deci, niciodată noi nu ne rugăm sin
guri, chiar dacă suntem doi sau trei în biserică, ci ne rugăm împreună cu
mulţimea sfinţilor, cu sfinţii îngeri care se roagă împreună cu noi şi împre
ună slăvesc bunătatea lui Dumnezeu, dar şi cu sfinţii care au trăit în vea
curi diferite, în popoare diferite, care sunt de profesiuni diferite, de vârste
diferite, avem şi tineri şi vârstnici şi ţărani şi împăraţi şi monahi şi mireni,
sfinţii lui Dumnezeu din toate neamurile şi din toate timpurile. Ei sunt
prezenţi şi în Proscomidie, atunci când pregătim Sfânta Liturghie, pe sfân
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tul disc, ca şi în pictura bisericii. De aceea, pictura bisericii este conformă
cu Liturghia, conformă cu Proscomidia, conformă cu vieţile sfinţilor.
Sfinţii ne cheamă la rugăciune şi se roagă împreună cu noi. Acest as
pect este deosebit de important, pentru că o icoană în biserică nu este o
icoană într-un muzeu. Când ne întâlnim cu o icoană în biserică nu începem
să întrebăm în ce secol a fo st pictată, de cine a fo st pictată, din care şcoală
face parte, ci cum ne-am întâlnit cu icoana, cum facem semnul sfintei
Cruci, arătând că mărturisim credinţa ortodoxă, ne închinăm şi sărutăm
icoană sfântului, ca şi cum ne-am întâlni cu cineva drag, din familie, cu
cineva care ne ajută, cu un părinte al nostru, cu un ajutător al nostru, cu
un binefăcător al nostru. Aşadar, icoanele ne cheamă la rugăciune.
In al treilea rând, spuneam, icoanele ne trimit dincolo de lumea aceasta,
în frumuseţea cea netrecătoare a împărăţiei cerurilor. Frumuseţea icoa
nelor, frumuseţea veşmintelor, a tuturor vaselor liturgice, în Ortodoxie nu
este o simplă estetică, ci este o dimensiune profetică, care ne îndreaptă
dincolo de cele văzute. Frumsueţea aceasta văzută ne îndreaptă, ne orientează către frumseţea cea negrăită a împărăţiei lui Dumnezeu, spre slava
Prea Sfintei Treimi, Care S-a arătat în Hristos Cel Schimbat la Faţă. Şi se
spune în Evanghelie că hainele Lui erau albe ca lumina, iar Faţa Lui stră
lucea ca soarele. De aceea, fondul icoanelor ortodoxe, aşa cum se vede şi
aici, Sfântul Alexandru, de pildă, şi ceilalţi sfinţi, este lumină, lumina cea
netrecătoare, lumina cea nefăcută, necreată. Spre această lumină mergem
noi, fiindcă sfinţii se află în slava, în frumuseţea negrăită şi netrecătoare,
mai presus de cuvânt, de înţelegerea omenească a împărăţiei lui Dum
nezeu. De aceea, spunem noi: „In biserica slavei Tale stând, în cer ni se
pare a sta, Născătoare de Dumnezeu ",
Biserica este, deci, anticamera împărăţiei cerururilor, este pregătirea
noastră pentru slava împărăţiei cerurilor. De aceea, Sfânta Liturghie şi
toate Sfintele Taine, în afară de Taina Pocăinţei, încep cu formula: „Bine
cuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh ". Prin Sfin
tele Taine noi privim şi primim arvuna împărăţiei cerurilor.
Iată doar câteva cuvinte despre înţelesurile duhovniceşti primare, fu n 
damentale, ale semnificaţiei picturii în Biserica Ortodoxă.
Deci, s-a sfinţit astăzi un veşmânt liturgic al bisericii, s-a sfinţit astăzi
un memorial al sfinţilor pictaţi, s-a sfinţit astăzi chemarea p e care sfinţii
ne-o adresează să ne rugăm împreună cu ei şi, în acelaşi timp, noi să ne
rugăm lor, ca să fie ajutătorii, dascălii, învăţătorii noştri şi mijlocitorii
noştri către Mântuitorul Iisus Hristos.
Desigur, venim la biserică cu bucurie, pentru că ne pregătim pentru
viaţa veşnică. Aşa spunem în Crez: „Aştept învierea morţilor şi viaţa vea
yy
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cului ce va să vină. Amin!". Deci, Biserica, în calitatea ei de laborator al
învierii, ne pregăteşte spre slava lui Dumnezeu.
Este mare bucuria aceasta a unei biserici împodobite, frumoase, pen
tru că ne obişnuim să fim în Casa Tatălui Ceresc şi în Casa Prea Sfintei
Treimi. Aici ne întâlnim cu sfinţii, aici ne întâlnim cu cei care sunt înaintea noastră în împărăţia lui Dumnezeu, cu cei dragi ai noştri, care odihnesc întru Domnul şi aşteaptă învierea, aici ne întâlnim cu toţi cei care
iubesc p e Hristos şi Biserica Lui, simţim pacea şi bucuria lui Dumnezeu.
Sunt mulţi oameni care vin la biserică cu feţele încruntate, cu feţele
posomorâte, cu feţele brăzdate de griji, de necazuri, de boli, de incertitu
dine, de nesiguranţă, dar dacă participă la rugăciune cu atenţie, cu evla
vie, cu frică de Dumnezeu şi se împărtăşesc cu dragoste, când ies afară, au
faţa diferită, faţa le este mai senină, mai luminoasă, pentru că s-au întâlnit
cu pacea lui Hristos, Care a zis: „Pace vouă!" după învierea Sa. Şi s-au
întâlnit cu bucuria lui Hristos, Care a întâmpinat în dimineaţa învierii Sale
pe fem eile mironosiţe şi le-a zis: „Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!" Bucuria şi
pacea sunt semnul prezenţei lui Dumnezeu în sufletul nostru, iar locul în
care primim bucuria şi pacea cerească, Duhul cel Ceresc şi în care vedem
lumina cea adevărată, este Biserica Ortodoxă.
In încheiere, aş dori să mai spun că, în paralel cu această sfinţire a pic
turii bisericii, s-a sfinţit aici şi un aşezământ social. Este minunată această
coincidenţă, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care îl pomenim în
mod deosebit anul acesta, deoarece se împlinesc 1600 de ani de la trecerea
sa la cele veşnice, a spus că noi II întâlnim p e Hristos în două locuri: pe
masa sfântului altar, în Potir, şi în chipul omului nevoiaş. Este taina fra te
lui care are nevoie de iubirea şi ajutorul nostru. Hristos este prezent în cei
care au nevoie de ajutorul nostru. De aceea, Sfinţii Părinţi au înţeles cel
mai bine Evanghelia şi anume, să nu despărţim Liturghia de filantropie şi
să nu despărţim filantropia de Liturghie, ci să le unim. Mai ales Sfântul
Vasile cel Mare a construit o biserică în mijloc, iar în ju r cantine pentru
săraci, spitale pentru bolnavi, case pentru oamenii fa ră de adăpost, ceea
ce s-a numit mai târziu Vasiliada. El ne-a arătat că dragostea lui Dum
nezeu preamărită în Liturghie este practicată în filantropie.
Spuneam că este o coincidenţă binecuvântată şi binevenită, deoarece
chipurile sfinţilor sunt, adesea, ascunse în chipurile celor care aşteaptă ca
noi să devenim mâinile iubirii lui Hristos. Oamenii spun: „Doamne, ajută-mă!
Doamne, trimite p e cineva să mă ajute!" Fericiţi sunt cei care se fa c mâi
nile ajutătoare ale iubirii lui Hristos faţă de semeni!
Dar ne aflăm şi într-o perioadă a postului Naşterii Domnului sau pos
tul Crăciunului. Fiecare perioadă de post este o perioadă de pocăinţă şi
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milostenie, însă în postul Sfintelor Paşti accentul principal cade pe pocă
inţă, fără să excludem milostenia. Atunci, toate cântările Triodului sunt
cântări de pocăinţă. Veşmintele din timpul săptămânii, cu excepţia sâm
betei şi duminicii, sunt cernite, sunt mai de pocăinţă. Metaniile sunt foarte
multe, rugăciuni speciale de pocăinţă: „Doamne şi stăpânul vieţii mele..."
şi celelalte. Tot postul Sfintelor Paşti este o şcoală mare a pocăinţei, a
schimbării felului nostru de a gândi, de a privi, de a vorbi şi de a lucra.
Postul acesta al Crăciunului este mai mult un post al milosteniei, al aştep
tării venirii Mântuitorului nostru lisus Hristos în form ă smerită la noi, în
chip de prunc. Cel Atotputernic Se fa ce cu totul neputincios, pentru că un
copil nu poate să facă nimic pentru el însuşi. El trebuie să fie ajutat de
părinţi şi depinde în mod exclusiv de iubirea celor din jur. Şi atât de mult
S-a smerit Dumnezeu Cel Atotputernic, încât S-a lăsat purtat în braţe de
Mamă, S-a lăsat ajutat de cei din jur, iar când a fo st prigonit a fu g it într-o
ţară străină, S-a dus în exil. Cu totul neputincios, cu totul în mare primej
die, este un copil neajutorat. Ei bine, aşa Se face Mântuitorul lisus Hristos
pentru noi, ca să nu forţeze libertatea noastră. Pe un copil poţi să-l bagi
în seamă sau nu, poţi să-l neglijezi sau poţi să-i arăţi o privire cu iubire, o
privire milostivă, o privire prietenoasă, sau să-l consideri o cantitate negli
jabilă, pentru că fizic el este mic, funcţie mare nu are şi nu aduce o produc
tivitate unei societăţi utilitariste, cum se şi întâmplă, foarte mulţi copii sunt
abandonaţi, neglijaţi.
Mântuitorul lisus Hristos vine smerit la noi şi aşteaptă ca noi să-L
primim cu bunătatea pe care o arătăm celor din jur. Venirea Lui este darul
cel mare al lui Dumnezeu. Moş Crăciun este personificarea milostivirii lui
Dumnezeu Tatăl. Nu se ştie de unde vine el, din ce ţară nordică. El vine din
transcendenţă, din inaccesibil, acolo unde nu mai poate pătrunde fiinţa
noastră, dar se face văzut prin iubirea arătată lui Dumnezeu Fiul devenit
asemenea nouă, om.
Deci, această taină a Crăciunului este o taină a aşteptării şi a pregă
tirii şi pregătirea aceasta se face prin milostenie, pentru că la bunătatea
lui Dumnezeu trebuie să răspundem şi noi cu bunătate. De aceea se fa c
daruri de Crăciun, mai mult decât de Paşti, de aceea pom ul de Crăciun
simbolizează pomul vieţii plin de darurile lui Dumnezeu către noi.
Să ştiţi că această perioadă a postului de Crăciun a fo st rânduită de
Sfinţii Părinţi ca şcoala milosteniei. Evanghelia de astăzi, şi celelalte
Evanghelii din această perioadă, ne îndeamnă să fim milostivi. Bogatul,
căruia i-a rodit ţarina p e neaştepate, în loc să fie mişcat de multa milostivire
şi bunătate a lui Dumnezeu, Care a venit la el sub form a acestei recolte
dincolo de imaginaţia lui, nu a răspuns la generozitatea lui Dumnezeu,
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arătată într-o recoltă neaşteptat de mare, ci s-a preocupat şi mai mult tot
de el însuşi, şi zice: „Ai acum pentru mult timp, suflete al meu, ce să mă
nânci şi ce să bei", şi-a redus sufletul la starea biologică, pentru că numai
cu lucruri trecătoare şi limitate hrănea sufletul lui. De aceea, Evanghelia
spune: „Nebunule, la noapte voi cere sufletul tău şi cui vor rămâne toate
acestea pe care tu le-ai adunat?". Deci, Evanghelia ne cheamă la milosti
vire, la un răspuns al nostru dat generozităţii, bunătăţii nesfârşite şi neme
ritate a lui Dumnezeu fa ţă de noi.
Iată de ce Biserica a rânduit ca în această perioadă, când sunt oameni
fără adăpost, când sunt săraci, când sunt bolnavi, noi să ne pregătim, mai
ales, cu un gest de milostenie. Dacă nu avem lucruri materiale, cu o vorbă
bună, cu o încurajare, cu o prezenţă lângă patul unui bolnav, prin ajuto
rarea unui bătrân, toate fapte ale milosteniei, ale bunătăţii sufletului nos
tru. Nu câştigă doar cel căruia îi oferim, câştigăm şi noi pentru că ne sfin
ţim, ne umanizăm, devenim mai puţin egoişti şi mai generoşi şi ne asemă
năm cu Dumnezeu Cel Atotmilostiv.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pregătirea aceasta să facă din noi nu
o peşteră rece, ci un adăpost cald al inimii milostive pentru venirea lui Hris
tos. Şi sărbătoarea primă care ne stă în faţă, Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului, să fie şi ea pentru noi o icoană, ca noi să devenim o Casă a
Domnului, o biserică sfinţită prin credinţă ortodoxă şi prin fapte ale milos
teniei creştine. Aşa să ajute Dumnezeu!
Felicităm p e părintele paroh, p e toţi cei care au contribuit la lucrările
acestea frumoase, bogate şi măreţe ale parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva, felicităm pe înalt Prea Sfinţitul Teodosie, care a ajutat mult aici, pe
Prea Sfinţitul Sebastian, Prea Sfinţitul Varsanufie, şi care astăzi au slujit în
această biserică.
Felicităm Consiliul parohial, toată Adunarea parohială şi doresc să
spun că suntem bucuroşi când vedem că această biserică, despre care ştim
ce trecut a avut, un trecut dureros în timpul comunismului, a reînviat într-o
form ă frumoasă şi s-a arătat în ea puterea lui Hristos, Cel răstignit şi în
viat, prin credinţa jertfelnică a celor care slujesc aici şi a celor care se
roagă aici, a unor sponsori şi binefăcători.
Ca cinstire a celor care au ajutat aici, la recomandarea părintelui p a 
roh şi vicar administrativ Armând Munteanu, dorim să oferim Diploma de
Onoare Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, domnului Dumitru Creştin şi
domnului Vasile Creştin, precum şi domnului Adrian Gaşpari şi să cântăm
pentru dânşii mulţi ani trăiască!
Trebuia să-i oferim şi părintelui paroh aici o distincţie, dar deja are
cea mai înaltă distincţie, Crucea Patriarhală primită de la vrednicul de
■A
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pomenire Părintele nostru Patriarhul Teoctist, însă este acum în lucru o
ediţie nouă a crucii patriarhale în culoare albă, şi îndată ce se va termina
lucrarea aceasta, a noii ediţii a Crucii Patriarhale, o să-i oferim părintelui
Armând Munteanu, ca semn de preţuire. Nu strică să aibă două cruci, că
doar a purtat multe cruci aici, cu lucrările acestea.
Vă mulţumim tuturor pentru prezenţă şi vă dorim o duminică binecu
vântată, cu sănătate şi multă bucurie /”
La încheierea programului liturgic, circa 1.000 de oameni nevoiaşi din paro
hie şi din Capitală au primit câte un pachet cu alimente (covrigi, colivă, mezeluri
şi conserve de peşte).
Prof. GHEORGHE VASILESCU

9. Punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului pentru noua
Catedrală patriarhală
După mai bine de zece ani de negocieri şi schimbarea a trei amplasamente,
noua Catedrală patriarhală şi-a găsit locul pe fostul deal al Arsenalului, în Calea
13 Septembrie, între Ministerul Apărării Naţionale şi Parlamentul României.
In ziua de joi, 29 noiembrie 2007, la ora 10.00, Prea Fericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dat binecuvântarea începerii slujbei de
punere a pietrei de temelie şi de sfinţire a locului pentru construirea noii Catedrale
patriarhale pe Dealul Arsenalului.
La slujbă au participat majoritatea membrilor Sfântului Sinod, întruniţi la
Bucureşti, în şedinţă de lucru, în zilele de 27 şi 28 noiembrie, şi anume: IPS Mitro
polit Teofan al Olteniei, IPS Mitropolit Nicolae al Banatului, IPS Mitropolit Petru
al Basarabiei, IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germa
niei, Europei Centrale şi de Nord, IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi Meridionale, IPS Arhiepiscop Teodosie al To
misului, IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, IPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei
şi Rădăuţilor, PS Episcop Gherasim al Râmnicului, PS Episcop Epifanie al Buză
ului şi Vrancei, PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, PS Episcop Casian
al Dunării de Jos, PS Episcop Timotei al Aradului, PS Episcop Lucian al Caran
sebeşului, PS Episcop Sofronie al Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Episcop
Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, PS Episcop Nicodim al Severinului şi
Strehaiei, PS Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, PS Episcop Ioan al
Covasnei şi Harghitei, PS Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, PS
Episcop Ambrozie al Giurgiului, PS Episcop-Locţiitor (administrator) Daniil al
Episcopiei Daciei Felix (Serbia), PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul şi PS Epis
cop Ciprian Câmpineanul, Vicari patriarhali, PS Episcop Sebastian Ilfoveanul şi
PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS
/■V
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Episcop Calinic Botoşăneanul, Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Episcop
Visarion Răşinăneanul, Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Episcop Irineu
Bistriţeanul şi PS Episcop Vasile Someşeanul, Vicari ai Arhiepiscopiei Clujului,
PS Episcop Gurie Gorjeanul, Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Episcop Paisie
Lugojeanul, Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Episcop Siluan Marsilianul şi
PS Episcop Marc Nemţeanul, Vicari ai Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale şi Meridionale, PS Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul al Episcopiei
Râmnicului, PS Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăoanul al Episcopiei Romanului, PS
Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor, PS Arhiereu-Vicar
Petroniu Sălăjeanul al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS ArhiereuVicar Iustin Sigheteanul al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Alături de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a participat
la slujbă şi IPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului, care aparţine de Patriarhia
Moscovei, semn al frăţietăţii dintre cele două Biserici Ortodoxe surori.
Au fost prezenţi demnitari ale vieţii publice româneşti şi aproape 1.000 de
preoţi şi credincioşi din Capitală şi din alte localităţi ale ţării. între personalităţile
prezente s-au numărat premierul Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului,
Nicoiae Văcăroiu, ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, minis
trul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, primarul general al Capitalei, Adriean
Videanu, fostul preşedinte Emil Constantinescu şi fostul prim-ministru Petre
Roman, vicepreşedintele senatului, Vaier Domeanu, parlamentari, primari ai unor
sectoare din Bucureşti, alte oficialităţi.
Catedrala se va ridica în şase-şapte ani
în cuvântul rostit înainte de începerea slujbei de sfinţire, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Daniel a salutat prezenţa la eveniment a ierarhilor Bisericii Ortodoxe
Române, a delegaţiei Mitropoliei Basarabiei condusă de IPS Vladimir, precum şi
a înalţilor demnitari de stat, spunând următoarele: „ Suntem bucuroşi că aţi răs
puns invitaţiei noastre şi că membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne sunt în cea mai mare parte prezenţi aici, deşi toţi au obligaţii în zilele aces
tea în eparhiile lor, deoarece mâine, 30 noiembrie, serbăm pe Sfântul Apostol
Andrei, ocrotitorul Românei, iar în ziua următoare, 1 Decembrie, serbăm Ziua
Naţională a României. O bucurie deosebită ne face prezenţa în mijlocul nostru a
IPS Mitropolit Vladimir de la Chişinău, precum şi a ierarhilor români din dias
pora. Catedralele au semnificaţia lor profundă, nu numai vocaţia de a reprezen
ta un popor, ci de a reprezenta şi comuniunea popoarelor ortodoxe şi legătura lor
în rugăciune în faţa Preasfintei Treimi şi în legătura lor de cuget şi simţire. Vă
mulţumim că aţi răspuns invitaţiei noastre, mai ales în aceste zile când s-au dat
semnale, uneori, de neînţelegeri sau de unele tensiuni între Bisericile noastre. Noi
avem speranţa că prin rugăciune, prin ascultare reciprocă, prin cooperare fră
ţească putem depăşi orice stare conflictuală. De asemenea, suntem recunoscători
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tuturor celor care ne-au ajutat să obţinem un loc pentru construirea Catedralei.
Acest loc este rezultatul străduinţelor deosebite ale vrednicului de pomenire
Părintele nostru Patriarh Teoctist, dar şi al înţelegerii venite din partea guver
nelor Românei, preşedinţilor României şi din partea Parlamentului României,
care a emis o lege specială pentru ca acest loc să fie consacrat Catedralei patri
arhale. Deci, tuturor vă mulţumim şi acum trecem la săvârşirea slujbei de sfinţire
a pietrei de temelie şi a locului unde va fi altarul, urmând ca alte rugăciuni să fie
făcute, atunci când se toarnă fundaţiile, iar rugăciunile cele mai multe la sfinţirea
Catedralei, pe care o dorim să fie realizată cât mai curând. Noi dorim ca toţi să
fim prezenţi şi la sfinţirea Catedralei, peste trei-patru-cinci, maximum şase-şapte
ani, pentru că dacă lucrăm în mod unitar şi solidar, vom avea o bucurie mare
împreună ”.
Două hramuri: înălţarea Domnului şi Sfântul Apostol Andrei
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, apoi, despre semnificaţia
deosebită a acestei zile, când se pune piatra de temelie şi se sfinţeşte locul pentru
noua Catedrală patriarhală, care se înscrie într-un şir de evenimente ce se vor în
cheia cu Ziua Naţională a României: „Ieri, 28 noiembrie, Sfântul Sinod a aprobat
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care
urmează să fie înaintat Guvernului, astăzi, 29 noiembrie, sfinţim locul pentru
noua Catedrală. Ambele evenimente au loc în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol
Andrei - ocrotitorul României, care va fi ocrotitorul noi Catedrale, deoarece
noua Catedrală are două hramuri: Sfântul Apostol Andrei, apostolul românilor,
şi înălţarea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer, care este şi
Ziua Eroilor, iar Parlamentul României a votat o lege în acest sens, şi anume ca
ziua înălţării Domnului să fie zi de pomenire a eroilor români din toate timpurile.
Deci vom avea două sărbători: una în vară, înălţarea Domnului, şi una mai spre
iarnă, în data de 30 noiembrie a fiecărui an. Imediat după sărbătoarea naţională
bisericească - Sfântul Apostol Andrei, vine sărbătoarea naţională - 1 Decembrie,
care se leagă între ele, pentru că atât unitatea de credinţă apostolică pe care o
mărturisim, cât şi unitatea de cuget şi simţiri ca popor sunt arătate în aceste două
zile mari şi sfinte: 30 Noiembrie şi 1 Decembrie \
A

Bucuria de a fi ctitor
Totodată, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre bucuria pe
care o trăieşte cel care devine ctitor al unei biserici: „Să ne ajute Bunul Dumnezeu
să avem întotdeauna bucuria de a fi ctitori, de fi oameni care lasă în urma lor
multă lumină. In Biserica Ortodoxă, pomenirea ctitorilor se face cu formula:
"fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori". Ei sunt fericiţi şi pomeniţi pururea, chiar
când nu mai are cine să-i pomenească dintre rudele lor. Cât timp dăinuieşte o
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biserică, ctitorii sunt pururea pomeniţi în slujbele noastre şi în cer, pentru că cine
a făcut ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu-l uită niciodată. Un ctitor împru
mută mâinile sale lui Dumnezeu, ca să zidească biserică Preasfintei Treimi, spre
mântuirea credincioşilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim totdeauna bucu
ria lucrului bine făcut şi bucuria lucrurilor sfinte, solemne, care dăinuiesc şi după
ce noi trecem la viaţa veşnică. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”.
O catedrală pentru demnitatea unei capitale europene
Locul pe care se va construi viitoarea Catedrală patriarhală a fost marcat cu
o cruce de marmură, având inscripţia: „Loc sfinţit pentru noua Catedrală patri
arhală. 29 noiembrie 2007”.
Punerea pietrei de temelie şi sfinţirea locului au fost precedate de slujba de
sfinţire a apei, oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi.
în cadrul slujbei, a fost rostită rugăciunea de binecuvântare a pietrei de te
melie, piatră care a fost stropită cu aghiazmă şi aşezată la baza crucii care mar
chează viitorul altar al Catedralei patriarhale. Piatra de temelie aşezată la baza
viitorului edificiu are însemnată pe ea monograma creştină Is Hr Ni Ka şi a fost
unsă cu untdelemn sfinţit.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a pus primul cancioc de ciment la
baza crucii, fiind urmat pe rând de premierul Călin Popescu Tăriceanu, preşedin
tele Senatului, Nicolae Văcăroiu, primarul Capitalei, Adriean Videanu, fostul pre
şedinte Emil Constantinescu şi fostul prim-ministru Petre Roman.
A urmat un cuvânt prin care Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a subli
niat însemnătatea ridicării unei noi Catedrale patriarhale: „Acum Dumnezeu ne
binecuvântează cu un nou moment sfânt şi solemn, şi anume punerea pietrei de
temelie pentru noua Catedrală patriarhală, pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, de vrednică pomenire, ca şi predecesorii săi, a numit-o Catedrala
Mântuirii Neamului. Este vorba despre Catedrala izbăvirii neamului din multe
necazuri, din oprimări, din războaie. Astfel, acum, noi dorim să începem împli
nirea unui vis sfânt, împlinirea unei dorinţe sfinte, şi anume aceea de a avea o
catedrală în Capitală. Bucureştiul este una dintre capitalele europene care nu are
o catedrală pe măsura demnităţii acestui oraş, a acestei capitale europene“. Prea
Fericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit, apoi, tuturor celor prezenţi la acest
eveniment şi i-a invitat pe toţi şi la sfinţire.
„Aşa trebuie să fie ea de frumoasă, încât să exprime sufletul
românesc când este în bucurie”
După slujba de sfinţire, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor prezenţi la eveni
ment, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel s-a referit la forma şi mărimea noii

230

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

Catedrale patriarhale şi la costurile construirii acesteia, spunând: „ O catedrală nu
trebuie să strivească, ci trebuie să înalţe, şi din acest punct de vedere noi dorim
să fie o construcţie cu o capacitate de 5-6.000 de locuri, iar în faţa acestei cate
drale să avem o piaţă mai mare, ca atunci când vor avea loc slujbe solemne să
fie săvârşite afară, pe treptele Catedralei, ca să participe mai multă lume, mai
ales când timpul va fi plăcut. Acum se consideră că această construcţie va costa
cam 200 milioane de euro, fară lucrări de finisare, fară pictură, fară mobilier şi
fară podoabele liturgice necesare. In totalitate, se estimează suma de 400 mili
oane de euro. Nu e mare în raport cu posibilităţile noastre, dacă suntem darnici.
Dacă este darnic, românul nu consideră că suma e mare. Trebuie să reţinem fap
tul că o catedrală e frumoasă nu prin mărimea ei, nici prin volum şi nici prin
înălţime ameţitoare, ci prin armonia părţilor”.
De asemenea, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat şi când se în
cep lucrările şi ce condiţii trebuie să îndeplinească noua Catedrală patriarhală: „ Se
începe construcţia în primăvară, după ce definitivăm tematica teologică. Trebuie
să spunem arhitecţilor trei lucruri. In primul rând, care este simbolismul obliga
toriu al unui lăcaş de cult, în al doilea rând, ce utilitate liturgică trebuie să aibă,
iar în al treilea rând, ce mesaj al spiritualităţii româneşti trebuie să transmită
atunci când e văzută. Aşa trebuie să fie ea de frumoasă, încât să exprime sufletul
românesc când este în bucurie ”.
Mesajul primului ministru al Guvernului
Prezent la ceremonie, premierul Călin Popescu Tăriceanu a transmis urmă
torul mesaj în legătură cu construirea noii Catedrale patriarhale:
„Punerea pietrei de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă
un moment de bucurie, de speranţă şi de încurajare pentru toţi credincioşii orto
docşi. Dincolo de valenţele sale istorice, ansamblul arhitectural Catedrala Mân
tuirii Neamului va deveni un reper spiritual important. Menirea Bisericii este
aceea de a contribui la promovarea patrimoniului spiritual şi cultural al poporului
român, iar Catedrala Mântuirii Neamului va deveni din acest punct de vedere un
reper important care să exprime demnitatea spirituală şi naţională.
Construirea unei Catedrale a Mântuirii Neamului a fost idealul tuturor patri
arhilor, în special Părintele Patriarh Teoctist a militat cu ardoare pentru realizarea
acestui ideal. Credem că este momentul ca aceste aspiraţii să fie asumate şi împli
nite cu responsabilitate. Ne bucurăm de faptul ca acest proiect important este con
tinuat cu promtitudine de Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel. Catedrala Mân
tuirii Neamului nu reprezintă doar legătură cu rădăcinile istoriei noastre spirituale
şi naţionale, ci implică prezentul şi viitorul nostru.
Guvernul României are întreaga deschidere pentru finalizarea cu succes a
acestui proiect. Am sprijinit crearea cadrului legislativ legal pentru demararea
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acestui proiect, iar apoi am deschis o subscripţie publică prin alocarea sumei de
300 miliarde lei vechi care să completeze fondurile Bisericii.
Facem apel şi pe această cale către cetăţenii români, oameni de afaceri, orga
nizaţii neguvemamentale, societate civilă să contribuie la realizarea acestui pro
iect care este nu numai ambiţios, ci şi necesar, având în vedere faptul că Bucureştiul este o capitală europeană. Avem nevoie de un ansamblu arhitectural reprezentantiv şi util pentru misiunea Bisericii Ortodoxe Române”.
Repere pentru noua Catedrală patriarhală
Din suprafaţa de 11 hectare de pe Dealul Arsenalului, catedrala şi clădirile
anexe vor ocupa numai 4 hectare. Restul terenului şi va fi amenajat ca parc de pro
tecţie, unde credincioşii vor putea veni, spre a se reculege.
Costurile totale ale construcţie, cum s-a arătat, se estimează că vor fi înjur de
400 milioane de euro. Construirea catedralei va începe în primăvara anului 2008,
după definitivarea tematicii teologice.
Construirea Catedralei pe acest amplasament alătură cele mai importante
instituţii ale statului, care formează un fel de acropolă: Parlamentul, Biserica şi
Armata, iar rezonanţa istorică a locului este marcată şi de existenţa, până în anii
1982-1984, a unor biserici care au fost distruse de regimul comunist. Astfel, Dea
lul Arsenalului, care a fost văduvit de şase altare în perioada comunismului, fie
prin dărâmare, fie prin translare, pentru a face loc Casei Poporului, va susţine acum
Catedrala reprezentativă a neamului românesc.
Potrivit Planului Urbanistic Zonal (studiul care prevede detaliile tehnice pen
tru zona Palatul Parlamentului -13 Septembrie), aprobat de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, catedrala va avea faţada principală spre cartierul 13 Sep
tembrie, intrarea se va face dinspre clădirea Ministerului Apărării Naţionale. Edi
ficiul va avea o înălţime de 114 metri (faţă de Parcul Izvor, considerat cota zero),
80 de metri lăţime între abside, cu o cupolă mai înaltă decât Palatul Parlamentului
şi construcţii anexe la aceeaşi înălţime cu sediul Ministerului Apărării Naţionale
(aflat în imediata apropiere). Catedrala va fi vizibilă din orice punct al oraşului.
Va fi un concurs naţional de proiecte pe această temă. Arhitect va fi cineva care a
mai proiectat biserici. „Nu va exista un concurs de pe urma căruia să se obţină
bani, pentru că în lucrarea Bisericii este nevoie de dăruire şi jertfelnicie”, a spus
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel.
Situaţia juridică a terenului
Deşi a fost pusă piatra de temelie, probleme mai există. La începutul anului
2006, Parlamentul a votat o lege pentru aprobarea construcţiei catedralei pe am
plasamentul din Dealul Arsenalului. Pe baza unui proces-verbal, cele 11 hectare
de teren destinate proiectului au trecut în proprietatea Patriarhiei Române.
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Jumătate de hectar din cele 11, pe care ar trebui construită Catedrala este
teren revendicat. La începutul lunii iunie 2007, la Primăria Capitalei erau depuse
48 de cereri de retrocedare a unei suprafeţe de 15 la sută din cele 11 hectare ale
terenului situat în spatele Palatului Parlamentului, pe care ar trebui să se constru
iască ansambulul Catedrala Mântuirii Neamului.
In acest sens, la întrebările ziariştilor, Adriean Videanu, primarul general al
Capitalei, prezent la punerea pietrei de temelie, a precizat: „în prezent, sunt 46-48
cereri de revendicare. Se caută o soluţie pentru rezolvarea acestei probleme juri
dice, spre a debloca procesul de construire a catedralei. Ar exista două posibilităţi:
proprietarii să fie despăgubiţi, sau să li se dea teren la schimb. Suprafaţa revendi
cată este mică, vorbim de loturi mici, 100-200 metri pătraţi, circa 10-15% din
terenul catedralei. Primăria a făcut un demers către Guvern pentru despăgubirea
proprietarilor cu terenuri în zona de nord a Capitalei, ei fiind dispuşi să accepte
această soluţie pentru ridicarea catedralei. Sper să ajungem la o înţelegere, să zic
aşa, tripartită cu Guvernul şi Patriarhia Română, ca să rezolvăm relativ repede
aceste solicitări”
A

Simbol al identităţii naţionale
Noua Catedrală patriarhală se doreşte să fie un locaş care să reprezinte pe toţi
românii ortodocşi, un simbol al identităţii noastre naţionale De aceea, este indicat
ca ea să fie ridicată pe cel mai înalt punct al Capitalei şi într-o zonă semnificativă
pentru România, nu neaparat pentru Bucureşti.
Ideea construirii unei noi catedrale în Bucureşti a fost lansată prima dată după
cucerirea independenţei de stat a ţării, în 1878, şi a fost reluată după dobândirea
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în 1885, şi cu mai multă insistenţă de pri
mul patriarh Miron Cristea, în 1925, numind-o Catedrala Mântuirii Neamului.
în vremea comunismului, sub păstorirea patriarhilor Justinian şi Justin nu s-a
putut împlini acest deziderat, iar după decembrie 1989, Patriarhul Teoctist a reîn
viat această idee.
Să ajute Bunul Dumnezeu ca această lucrare să fie dusă la bun sfârşit de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Danieli
Prof. GHEORGHE VASILESCU

10. Concertul de colinde al Patriarhiei Române
Cu binecuvântarea şi în prezenţa Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de duminică, 9 decembrie 2007, începând de
la ora 18,00 până la 20,30, în Aula Palatului Patriarhiei a avut loc un concert de
colinde la care şi-au dat concursul 408 colindători, membri ai următoarelor
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formaţii corale: Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
Bucureşti, dirijor Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu; Corul Seminarului Teologic
Liceal Ortodox „Mitropolitul Nifon” din Bucureşti, dirijor Pr. prof. Marian Colţan; Corul de copii „Symbol” al Patriarhiei Române, dirijor Diac. prof. Jean Lupu;
Corala preoţilor „Sfântul Apostol Andrei” din Capitală, dirijor Prof. conf. Valentin
Gruescu; Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijor Pr. Prof. Con
stantin Drăguşin. Cele cinci coruri au interpretat 37 de lucrări corale.
Concertul a fost organizat de Patriarhia Română prin Radio Trinitas, care l-a
şi mediatizat, şi s-a bucurat de prezenţa a numeroşi credincioşi, intrarea fiind
liberă. Peste 1.000 dintre ei şi-au găsit loc în Aulă, deşi capacitatea acesteia este
de 900 de locuri. Unii au plecat, dar mulţi au rămas afară şi au ascultat concertul
prin staţiile de sonorizare din exterior. între spectatori s-au numărat şi mulţi copii,
unii venind special cu autocarele din afara Bucureştilor. Concertul a fost transmis
în direct, prin satelit, şi de Trinitas TV, parte integrantă a Centrului de presă
„Basilica“ al Patriarhiei Române.
In deschiderea concertului de colinde, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel
a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa
Postului Naşterii Domnului şi a pericopelor evanghelice ce se citesc în această
perioadă.
a

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh

„Postul de 6 săptămâni în care ne aflăm acum, ca pregătire pentru
sărbătoarea Naşterii Domnului, a fo st instituit de Biserică pentru a avea
în suflete spaţiu şi timp pentru primirea Celui care este mai presus de
spaţiu şi timp, pentru Iisus Hristos, Care S-a fă cu t om din iubire pentru oa
meni. Slujbele liturgice şi textele biblice care se citesc în această perioadă
a Postului Naşterii Domnului ne vorbesc de pregătirea omenirii prin stră
moşii, profeţii şi drepţii Vechiului Testament ca să primească p e Fiul lui
Dumnezeu, "Care pentru noi, oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a p o 
gorât din Ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi
S-a fă cu t om ", cum se spune în Crezul Bisericii soborniceşti a lui Hristos.
Pericopele evanghelice din această perioadă de post cheamă la milostenie,
la pocăinţă, la spovedanie şi la împărtăşire mai deasă, ca pregătire a noas
tră pentru a prim i în suflete şi în casă lumina şi bucuria sărbătorii Naşterii
Domnului nostru Iisus Hristos. Bogăţia teologică şi spirituală a textelor
liturgice din Postul Crăciunului şi din ziua sărbătorii Crăciunului vine din
Sfintele Scripturi şi din scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, care au medi
tat profund şi îndelung la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, arătată nouă prin întruparea şi naşterea Fiului Său, Cel care S-a făcut om din
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iubire pentru oameni, S-a smerit p e Sine ca să ne înalţe p e noi la viaţa şi
slava veşnică.
Ideile de mai sus se află adesea exprimate în cultul Bisericii, dar şi în
colindele populare inspirate din cântările liturgice ale Bisericii. Astfel,
colindele sunt un mod de a ne pregăti pentru Crăciun şi de a serba bucu
ria lui ca întâlnire a noastră cu sfinţenia şi cu bunătatea lui Hristos
Dumnezeu.
De ce se cântă colindele în cor? Colindele se cântă în cor, împreună,
în stare de comuniune, pentru că persoanele care le cântă - copii, tineri
sau vârstnici - reprezintă cetele de îngeri care au cântat la Naşterea Mân
tuitorului Iisus Hristos în Betleem: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi
p e Pământ pace, între oameni bunăvoire", după cum ne spune Sfântul
Evanghelist Luca. Colindele se cântă în cor, în comuniune, pentru că ele
reprezintă credinţa Bisericii, iar Biserica este adunarea oamenilor în iubi
rea Preasfintei Treimi. Colindele se cântă în cor nu numai împreună cu oa
menii din vremea noastră, ci şi în cor cu strămoşii, cu generaţiile trecute:
"Astăzi cu strămoşii cânt în cor/ Colindul sfânt şi bun/ Tot moş era p e vre
mea lor/ Bătrânul Moş Crăciun." Cu alte cuvinte, colindele sunt deodată
eveniment contemporan, nou, dar şi tradiţie veche; colindele sunt stator
nicie şi prospeţime, ele reprezintă legătura vie a credinţei Bisericii şi a
iubirii ei fa ţă de Hristos-Domnul, ca răspuns al oamenilor la iubirea lui
Hristos Cel veşnic, Care S-a făcut om. Colindele sunt ecoul popular, poe
tic şi artistic al cântărilor bisericeşti liturgice. în colinde se arată fam ilia
ritatea oamenilor cu Dumnezeu-Copilul, cu Pruncul Iisus, Cel ce este
"mititel, înfaşăţel, în scutec de bumbăcel". Apropierea maximă a lui Dum
nezeu de oameni, prin întruparea Fiului veşnic, îi fa ce p e aceştia să se
apropie de Dumnezeu. In colinde se cântă taina lui Dumnezeu, Care co
boară din ceruri şi vine pe pământ; Se naşte din Fecioară într-o peşteră,
pentru că Dumnezeu doreşte să sfinţească şi să mântuiască lumea din inte
riorul ei, cu acordul libertăţii ei. El Se naşte din Fecioară, din interiorul
fiinţei umane, şi Se naşte în peşteră, în interiorul pământului. Fiul lui
Dumnezeu Se face fiu l omului, Se sălăşluieşte între oameni; El vine la noi,
p e pământ, în casa şi în sufletul nostru, pentru ca noi să putem intra în
Casa cea cu multe lăcaşuri a Tatălui din Ceruri, aşa după cum ne spune
Mântuitorul când zice: "In Casa Tatălui Meu, multe locaşuri sunt."
Colindele ne arată pe Dumnezeu ca fiin d călător, pelerin; El ne caută
şi ne cere să-L primim. Iată de ce colindătorii merg din casă în casă, vin
spre noi şi ne întreabă dacă-iprimim: "Primiţi colinda?" sau "Primiţi co
lindătorii? " Această întrebare înseamnă de fapt: "Primiţi taina iubirii lui
Dumnezeu pentru voi?" Intr-adevăr, atât trăim de intens cât iubim pe
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Dumnezeu şi p e semenii noştri. Intensitatea vieţii depinde deci de intensi
tatea iubirii noastre fa ţă de Dumnezeu şi fa ţă de aproapele. Iubirea lui
Dumnezeu este deodată spaţiul libertăţii noastre şi aşteptarea răspunsului
nostru. Hristos-Pruncul sau Hristos Copilul p e Care II cântă colindele este
darul lui Dumnezeu-Tatălpentru viaţa lumii. De aceea, colindătorilor li se
răspunde cu daruri; bunătăţii i se răspunde cu binefacere; iubirii lui
Dumnezeu i se răspunde cu bucuria recunoştinţei în mod liber: "Ne daţi,
ne daţi, ori nu ne daţi? ", ne întreabă colindătorii la sfârşitul popasului lor
în casa noastră.
De ce este numit de către români "colindul sfânt şi bun "? Colinda sau
colindul de Crăciun este sfânt pentru că sfântă este taina minunată p e care
o vesteşte, anume taina mântuirii lumii. Taina colindelor este taina iubirii
sfinte a Stăpânului atotputernic şi veşnic, Care Se fa ce rob şi gustă moar
tea pentru ca p e oameni să-i elibereze din robia păcatului şi a morţii.
Colindul este sfânt pentru că este glasul sfânt al Sfintei Evanghelii şi al
Sfintei Biserici, extins sau adus în casele şi sufletele oamenilor, auzit p e
străzi şi în familii, în şcoli, în spitale, în orfelinate, în cămine de bătrâni,
în unităţi militare, în penitenciare, în instituţii de cultură, la posturile de
radio şi televiziune. Colindul este sfânt pentru că el ne binevesteşte taina
sfântă a iubirii ca fiin d temelia şi lumina vieţii noastre. Colindul este bun
pentru că ne aduce în suflet mult bine, iubire şi pace, speranţă şi bucurie.
Dar colindul este bun pentru că ne îndeamnă să fim buni şi milostivi, să-L
iubim p e Dumnezeu şi p e semenii noştri. De aceea, colindul ne cheamă
zicând: "Acum te las, fii sănătos şi vesel de Crăciun/Dar nu uita, când eşti
voios, creştine, să fii bun ".
Totdeauna, "colindul sfânt şi bun" este un mare dar şi o frumoasă lu
crare de întărire a credinţei, de sporire a iubirii fa ţă de Hristos şi faţă de
oameni, de înmulţire a bucuriei şi a speranţei. Colindul sfânt şi bun este
veşmânt de sărbătoare pentru sufletele celor ce cântă şi lumina caldă pen
tru inimile celor care îl ascultă.1'’
La sfârşitul concertului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit ca
douri colindătorilor şi a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a mulţumit orga
nizatorilor pentru efortul depus, dar şi-a exprimat şi regretul că foarte mulţi din
tre cei care au venit să asculte colinde au rămas afară.
„Dorim să mulţumim Părintelui Consilier patriarhal Ciprian Apetrei
- Directorul postului de radio Trinitas pentru iniţiativa p e care a avut-o,
împreună cu toţi colaboratorii săi, de a organiza acest concert de colinde
al Patriarhiei Române, invitând cele mai de valoare form aţii corale din
Bucureşti şi, în acelaşi timp, oferind o intrare liberă pentru toţi cei care au
dorit să vină în această seară. Felicităm pe toţi cei care au participat ca
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membri ai acestor form aţii corale. Mulţumim celor care au organizat în
general concertul de colinde al Patriarhiei Române. Vă mulţumim dum
neavoastră tuturor celor care aţi participat în această seară la acest con
cert care a fo st transmis în direct la postul de radio Trinitas, în aşa fe l încât
mai multă lume a putut asculta frumuseţea, bogaţia acestor colinde, dar au
putut remarca şi măiestria, diversitatea şi frumuseţea coralelor care au
adunat un buchet de flo ri pentru Mântuitorul Iisus Hristos, într-un buchet
de flori muzicale tot ceea ce tradiţia noastră ne-a adus până astăzi, dar şi
ceea ce în contemporaneitate a fo st creat sub form a unor colinde mai ela
borate, mai culte, astfel încât am putut vedea atât tradiţia populară, cât şi
tradiţia corală mai recentă, tradiţia universitară, toate acestea spre slava
lui Dumnezeu şi bucuria noastră a tuturor. Vă mulţumim ca aţi participat
în număr nesperat de mare. Regretăm însă că foarte mulţi din cei care au
venit să asculte în această seara concertul de colinde al Patriarhiei Ro
mâne au stat afară, ceea ce înseamnă că o dată în plus avem dovada nevoii
unei catedrale mari care să fie de 5 sau 6 ori mai încăpătoare decât
această sală. Sperăm ca să nu treacă prea mult timp până când vom avea
o catedrală mare în care să încapă toţi cei care doresc să asculte un astfel
de concert ”.
A fost un festival al bucuriei, o sărbătoare a sufletului românesc. Ideea de a
organiza concertul de colinde a fost o iniţiativă lăudabilă, căci a venit în întâmpi
narea dorinţei credincioşilor de a asculta cântări tradiţionale de Crăciun, cu im
pact la public prin transmiterea mesajului Naşterii Domnului nostru Iisus Hris
tos,dar şi prin interpretare şi ţinută artistică.
Prof. GHEORGHE VASILESCU

CONGRESUL “SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR”
CINSTIRE LA 1600 DE ANI DE LA TRECEREA SA LA DOMNUL

Sfântul Ioan Gură de Aur la an aniversar
Anul 2007 stă, pentru creştinii ortodocşi şi nu numai, sub patronajul Sfântu
lui Ioan Gură de Aur, de la a cărui mutare la Domnul se împlinesc 1600 de ani. Pe
parcursul anului s-au desfăşurat şi în ţara noastră mai multe evenimente come
morative, simpozioane teologice, lansări de carte care au avut ca temă chipul şi
însemnătatea operei Sfântului Ioan Gură de Aur.
Evenimentele au debutat la Bucureşti, în toamna anului 2006, între 12 şi 14
noiembrie, prin Congresul internaţional intitulat „Sfântul Ioan Gură de Aur Exeget al iubirii dumnezeieşti”. Congresul, organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti, şi întrunit sub prezenţa şi binecuvântarea Preafericitului
Părinte Patriarh Teoctist, a reunit prestigioşi teologi din spaţiul ortodox care au
evocat personalitatea marelui Ierarh omagiat.
Redăm mai pe larg, în continuare, câteva dintre manifestările teologice ştiin
ţifice care s-au ţinut în ţară anul acesta în cinstea Sfântului Arhiepiscop al Con
stantinopolului.
La Centrul Eparhial Caransebeş, a avut loc în ziua de 18 aprilie 2007, sim
pozionul „2007 - Anul Sfântului Ioan Gură de Aur”. Au conferenţiat:
PS Lucian Mic al Caransebeşului, „Exigenţele familiei creştine în concepţia
Sfântului Ioan Gură de Aur”; PS Nicodim al Severinului şi Strehaiei, „Exemplul
vieţii Sfântului Ioan Gură de Aur”; PS Daniil Stoenescu, „Citeşte vremurile! - Sf.
Ignatie Teoforul”; Drd. Cezar Păvălaşcu, „Omilia şi elocinţa în lumina interpre
tărilor hrisostomice”; Pr.Prof. Ioan Tulcan din Arad, „Sensul cunoaşterii lui
Dumnezeu la Sf. Ioan Gură de Aur”; Pr. Conf. Ioan Rudeanu din Arad, „Sf. Ioan
Gură de Aur şi filosofii egipteni”; Pr. Lect. Vasile Vlad din Arad, „Tâlcuirile Sf.
Ioan Gură de Aur la « Tatăl nostru ». Perspectiva morală”; Pr. Zaharia Pereş din
Timişoara, „Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur - moment de referinţă în cultul
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creştin”; Pr. dr. Nicoale Breda din Arad, „Elemente de eclesiologie în opera
Sfântului Ioan Gură de Aur”.
La Galaţi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, s-a desfăşurat în luna noiembrie
2007. Simpozionul naţional ştiinţific „Sfântul Ioan Gură de Aur - Păstor, apolo
get, dascăl, filantrop”, ţinut sub binecuvântarea PS Casian al Dunării de Jos.
Marţi, 13 noiembrie, în au fost deschise lucrările simpozionului prin sesiunea
„Biblică şi Istorică”. în cadrul acestei sesiuni a conferenţiat Pr. Prof Constantin
Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cu referatul „Experientia rerum - principiu ermineutic la Sfântul Ioan Gură de Aur”, după care au
susţinut referate Pr. Prof. Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Sibiu, cu excursul „Sfântul Pavel şi evreii după comentariul Sfântului Ioan Gură
de Aur la Romani IX-XI” şi Pr. Asist. Constantin Oancea, de la Facultatea de
Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, cu referatul „Rugăciunea Tatăl nostru în
interpretarea Sfântului Ioan Gură de Aur, în opera sa Omilii la Matei”. Prof. Dr.
Nicolae Achimescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, a susţinut
referatul „Comuniunea primordială in viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi - un model
pentru dialogul dintre oameni şi religii”.
Secţiunea „Sistematică” a debutat cu referatul „Dimensiunea spirituală a
Sfintei Euharistii” prezentat de Pr. Acad. Dumitru Popescu.
Lucrările celei de a doua secţiuni au continuat cu referatele susţinute de Pr.
Lect. Gheorghe Sava, din partea facultăţii gălăţene sus numite, „Botezul in dia
logul catolic-ortodox”, Pr. Prof. Sergiu Tofan de la aceeaşi facultate, „Comen
tariu contemporan la comparaţia intre împărat şi monah, dupa Sfanţul Ioan Gură
de Aur”. Lucrările acestei sesiuni au fost închise de Pr. Sorin Marinescu, cu
prelegerea „Cunoaşterea raţională a lui Dumnezeu după Sfântul Ioan Hrisostom”.
în cadrul secţiunii „Practice” Pr. Prof. Nicolae D. Necula, de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, a prezentat o incursiune despre „Slujirea sacerdotală şi
chipul preotului după Sfântul Ioan Gură de Aur”. Au continuat apoi Pr. Prof.
Viorel Sava, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, cu referatul „Dip
ticele din cadrul Liturghiei egiptene ” şi Pr. Asist. Gabriel Pândele de la Facultatea
de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, care a dezvoltat tema, „Preoţia ca
împlinire a vieţii Sfântului Ioan Hrisostom”.
Pr. BOGDAN SCORŢEA

SFANTA TAINA A PREOŢIEI LA SFANŢUL
IOAN GURĂ DE AUR
Este îndeobşte acceptat că perioada postconstantiniană a Bisericii creştine a
însemnat manifestarea ei creatoare şi liberă în istorie. S-a trecut treptat şi hotărât
de la combaterea păgânismului, prezent până atunci în sufletele oamenilor, în
monumentele trecutului şi în simbolurile culturii, la organizarea bisericească în
folosul comunităţii. A fost completată ierarhia, cum nu o permiteau anii de perse
cuţie de odinioară, s-a îngăduit manifestarea filantropiei evanghelice în legi şi în
instituţii de caritate. De asemenea, preocupările de precizare a doctrinei creştine s-au
mărit pentru ca realităţile politico-sociale ale Imperiului Roman să se disocieze de
trecutul păgân şi să înceapă să evidenţieze virtuţile adevărului, ale iubirii, ale
dreptăţii şi ale frumosului pe care le aducea Legea cea nouă. în această epocă,
Biserica s-a organizat la adăpostul Statului. De aceea, viaţa religioasă, sub diferi
tele ei manifestări: doctrină, cult, pietate, moravuri, s-a putut dezvolta în toată li
bertatea şi varietatea aspiraţiilor umane înălţătoare. Formele începătoare ale mo
nahismului au contribuit mult la combaterea unor erezii. Din mănăstiri, din că
mine de evlavie şi de cultură religioasă au ieşit şi strălucite personalităţi bise
riceşti şi culturale, care au făcut ca veacul al IV-lea, în care au trăit cele mai multe
dintre ele să fie numit epoca de aur a literaturii patristice. Evident lucru că, pentru a
putea discuta problemele trinitare, hristologice sau mariologice şi a frecventa toate
genurile literare de atunci, preoţia, ca formare moral-intelectuală şi misiune sacerdo
tală, s-a bucurat de mare cinste.
Preoţia creştină este o taină ale cărei bogate semnificaţii au uimit şi pe cei mai
renumiţi sfinţi ai Bisericii. Ne gândim aici la Sf. Grigorie Teologul, la Sf. Efrem
Şirul, la Ambrozie al Milanului şi la Sf. Papa Grigorie Dialogul. Mai mult decât
ei, Sfântul Ioan Gură de Aur a constatat sublimul chipului sacerdotului prezentat
de Evanghelie, dar şi cel realizat în veacul său.
Marele ierarh constantinopolitan a trăit convingeri adânci şi pline de simţire
sfântă faţă de taina pe care o urmărim. Toate idealizările, gândurile, temerile,
experienţele, dezamăgirile chiar, pe care le-a avut în această privinţă, le-a imor
talizat în paginile de foc ale tratatului Despre preoţie. Opera aceasta a fost con
cepută în două părţi: în cea dintâi se vorbeşte despre preoţie în general şi despre
demnitatea ei; în cea de a doua analizează datoriile speciale ale preotului, privi
toare la săvârşirea Sfintelor Taine în comunitate.
Hristos a realizat opera de mântuire îndeosebi prin jertfa de pe Golgota din
dragoste pentru omul căzut în osânda morţii prin strămoşul Adam. Aplicarea ei
individuală, ca şi împărtăşirea tuturor sufletelor din iubirea Mântuitorului, până la
sfârşitul veacurilor, se face prin slujba preoţească. De aceea, „preoţia este cel mai
mare semn al dragostei lui Hristos (...) Hristos dă mare şi nespusă plată celui care
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se osteneşte cu păzirea oilor Sale cele cuvântătoare, preţuite atât de mult de El”1.
Cum slujirea preoţiei este mai mare decât celelalte slujiri, aceasta are nevoie de
un suflet devotat şi entuziast. Bolile sufleteşti pe care le întâmpină un păstor spiri
tual pot fi vindecate doar printr-o activitate de convingere individuală. De aici,
multele greutăţi şi primejdii în pastoraţie. Când într-o parohie se află oameni slabi
sufleteşte, înclinaţi spre plăceri lumeşti, mândri şi cu funcţii înalte, „păstorul de
suflete are nevoie de multă pricepere şi de mii de ochi, ca să vadă din toate părţile
starea sufletească a păcătosului (...) Omul care se îngrijeşte numai de mântuirea
lui mărgineşte numai la el folosul strădaniei sale; dar păstorul de suflete întinde
folosul strădaniei sale la tot poporul”2.
După cum se vede, preoţia este o cinste deosebită, dar şi un lucru înfricoşător,
ca una care lucrează cu realităţi supraomeneşti şi veşnice. Demnitatea ei implică,
aşadar, o maximă puritate personală şi o responsabilitate proporţională cu gran
doarea pe care o comportă. în cazul preoţiei, care nu are în grijă lucruri de valoare
pământească şi trecătoare, ci sufletele pentru care S-a întrupat şi pentru care S-a
jertfit Mântuitorul, făcând din fiecare om un frate mai mic al Său, evidenţa este la
îndemâna oricui. „...Omul, căruia i s-a încredinţat turma cea cuvântătoare a lui
Hristos, suferă, mai întâi nu pagubă la bani, ci pagubă în propriul lui suflet”3.
Cu asemenea convingeri despre valoarea preoţiei nu este de mirare că Sfântul
Ioan recomandă candidatului la această taină o matură chibzuinţă înainte de a lua pe
umeri sarcina ei. „...Cel ce hirotoneşte trebuie să facă multă cercetare; dar cu mult
mai multă cel hirotonit”4. Dacă cei din jur sau episcopul hirotonisitor pot să se
înşele asupra vredniciei candidatului, cel care se cunoaşte pe sine până în cele mai
adânci cute ale sufletului este aspirantul însuşi. El trebuie să privească scrutător şi
sincer în cristalul conştiinţei sale. Negăsind în ea razele vocaţiei, să se îndepărteze,
chiar dacă e silit de cineva să primească sacerdoţiul, căci preoţia creştină este foc
care arde pe cei nevrednici. După opinia unui teolog, „scrutarea conştiinţei şi
însuşirile sale sufleteşti pe care Hrisostom le supune unui riguros examen critic faţă
cu înalta demnitate la care este chemat se impune oricărui spirit sincer şi conştient,
de a-1 aplica în toate ramurile de activitate ce are de îndeplinit în viaţă”5.
împotriva celor ce din motive lumeşti susţin un candidat nevrednic, din
rândul „oamenilor stricaţi”6, episcopul să activeze hotărât ca aspirantul potrivit
să treacă înaintea celui nedemn, chiar dacă toţi i-ar fi împotrivă. înalta treaptă în
A

1. Sf. Ioan Gură de Aur, Despre preoţie II, 1, p. 40. Traducere, Introducere şi note de Pr. D.
Fecioru, Bucureşti, 1987, p. 40.
2. Ibidem II, 4, p. 46.
3. Ibidem II, 2, p. 43.
4. Ibidem IV, 2, p. 96.
5. Dr. Şerban Ionescu, Atitudini etico-sociale scoase din viaţa Sf. Ioan Hrisostom , urmate dc
o expunere a doctrinei sale morale, Bucureşti, 1920, p. 15.
6. Sf. Ioan Gură de Aur, ibid. III, 11, p. 79.
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care se situează păstorii în Biserica lui Hristos, sfinţenia şi greutatea funcţiei
evidenţiază un adevăr: nu oricare persoană, fară alegere, poate primi această mare
sarcină a conducerii unei biserici. Dimpotrivă, în scopul rezolvării maxime a pro
blemei, ea trebuie să deţină numeroase calităţi şi talente.
Preoţia Vechiului Testament nu primea în slujba Domnului pe cei care nu
aveau integritate fizică (Levitic 21, 18). Această tradiţie a trecut şi în creştinism.
Sacerdoţiul hrisostomic mai adaugă un element la ceruta deplinătate şi sănătate
corporală. Este vorba de prestanţa fizică, element care are partea lui de contribuţie
la reuşita misiunii preoţeşti: „...Dacă trupul e slab, are numai râvnă pentru nevoinţele călugăreşti, dar nu le poate săvârşi”7.
Calităţilor fizice ale candidatului la hirotonie trebuie să li se adauge cele religios-morale. Acestea dau adevărata valoare însuşirilor amintite mai sus. Este ca
în cazul zidirii unei case: după pregătirea materialului, construcţia ei o face numai
cel care are pregătire de arhitect8.
O adâncă sensibilitate religioasă şi o puternică prezenţă a divinului o mijlo
ceşte funcţia sfinţitoare sau sacramentală a preoţiei. Bineînţeles că această calitate
trebuie să o aibă şi soţia slujitorului, care va imprima întregii lui familii un puter
nic simţ religios. Sfântul Ioan Gură de Aur vede în preoţie cea mai mare demni
tate de care se poate învrednici un muritor. „Dacă ai putea să te gândeşti ce lucru
mare este, ca om fiind şi îmbrăcat încă în trup şi sânge, să te poţi apropia de feri
cita şi nemuritoarea fire a Dumnezeirii, atunci ai putea înţelege bine cu câtă cin
ste a învrednicit pe preoţi harul Sfântului Duh. Prin preoţi se săvârşeşte şi sfânta
jertfa şi alte slujbe, întru nimic mai prejos de sfânta jertfa şi în ce priveşte vred
nicia preoţească şi în ce priveşte mântuirea noastră. Oameni, care trăiesc pe pă
mânt şi locuiesc pe el, au primit îngăduinţa să administreze cele cereşti şi au o pu
tere, pe care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor”9. Aflat înain
tea sfântului altar, omul întâlneşte pe Dumnezeul său în stare de jertfa. De aceea,
el trăieşte clipe de sublim în faţa Celui răstignit, dar înviat pentru mântuirea uni
versală. E aici o măreţie, o putere şi o frumuseţe, dar şi sentimentul nimicniciei şi
al fricii, însă cu alt conţinut ideatic. „Preoţia se săvâşeşte pe pământ, dar are rânduiala celor cereşti, şi pe bună dreptate, că slujba aceasta n-a rânduit-o un om sau
un înger sau un arhanghel sau altă putere creată de Dumnezeu, ci însuşi Mângâietorul. Sfântul Duh a rânduit ca preoţii, încă pe când sunt în trup, să aducă lui
Dumnezeu aceeaşi slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri”10.
7. Ibidem VI, 5, p. 128.
8. Comp., ibidem IV, 2, p. 97.
9. Ibidem III, 5, p. 59.
10. Ibidem III, 4, p. 57.
16 - B.O.R. 9-12/2007
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Efectul săvârşirii Sfintelor Taine se revarsă peste tot poporul. Sufletelor cre
dincioşilor, uneori înlănţuite puternic de veacul de aici, trebuie să le fie transmis
harul sfmţitor. Dumnezeu a dat preotului o putere mai mare decât părinţilor11. Cu
acesta, el pregăteşte sufletele pentru dobândirea luminii celei neînserate. în faţa
jertfelnicului, sacerdotul se integrează în ceata slujitorilor drepteicredinţe, care l-au
precedat în alte veacuri. Ca şi înaintaşii săi, ale căror nume sunt scrise în cartea
vieţii, el se roagă pentru vii şi pentru morţi, pentru încetarea relelor în lume şi pen
tru bunăstarea tuturor12.
„...Când vezi că Domnul stă jertfa pe Sfânta Masă, iar pe preot stând lângă
jertfa rugându-se, când vezi că toţi se înroşesc cu împărtăşirea cu cinstitul Sânge
al lui Hristos” 13 - iată un aspect tainic pe care sluj itorii altarelor din vremea noas
tră trebuie să-l mediteze mai adânc şi în repetate rânduri. Realismul euharistie, pe
care el îl comunică, a preocupat odinioară şi pe fostul patriarh constantinopolitan.
De asemenea, momentele Spovedaniei prezintă caracterul sublimului. în
scaunul duhovnicesc, slujitorul sfinţit are o putere „pe care Dumnezeu n-a dat-o
nici îngerilor, nici arhanghelilor”. Administrând Sfanta Mărturisire, preotul este
mai mare decât regele chiar, a cărui putere nu se întinde şi asupra sufletelor, ci
priveşte numai trupurile. „Când preotul în scaunul de duhovnicie iartă păcatele,
în acelaşi timp, sus în ceruri, îngerii lui Dumnezeu şterg din cărţile lor păcatele
iertate de preot. îngerii, care slujesc lui Dumnezeu, ascultă de porunca preotului,
de glasul preotului. Şi nu mă minunez atâta că cei mari ai pământului se pleacă şi
îngenunche în faţa preotului, cât mă spăimântez că împăratul împăraţilor, Domnul
domnilor, se pleacă preotului şi-i face voia lui”14.
In ceea ce priveşte partea morală, Sfântul Ioan accentuează ideea că viitorul
cleric trebuie să se dovedească, înainte de orice, un campion al virtuţii. Inima lui
să fie însufleţită de cea mai vie iubire faţă de Hristos şi faţă de oameni. Această
curăţie sufletească nu este concepută decât întovărăşită de însuşirea prudenţei.
Precizează marele ierarh: „...Pentru a fi preot e nevoie de multă pricepere, iar
înainte de pricepere e nevoie de mult har de la Dumnezeu, de purtări bune, de
viaţă curată, de virtute mai mare decât omenească”15.
Mânia, care poate să se afle în sufletul acestuia16, nu are ce căuta aici. De aseme
nea, iritarea la critică şi invidia. De mare folos îi este preotului fuga de slava deşartă.
Se înţelege că asemenea calităţi nu se găsesc în orice tânăr. Iată de ce se
cuvine „să fie puşi în această slujbă înaltă numai bărbaţii aceia care întrec cu mult
pe toţi ceilalţi oameni, în virtutea sufletului, pe cât era mai înalt Saul decât iudeii
A

A

11. Ibidem III, 6, p. 61.
12. Ibidem VI, 4, p. 126.
13. Ibidem III, 4, p. 58.
14. Pr. D. Fecioru, op.cit., p. 11.
15. Sf. Ioan Gură de Aur, op.cit. III, 8, p. 64.
16. Ibidem.
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în înălţimea trupului; şi chiar cu mult mai înalţi”17. în acest caz, cei cu evlavie
sporită, dar fară pricepere, nu pot fi făcuţi conducători. Pe de altă parte, Sfântul
Părinte conchide: „Nu voi ridica la dregătoria cea mai înaltă, nici pe unul care
toată viaţa şi-a cheltuit-o în cea mai de jos treaptă a slujirii bisericeşti şi a ajuns la
adânci bătrâneţe, numai pentru că-i respect vârsta lui înaintată”18.
Trupul lui Hristos, Biserica, e supus mai multor încercări decât o înjghebare
omenească oarecare. împotriva tuturor acestor greutăţi, celui ce-i va fi rânduit să
o conducă nu îi este permis să se folosească decât de arme spirituale şi rareori de
acte de autoritate. Autorul găseşte că cea mai eficace dintre acestea este puterea
cuvântului. Darul oratoriei nu se dobândeşte prin naştere, ci prin studiu. De aceea
îl socoteşte sublim în lucrarea pastorală. El îşi păstrează actualitatea în orice îm
prejurare, fiind indispensabil chiar candidatului care ar avea darul minunilor19,
„în afară de pilda prin faptă, preoţii nu au decât un singur mijloc, o singură cale
de vindecare: învăţătura cu cuvântul, predica”. El este hrană, el este medicament,
el este instrument chirurgical. în puţine cuvinte: „Prin predică ridicăm sufletul
deznădăjnuit; prin predică smerim sufletul îngâmfat...”20. Este necesar să insistăm
asupra configuraţiei şi sfaturilor pe care sfinţitul autor le prezintă în scrierea de
faţă. încă de la început, observăm că el stabileşte un principiu: cea mai de seamă
datorie a preotului, pe lângă aceea a săvârşirii Dumnezeieştii Liturghii, o consti
tuie predicarea credinţei „cu timp şi fară timp”. Lipsa acestei activităţi didactice
diminuează convingerea enoriaşilor, iar uneori chiar o stinge. Atunci ei cad în în
tuneric spiritual, care aduce multe nenorociri temporale şi apoi pieirea sufletească
veşnică. „De aceea preotul trebuie să facă totul ca să dobândească această putere,
puterea de a predica”21. Este necesar să fie continuu veghetor, dovedindu-se gata
pentru orice răspuns pe care l-ar provoca iudeii, ereticii de toate nuanţele sau chiar
proprii credincioşi. La acest capitol, Sfântul Părinte mai precizează: „Dacă cel
care vrea să învingă nu cunoaşte toate felurile de luptă, diavolul ştie să răpească
oile, că bagă înăuntrul Bisericii pe tâlharii săi prin acea parte pe care preotul n-a
păzit-o bine”22.
Talentul de vorbitor nu-l scuteşte pe slujitorul altarului de a studia Sfânta
Scriptură şi pe Sfinţii Părinţi. Dimpotrivă, situaţia aceasta îl obligă la un efort mai
mare decăt al celor din jur, căci ascultătorii îl judecă după renumele talentului
său23. Iată de ce preotul trebuie să nu predice decât atunci când are ceva de spus
şi este pregătit să vorbească.
17. Ibidem
18. Ibidem
19. Ibidem
20. Ibidem
21. Ibidem
22. Ibidem
23. Ibidem

II, 2, p. 43.
III, 11, p. 75.
IV, 3, p. 99.
IV, 5, p. 104.
IV, 4, p. 100.
V, 5, p. 117.
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La amvon, păstorul de suflete va prezenta ideile pe care trebuie să le dezvolte
în ordine şi cu eleganţă stilistică. Orice cuvânt al său va fi rostit pentru preamă
rirea lui Dumnezeu prin el; din această convingere nu va lua în seamă laudele ce
se aduc artei sale24. In sprijinul activităţii învăţătoreşti pe care o desfăşoară vine
şi exemplul personal al preotului. Acest imbold prezent şi intuitiv va determina pe
enoriaşi să înainteze şi mai mult pe calea virtuţii. Atitudinea de faţă se explică prin
faptul că „toţi îl judecă pe preot, nu ca pe un om îmbrăcat cu trup şi el, cu fire
omenească şi el, ci ca pe un înger slobozit de orice slăbiciune omenească”25.
însuşirea temeinică a ştiinţei şi a filosofiei constituie un alt capitol al forma
ţiei intelectuale a preotului. Pregătirea aceasta se impune în vederea confruntării
cu ideile diferite, ba chiar adverse, din câmpul pastoraţiei cu care se întâlneşte
adesea. Dintre modelele creştine care se impun, Sfântul Apostol Pavel este pre
zentat ca având o formaţie spirituală şi intelectuală excepţională. El s-a dovedit
superior marilor scriitori şi oratori ai elenismului antic26. Preotul nu are să preia
de la ei „podoaba căutată a cuvântărilor”, ci să urmărească „precizia dogmelor”
creştine27. O profundă pregătire avea şi Sfântul Evanghelist Ioan, pe care sluji
torul altarului îl poate prelua sub raportul armurii doctrinare. Aşadar, cuvântătorul
de Dumnezeu nu alcătuieşte efortul său pe cunoştinţele lumii, ci pe înţelepciunea
cea de sus, pe care o află în paginile Scripturii. Deşi în sufletul marelui dascăl a
existat o contradicţie între cultura profană a veacului şi credinţa sa creştină, el a
formulat totuşi un principiu: familiarizarea preotului cu ştiinţele sacre, dar şi cu
cele profane, îi va da posibilitatea să ducă lupta atât cu duşmanii din afară, cât şi
cu „scormonitorii de taine”28 din parohie.
Tendinţa prezentării preotului în câteva din situaţiile practice ale pastoraţiei
sale se regăseşte de asemenea în tratatul care ne preocupă. Amintind câteva cate
gorii de enoriaşi la care se gândeşte Sfântul Ioan Gură de Aur, reconstituim şi
metodele pe care el le-a utilizat faţă de ei.
Preotul hrisostomic nu se îndepărtează o clipă de cei pe care îi păstoreşte. El
este un prieten al poporului şi un element cu un însemnat rol social. Dacă în faţa
altarului el se roagă pentru cei mulţi, în afara zidurilor bisericii ia parte la fră
mântările lor. Nu se mulţumeşte numai să vorbească şi să înfiereze contrastele
sociale pe care le observă. îngrijirea străinilor, chiar a bolnavilor, ajutorarea vădu
velor, grija faţă de fecioare, vizitele zilnice la cei defavorizaţi constituiau mijloa
cele prin care preoţii veacurilor patristice căutau să remedieze câte ceva din ne
dreptăţile societăţii în care trăiau29. Bogăţiile Bisericii, adunate prin bunăvoinţa
A

24. Ibidem V, 3, p. 115.
25. Ibidem III, 10, p. 73.
26. Ibidem IV, 6, p. 107.
27. Ibidem , p. 107.
28. Ibidem.
29. Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi, în „Studii teologice”, I
(1949), nr. 9-10, p. 758.
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credincioşilor, contribuiau adesea la îndestularea celor lipsiţi. Când acestea deve
neau neîndestulătoare, se cerea ajutorul celor cu stare.
Sfântul Ioan recomandă prudenţă preoţilor care merg să îngrijească pe săraci
şi pe bolnavi. Sfinţenia preoţiei, ca şi faptul că aceasta lucrează cu sufletele cre
dincioşilor, mai cere de la păstor şi alte virtuţi. Este vorba de dragoste şi de soli
citudine. Când observă că una din oile sale se depărtează de locul păşunii, el este
primul care observă pericolul. Nu trebuie să procedeze prin silă, ci prin încre
dinţare pe calea convingerii. Metoda activităţii sale în parohie va fi lipsită şi de
uniformitate: „Trebuie să cunoască viaţa în întregul ei tot atât de bine ca şi mi
renii, dar să fie desfăcut de viaţă tot atât de mult ca şi monahii care trăiesc în
munţi: pentru că preotul trebuie să aibă neapărat legături cu bărbaţi care au soţii
şi cresc copii, care au slugi şi slujnice, cu bărbaţi foarte bogaţi, cu bărbaţi care fac
politică, cu bărbaţi cu funcţii înalte. Deci pentru că preotul trebuie să aibă legături
cu oameni atât de feluriţi, felurită trebuie să fie şi purtarea lui faţă de ei. Iar când
spun felurită, nu spun ca preotul să fie viclean, linguşitor, făţarnic, ci liber la
cuvânt şi plin de îndrăzneală. Să ştie să fie îngăduitor cu folos, când împrejurările
o cer; să fie bun, dar şi aspru. Nu trebuie să se poarte la fel cu toţi credincioşii. Că
nici doctorii nu se folosesc de un singur mijloc pentru vindecarea bolnavilor şi
nici căpitanii corăbiilor nu cunosc numai o singură cale în lupta cu vânturile”30.
In ciuda pregătirii slujitorilor altarelor şi a ostenelilor lor de tot ceasul, eno
riaşii se întreabă asupra eventualelor defecte moral-intelectuale ale lor. Aceasta se
întâmplă pentru că „toţi măsoară păcatul nu cu mărimea păcatului săvârşit, ci cu
dregătoria celui ce săvârşeşte păcatul”31. Este demnă de reţinut observaţia autoru
lui nostru că, între cei ce-1 pândesc, pot fi vrăjmaşii săi, dar şi unii care îi arată prie
tenie în faţă. „De aceea trebuie ca frumuseţea sufletului preotului să strălucească
în toate împrejurările din viaţa lui, ca să poată, în acelaşi timp, şi bucura, dar şi
lumina sufletele celor ce-1 privesc”32.
Unora le place să învinuiască fără probe şi inutil chiar pe episcop, şi mai re
voltător este faptul că ei se mândresc cu astfel de atitudini. în acest caz, cel învinuit
pe nedrept să nu se mânie şi să încerce „să suporte cu curaj prostiile mulţimii”33.
Atitudinea recomandată se impune şi pentru faptul că „mulţimea, de obicei, nu
verifică nici ce aude, nici ce grăieşte, repetă fără socoteală tot ce-i vine la ureche,
fără să caute adevărul”34.
Aceeaşi atitudine îngăduitoare şi mărinimoasă se impune şi în cazul unei cri
tici minimalizatoare făcute unei predici a păstorului. Atunci cei invidioşi se folosesc şi de „nepriceperea tuturor credincioşilor săi
A

30.
31.
32.
33.
34.

Sf. Ioan Gură de Aur, ibid. VI, 4, p. 128.
Ibidem III, 10, p. 72.
Ibidem.
Ibidem III, 14, p. 87.
Ibidem V, 4, p. 116.
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După acest Sfânt Părinte, slujitorul altarelor trebuie să cunoască bine dialec
tica. Ea îl va apăra împotriva „flecărelilor credincioşilor noştri”35, care umblă
după diferite iscodiri ale Scripturii. Acestora trebuie să li se dea explicaţiile ce
rute, iar nu să li se închidă gura în mod autoritar.
Un mic păcat al preotului, constată de asemenea Sfântul Ioan Gură de Aur,
aduce tulburări neaşteptate în rândul păstoriţilor: „cei care cu puţin mai înainte,
pe când preotul era puternic, îl cinsteau şi-l slujeau, îndată ce-i găsesc o mică slă
biciune, se pregătesc cu înverşunare să-l alunge din scaun, nu numai ca pe un
tiran, ci cu mai multă asprime decât pe un tiran”. Aici, coliturghisitorii lui pot avea
un rol negativ însemnat. Aceeaşi invidie îi poate determina să speculeze datele
vieţii colegului de slujire „făcând mari micile lui greşeli”36.
Faţă de situaţiile negative de mai înainte, soluţia valabilă este generală: „Pre
dicatorul trebuie să fie pregătit să întâmpine cu curaj toate aceste greutăţi; pe cei
care, din pricina neştiinţei, nu-i pot judeca cum trebuie predicile, să-i ierte; pe cei
care, din pricina invidiei, îi critică predicile, să-i plângă ca pe nişte ticăloşi şi ca
pe nişte oameni vrednici de milă; iar pe el, nici neştiinţa unora, nici invidia alto
ra să nu-1 facă să creadă că a pierdut ceva din talentul său oratoric”37.
O
altă categorie importantă a păstoriţilor pe care o zugrăveşte marele patriarh
constantinopolitan o constituie cei din clasa aristocratică, am zice. „Oameni slabi
sufleteşte, înclinaţi spre o viaţă uşuratică şi legaţi mult de plăcerile lumii, mândri
încă şi de neamul lor şi de funcţiile lor înalte...”38, care trebuie trataţi la duhovnicie
cu multă precauţie. Să se evite extremele, pentru a nu fi şocaţi. în nici un caz să nu
fie ruşinaţi dintr-o dată. Patimile care le înlănţuie sufletele se aseamănă cu feroci
tatea pe care o transmit fiarele. „Care este hrana acestor fiare sălbatice”? Slava
deşartă se hrăneşte cu onoruri şi cu laude; îngâmfarea se hrăneşte cu puterea şi
măreţia funcţiei; invidia se hrăneşte cu succesele celor din jur; iubirea de arginţi se
hrăneşte cu dărnicia credincioşilor; desfrânarea se hrăneşte cu traiul bun, cu petre
cerile şi cu statul necontenit de vorbă cu femeile. Fiecare patimă are hrana sa”39.
Aici poate că ar trebui să amintim că „ispita diavolului este mai cumplită
decât orice război”40. Cursele lui rănesc zilnic mulţime de credincioşi. El ştie să
izvodească nenumărate viclenii. în tot cazul, „diavolul pune mai multă râvnă pen
tru pierderea noastră decât noi pentru mântuirea noastră”41.
în viziunea hrisostomică, femeile să nu stea la conducerea Bisericii. Totuşi,
supravegherea şi sprijinirea lor stau în sarcina episcopului. După înlăturarea celor
35. Ibidem IV, 5, p. 104.
36. Ibidem III, 10, p. 73.
37. Ibidem V, 6, p. 119.
38. Ibidem II, 4, p. 46.
39. Ibidem VI, 12, p. 138.
40. Ibidem VI, 13, p. 141.
41. Ibidem VI, 13, p. 143.
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ce necinstesc numele lui Hristos prin comportamentul lor păcătos, adevăratele
văduve primeau o asistenţă suficientă şi susţinută. Binefacerile acestea trebuiau să
menajeze starea lor de spirit, pentru a nu le mări povara sufletească printr-o formă
rău prezentată. Faţă de neajunsurile firii femeieşti, cu obrăznicia exagerată une
ori, întâistătătorul respectiv să nu se mânie şi să nu le ruşineze. De asemenea să
nu le insulte, să aibă şi faţă de ele cuvinte de mângâiere.
Sfanţul Ioan recomandă o mare prudenţă preoţilor care merg să îngrijească de
săraci, bolnavi, dar mai ales de văduve. Pe aceştia îi pândeşte o ţesătură vicleană
de ispite: „Frumuseţea chipului femeiesc, mişcările afectate, mersul legănat, dul
ceaţa vocii, încondeierea ochilor, rumenitul obrajilor, împletitul şi vopsitul pă
rului, luxul hainelor, felurimea bijuteriilor de aur, frumuseţea pietrelor preţioase,
mirosul plăcut al parfumurilor şi toate celelalte, în care se pricep femeile, sunt în
stare să tulbure sufletul dacă nu ajunge ca de piatră prin asprimea castităţii”42.
Aceeaşi grijă şi o delicată băgare de seamă se va avea în vedere şi la ospita
litatea oferită străinilor, precum şi la îngrijirea bolnavilor.
în aceeaşi preocupare de păstrare a integrităţii morale, păstorul să ia aminte
şi la altă constatare a marelui ierarh: „Ochiul oricărei femei aruncă săgeţi şi tul
bură sufletul; nu numai ochiul femeii desfrânate, ci şi ochiul femeii cuminţi;
linguşelile lor îl moaie, iar cinstea ce i-o dă îl robeşte. Şi astfel, dragostea clo
cotitoare de aproapele - această pricină a tuturor bunătăţilor - ajunge pricină a mii
şi mii de păcate, pentru cei care nu ştiu să o întrebuinţeze bine”43.
Şi călugării au intrat în sfera de observaţie a marelui patriarh. El întreprinde
chiar o prezentare comparativă a lor cu preotul de mir, din perspectiva slujirii
comunităţii credincioşilor. Faţă de monahul din singurătate, la adăpost de ispitele
societăţii, parohul trăieşte în mijlocul lumii. Cel dintâi se îngrijeşte doar de el, pe
când celălalt se roagă pentru toată lumea. Se vorbeşte de „lupta monahilor”, de
„sudorile unui călugăr”44. Totuşi, neavând legături responsabile cu lumea, el pierde
când „intră în stadionul luptelor preoţeşti”45. „De aceea monahii, când intră în
luptele pentru care nu s-au pregătit mai dinainte, rămân nedumeriţi, ameţesc, sunt
neputincioşi şi în loc să mai propăşească în virtute, mulţi din ei îşi pierd şi virtuţile
ce le aveau când au părăsit pustia”46.
Se ştie că, faţă de înţelegerea cu prietenul său, Vasile, ca să primească amân
doi preoţia, Sfântul Ioan a fugit în pustie. „O victorie câştigată prin isteţime face
ca patria să se bucure neştirbit de victorie”47 - s-a justificat el faţă de sine însuşi.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ibidem VI, 2, p. 124.
Ibidem VI, 8, p. 133.
Ibidem VI, 5, p. 128.
Ibidem VI, 7, p. 131.
Ibidem.
Ibidem I, 6, p. 37.
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Aceasta este spusă şi cu privire la faptul că singurul hirotonit a fost element puter
nic al slujirii creştine generale.
Ce gânduri l-au frământat pe Sfântul Ioan înainte de a primi o atât de covâr
şitoare misiune sacerdotală şi de ce a luat amintita atitudine negativă, ne-o spune
el singur „...slăbiciunea sufletului meu arată că nu sunt potrivit pentru preoţie”48.
Pe lângă justificarea sa, el a ferit şi pe superiori de critică, deoarece nu „a dat pri
lej să fie bârfiţi cei ce m-au chemat”49.
Socotindu-se nevrednic „de o slujire care cere virtute de înger”50, se retrage în
pustie. în sânul naturii, el a adâncit studiul Bibliei pe care a cunoscut-o ca puţini
exegeţi creştini. Cu timpul, un gând îi răsărea tot mai insistent în minte. Lumina
aceasta mare, care îl învăluia atunci, nu putea veni decât de la Dumnezeu: „Omul
care se îngrijeşte numai de mântuirea lui mărgineşte numai la el folosul strădaniei
sale; dar păstorul de suflete întinde folosul strădaniei sale la tot poporul”51.
Şi gândul acesta mare a biruit... A părăsit curând singurătatea spre a pune în
practică noua convingere, rodul atâtor ani de meditaţie solitară.
Chipul preotului zugrăvit în acest tratat îl putem raporta la Sfântul Ioan
însuşi. Ceea ce el relatează acolo sunt cuvintele unui om mare. Este experienţa
unei personalităţi cu adevărat excepţionale prin învăţătura, dar mai ales prin trăi
rea sa după Evanghelie, în folos personal şi deopotrivă în cel comunitar. Aghiografia face mare apropiere între el şi Sfântul Pavel. într-adevăr, puţini l-au studiat
pe acest apostol şi şi-au propus să-l imite mai mult ca el. Au fost înzestraţi amân
doi aproape la fel: statură mică, învăţătură temeinică, răbdare în persecuţii, iscu
sinţă în momente cruciale, caractere alese.
Născut în Antiohia prin anul 354, el a rămas orfan de tată. A urmat studii
aprofundate, creştine şi păgâne. Intenţiona să se retragă în pustie împreună cu prie
tenul său, Vasile. Nu a putut să trăiască atunci acest ideal, căci mama sa i-a cerut
„cu râuri de lacrimi”: „nu mă lăsa văduvă a doua oară, nici nu-mi aprinde din nou
în suflet stinsa mea durere”52. De la anul 380, când e hirotonit diacon, iar mai
târziu preot, activează în Antiohia. Comentează Scriptura, îmbogăţeşte slujba
bisericească, catehizează, face educaţie moral-religioasă a credincioşilor prin omi
liile şi panegiricile sale. Toate aceste preocupări şi realizări îi duc numele peste
hotare. în urma unei secete în ţară, el este acela care organizează ajutorarea miilor
de victime omeneşti fară nici o discriminare.
în mijlocul antiohienilor, calităţile sale de păstor au fost puse la mare încer
care cu prilejul revoltei şi a dărmării statuilor împărăteşti din anul 387. Spaima
pusese stăpânire pe inimile tuturor, totul se îndrepta spre deznădejdea finală. în
48.
49.
50.
51.
52.

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

II, 5, p. 47.
II, 8, p. 54.
VI, 2, p. 123.
II, 4, p. 47.
II, 2, p. 28.
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lipsa Patriarhului Flavian, plecat în capitală pentru a cere clemenţă, preotul Ioan
a putut mângâia pe cei îngroziţi de o posibilă moarte prin devotamentul pasto
raţiei, dar şi prin cuvântul său întraripat. Este epoca şi problematica celor 21 de
omilii denumite La statui53.
Ca patriarh al Constantinopolului, după anul 397 merge pe drumul început la
Antiohia. Reforma în Biserică, unde restabileşte totul după principiile evanghelice,
o începe cu palatul patriarhal. Luxul de aici a fost redus şi, adăugându-se resurse
din averea proprie, el a putut spori numărul aşezămintelor de asistenţă socială.
Purtarea sa de grijă pentru misiunea creştină a ajuns până în ţinutul Dobrogei
noastre.
în predicile ţinute, patriarhul critica păcatele păstoriţilor fară să caute la faţa
omului. Dar „câţi preoţi pedepsiţi disciplinar, câţi călugări mustraţi de Ioan, câţi
episcopi depuşi pentru simonie, câţi oameni de la curte înfieraţi pentru abuzuri şi
crime, toţi aceştia erau elementele care alcătuiau vulcanul care avea să izbuc
nească”54. Chiar şi în tratatul de faţă, scris între 372-378, citim: „...nu ies nicăieri,
nu vorbesc cu nimeni, n-am nici o legătură cu nimeni şi îndur să audşi alte nenu
mărate învinuiri la fel cu cele ce am auzit”55.
în exilul definitiv din 404 suportă cu resemnare şi înduh de iertare toate ac
ţiunile de distrugere a sa.
Creştinătatea a înveşnicit personalitatea aceasta în sărbătoarea ecumenică a
celor Trei Mari Dascăli ai Lumii şi Ierarhi.
Tratatul Despre preoţie are acelaşi rol de ghid pentru cei pregătiţi să cunoască
şi să trăiască în mod direct şi sincer sentimentul sublimităţii preoţiei în faţa jert
fei de pe altar şi în largul societăţii. Aşadar, realism euharistie şi slujire a aproa
pelui laic. îndeplinirea datoriei de preot a dat consistenţă vieţii sale, fară ca slăbi
ciunile celor din jur să constituie o piedică sau măcar o scuză în calea neîmplinirilor suferite. Faptul că printre frământările din prag de preoţie nu găsim şi pre
ocupări de ordin material trebuie să constituie încă un prilej de meditaţie pentru
mulţi dintre noi.
Mai înainte de acestea, candidatul la hirotonie se cuvine să-şi pună problema
conştientizării înclinaţiilor sale interioare, năzuinţa şi cutremurarea în faţa sacrului.
Ultima noastră observaţie priveşte precizarea autorului patristic că preotului
îi este necesară nu numai o viaţă îmbunătăţită ci şi o cunoaştere a realităţilor
divine. Cu alte cuvinte, teologia să nu fie minimalizată, căci ea fundamentează şi
luminează evlavia credinciosului56). în planul realităţilor practice, unii creştini nu
53. Vezi Dr. Mihai Popescu, Hrisostom ca învăţător al adevărurilor Bisericii, Bucureşti, 1910,
p. 79 şi urm.
54. Ibidem , p. 143.
55. Sf. Ioan Gură de Aur, ibid. VI, 12, p. 138.
56. Ibidem IV, 9, p. 111: „Negreşit, o viaţă îmbunătăţită poate să ne ajute mult la săvârşirea
poruncilor lui Dumnezeu, dar n-aş putea susţine că ea săvârşeşte totul. Ce tărie va putea să-i dea
cuiva viaţa sa îmbunătăţită, când începe lupta pentru credinţă şi când toţi luptă cu argumente din
aceleaşi Scripturi
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sunt destul de instruiţi. De aceea ei privesc la povăţuitorul lor spiritual cu în
credere. Dar „înfrângerea dascălului strecoară atâta tulburare în sufletele credin
cioşilor, încât răul sfârşeşte prin a-i îneca”57.
La sfârşitul expunerii noastre, constatăm faptul că se impune şi mai mult
adevărul că Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar şi numai prin tratatul Despre preoţie
şi prin exemplul unei vieţi apostolice, poate fi socotit „un dascăl al lumii şi ie
rarh”. Aşa cum s-a exprimat un mare polihistor al veacului trecut: „Rareori o
viaţă, un graiu şi un scris au fost mai strâns unite într-o personalitate vrednică de
respectul tuturor timpurilor”58.
Precizăm de asemenea că, după caracterizarea patrologilor contemporani59,
Sfântul Ioan Hristom este un scriitor şi un teolog normativ pentru Biserica Ortodoxă,
alături de cei doi mari Capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie”.
Pr. prof. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN

57. Ibidem VI, 9, p. 112.
58. N. Iorga, Cărţi reprezentative în viaţa omenirii, voi. I, ed. a Il-a, Bucureşti, 1924, p. 98
59. Comp. Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Bucureşti, 1956, p. 208.

"NAŞTEREA DOMNULUI - BUCURIA CREDINŢEI"
PASTORALA PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH
LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI - 2007
fDANIE L
P R IN H A R U L L U I D U M N E Z E U
A R H IE P IS C O P A L B U C U R E Ş T IL O R ,
M IT R O P O L IT A L M U N T E N IE I ŞI D O B R O G E I,
L O C Ţ IIT O R A L C E Z A R E E I C A P A D O C IE I ŞI
P A T R IA R H U L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
PREA CU CERN ICU LU I CLER,
PREA CU V IO SU LU I CIN M ONAHAL
ŞI PREA IU BIŢILO R CRED IN CIO ŞI
DIN A RH IEPISCO PIA BUCUREŞTILOR
HAR, M ILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOM NUL,
IAR DE LA NOI PĂRIN TEŞTI BINECUVÂNTĂRI
"Iată, vă vestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul; că vi S-a năs
cut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul,
în cetatea lui David".
(Evanghelia după Luca 2, 10 - 11)

P r e a c u v i o ş i ş i p r e a c u c e r n i c i P ă r in ţi,
I u b iţi f r a ţ i ş i s u r o r i în D o m n u l,
Naşterea D o m n u lu i nostru Iisus Hristos este vestită de în 
geri ca bucurie mare pentru m ântuirea oamenilor. Vestea N aş
terii lui Hristos în Betleem ul Iudeii este adusă oam enilor de
către îngerii din ceruri, pentru că Cel ce Se naşte într-o iesle
dintr-o peşteră de sub pământ este Acela prin Care şi pentru Care
au fost făcute cerul şi păm ântul (cf. Coloseni 1, 16), F iul Cel
veşnic al Tatălui ceresc.
Sfântul Evanghelist Luca ne spune că vestea Naşterii lui
Hristos, adusă păstorilor de la Betleem de îngerul D o m n u lui,
a fost însoţită de slava Domnului care a înconjurat pe păstori
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în tim p ce îngerul a stat lângă ei (cf. Luca 2, 9). Aşadar, ves
tea Naşterii D o m n u lu i se face deodată prin cuvânt ceresc şi
prin vedere cerească, prin slove rostite şi slavă privită, pen
tru că Dum nezeu-Cuvântul Cel nevăzut cu ochii trupeşti, ne
cuprins cu m intea şi cu privirea şi neatins cu m âna, Se face
O m văzut cu ochii, ascultat cu urechile, înţeles cu mintea şi
atins cu m âinile. De ce? Pentru ca să ne dăruiască nouă oa
menilor, lim itaţi şi trecători, slava L ui cea nem ărginită şi veş
nică. Să ne ridice la sfinţenia L ui pe noi cei căzuţi în păcat.
Să ne dăruiască viaţă veşnică nouă celor m uritori. Să ne în 
veţe ascultarea smerită şi recunoştinţa faţă de D um nezeu pe
noi cei neascultători şi nerecunoscători. Stăpânul lu m ii Cel
atotputernic şi preaslăvit de îngeri S-a făcut om sărac şi slu
jito r smerit pentru ca pe noi să ne elibereze din robia lăcom iei
după cele materiale şi din tirania orgoliului şi a slavei de
şarte. Cel ce Se naşte veşnic din Dumnezeu-Tatăl, fără mamă,
Se naşte în tim p din m am ă fără tată, ca să fie deodată Fiul
unic al Tatălui ceresc şi fiu l unic al Fecioarei. F iul Cel veşnic
al Tatălui ceresc a luat chip de C opil, născut din m am ă p ă
mânteană, fără tată păm ântean, pentru ca să ne înveţe pe noi
păm ântenii să căutăm neîncetat şi să iubim pururea pe Tatăl
Cel veşnic, Făcătorul cerului şi al păm ântului. Hristos co
boară din ceruri pe păm ânt, ca pe noi păm ântenii să ne înalţe
la ceruri. Iubirea L ui smerită este spaţiul libertăţii şi înălţării
noastre prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Hristos
D om nul S-a făcut purtător de trup pământesc, ca pe noi să ne
facă purtători de D uh Sfânt ceresc. El S-a făcut O m , ca pe noi
oam enii să ne îndum nezeiască prin har. F iul preaslăvit al lui
Dum nezeu S-a făcut F iul smerit al O m u lu i, ca pe noi oamenii
să ne înalţe la demnitatea şi slava de fii duhovniceşti ai lui
Dum nezeu, după cum spune Sfântul A postol şi Evanghelist
Ioan, prin cuvintele: "Şi c e l o r c â ţi L -a u p r i m i t , c a r e c r e d în
N u m e le Lui, le -a d a t p u t e r e ca s ă s e f a c ă f i i a i lui D u m n ezeu ,
c a r e nu din sâ n g e , n ic i din p o f t ă tr u p e a s c ă , n ic i din p o f t ă băr
bătească, ci de la Dumnezeu s-au născut" (Ioan 1, 12-13). Hristos a
coborât din ceruri şi S-a născut într-o peşteră, în interiorul
păm ântului, ca pe noi oam enii să ne înalţe în interiorul îm p ă 
răţiei cerurilor.
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Acesta este înţelesul adânc al slavei D o m n u lu i arătată
păstorilor de la Betleem, când îngerul D o m n u lu i le-a vestit
Naşterea smerită a lui Hristos-M ântuitorul. De ce a fost vestit
El ca M ântuitor? Pentru că m ântuirea înseam nă unirea om ului
păcătos şi muritor cu Dumnezeu Cel sfânt şi veşnic viu. Hristos
Se naşte ca M ântuitor ca să vindece oam enii de păcat şi de
moarte şi să-i facă părtaşi vieţii veşnice.
La Naşterea lui Hristos, cerul se uneşte cu păm ântul, iar
îngerii se bucură îm preună cu păstorii, pentru a ne arăta nouă
taina m ântuirii oam enilor în Biserica lui Hristos, în care
Liturghia săvârşită pe păm ânt de păstorii sufleteşti ai turmei
cuvântătoare se uneşte cu Liturghia cerească săvârşită necon
tenit de către îngeri în ceruri, după cum se spune chiar în ru
găciunile Sfintei L iturghii ( R u g ă c iu n e a dinainte de începerea
S fin tei L itu r g h ii şi Rugăciunea dinainte de intrarea cu Sfânta
Evanghelie prin U şile îm părăteşti). în acest sens, Sfântul
Evanghelist Luca ne spune că, la Naşterea D o m n u lu i, îm preu
nă cu îngerul binevestitor, s-a mai arătat păstorilor şi "mul
ţim e d e o a s t e c e r e a s c ă lă u d â n d p e D u m n e z e u ş i z ic â n d : S l a v ă
în tr u c e i d e s u s l u i D u m n e z e u ş i p e p ă m â n t p a c e , î n t r e o a 
m e n i b u n ă v o i r e ! " (Luca 2, 13-14). De ce îngerul D o m n u lu i a
binevestit păstorilor de la Betleem Naşterea D om nului Hristos
în tim pul nopţii? Pentru că păstorii erau în stare de veghe sau
de priveghere. în acest înţeles Evanghelia ne spune că păs
torii "făceau d e s t r a j ă n o a p te a îm p r e ju r u l tu rm e i lor" (Luca
2, 8). întrucât păstorii erau obişnuiţi cu veghea de noapte
pentru a păzi oile, ei priveau mai m ult decât alţi oameni în ă l
ţimea şi întinderea cerului şi preţuiau taina lu m in ii care risi
peşte întunericul. Păstorii de pe câmp, nefiind robiţi de grijile şi de
petrecerile lumeşti din cetate, înţelegeau mai bine legătura dintre cer
şi pământ, dintre darurile cerului şi viaţa pământenilor. De aceea,
când Se naşte Hristos-Lumina lu m ii, " P ă sto ru l ş i P ă z i t o r u l
s u f le te lo r n o a s tr e " (I Petru 2, 25), păstorii, cu ochi veghetori,
cu minte şi inimă trează, primesc cei dintâi vestea Naşterii M ântui
torului lum ii. D up ă plecarea îngerilor, păstorii de pe câmp au
mers la Betleem şi după ce au văzut cu ochii lor Pruncul născut
în iesle (cf. Luca 2, 16), aşa după cum le-a vestit lor m ai înainte
îngerul D o m n u lu i (cf. Luca 2, 12), ei au devenit, la rândul lor,
vestitori ai bucuriei Naşterii Domnului Hristos. Evanghelia
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spune: "Şi grăbindu-se, (păstorii) au venit şi au aflat p e M a r i a ş i p e
I o s i f ş i p e P r u n c c u l c a t în iesle. Şi v ă zâ n d u -L , au v e s t i t c u 
v â n tu l g r ă i t lo r d e s p r e a c e s t C o p il. Şi to ţi c â ţ i a u z e a u s e m i
ra u d e c e le s p u s e lo r d e c ă tr e p ă s t o r i (...) Ş i s -a u întors p ă s 
torii slăvind şi lăudând p e Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi
văzuseră precum li se spusese" (Luca 2, 16-18 şi 20).

După cum odinioară îngerii şi păstorii turmelor de oi de la
Betleem au vestit Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos "cu
bucurie mare", ca fiind o minunată lucrare cerească împli
nită pentru mântuirea oamenilor, aşa şi astăzi, în Biserica
Ortodoxă, copiii şi tinerii, asemenea îngerilor, şi preoţii păstori ai
comunităţilor de creştini, asemenea păstorilor de la Betleem, vestesc
în Ajunul Crăciunului Naşterea Domnului, cântând troparul praz
nicului şi arătând icoana slavei Naşterii Domnului, din
casă în casă, iar apoi se întorc la Casa Domnului, în biserică,
să slăvească şi să laude împreună, cu mare bucurie, taina Naş
terii Domnului, iubirea milostivă şi minunată a lui Hristos
pentru oameni.
D r e p t m ă r i t o r i c re ştin i,

Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost vestită
de îngeri ca fiind bucurie mare pentru tot poporul, pentru că
ea este bucuria mântuirii. Iar pentru că vestea aceasta a
mântuirii adusă de îngeri oamenilor a fost primită cu credinţă,
ea a rodit atunci bucurie mare în sufletele credincioşilor şi
rodeşte şi acum bucurie din an în an. Iată de ce Sărbătoarea
Naşterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei pe care ne-o
dăruieşte nouă Dumnezeu-Tatăl în Fiul Său, Hristos-Mântuitorul, prin lucrarea Sfântului Duh, în Biserică şi în sufletele
credincioşilor.
întrucât Hristos Domnul este izvorul bucuriei depline şi
netrecătoare (cf. Ioan 17, 13), legătura vie cu El, prin credinţă
puternică, rugăciune fierbinte şi fapte bune, aduce bucurie în
viaţa Bisericii şi în sufletele credincioşilor. Această bucurie a
credinţei în Hristos şi a iubirii statornice faţă de El este nu
mită de către Sfântul Apostol Pavel "bucurie în D o m n u l" (cf.
Filipeni 4, 4). Ea este r o a d ă a D u h u lu i S fâ n t în sufletul omu
lui credincios şi iubitor de Hristos şi de semeni (cf. Galateni
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5, 22) şi a r v u n ă a b u c u r ie i v e ş n ic e din împărăţia lui Dum
nezeu (cf. Romani 14, 17). Această bucurie, ca prezenţă a ha
rului lui Hristos în sufletul omului luptător cu păcatul şi cu
greutăţile vieţii, nu piere nici în vreme de încercare (cf. II
Corinteni 6, 10; 7, 4; I Tesaloniceni 1, 6; 2, 19), ci, dimpo
trivă, creşte când cel credincios suferă pentru Hristos şi pen
tru Biserică (cf. Coloseni 1, 24; Evrei 10, 34; 12, 2; Iacov 1,
2; I Petru 4, 13). B u c u r ia c r e d in ţe i s e in te n s ific ă ş i s e s t a t o r 
n ic e ş te p r i n r u g ă c iu n e f i e r b i n t e , p r i n p o c ă i n ţ ă ş i ie r ta r e d e
p ă c a t e , p r i n e l i b e r a r e a d e p a tim i, p r i n c u v â n tu l bun ş i p r i n
f a p t a c e a bună, p r i n v ia ţă c u r a tă ş i iu b ir e sfâ n tă . Ea devine

bucurie deplină a celor ce înaintează pe calea sfinţeniei. Când
Sfânta Biserică a lui Hristos cheamă pe toţi oamenii la mântuire, ea
îi cheamă la această bucurie deplină în Hristos - Izvorul bucuriei
veşnice. Când Hristos-Domnul vine în lume, Prunc născut în multă
smerenie, îngerii vestesc păstorilor bucurie mare. Când
Hristos-Domnul Cel răstignit înviază din morţi, El însuşi
întâmpină pe cale femeile mironosiţe cu salutarea:
Când Hristos Cel înviat din morţi Se înalţă întru slavă la ce
ruri, El făgăduieşte că va fi cu cei ce cred în El, în toate zi
lele, până la sfârşitul veacurilor (cf. Matei 28, 20), iar uceni
cii trăiesc cu "
" (Luca 24, 52) adevărul făgădu
inţei lui Hristos şi al prezenţei Lui în ei, prin lucrarea Duhului
Sfânt, Mângâietorul (cf. Ioan 15, 26; 16, 13-14).
Bucuria credinţei sau bucuria creştinilor în Hristos -Domnul este
vestită de Sfântul Apostol Petru, ca bucurie a mântuirii, plină de har
şi lumină:
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(1 Petru 1, 8-9).
Bucuria credinţei ca bucurie a mântuirii oamenilor şi ca
bucurie a vieţii veşnice în Hristos a fost prevestită de profeţii
Vechiului Testament, mai ales de profetul Isaia (Isaia 9, 2; 35,
1; 44, 23; 49, 13; 61, 7, 10; 65, 14; 66, 10). Ea este trăită ca
bucurie sfântă a vieţii creştine de Sfinţii Apostoli şi de Bise
rica lui Hristos de-a lungul veacurilor şi^se dăruieşte deplin
celor mântuiţi, drepţilor şi sfinţilor în împărăţia lui Dum
nezeu, după cum se spune în cartea Apocalipsei (18, 20; 19, 7).
Bucuria credinţei, ca bucurie a prezenţei lui Hristos-Domnul
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în sufletele oamenilor care cred în El şi îl iubesc pe El, creşte
pe măsura tăriei credinţei noastre, a rugăciunii noastre, a do
rinţei de sfinţenie şi a faptelor bune pe care le săvârşim. Bu
curia credinţei s-a făcut roditoare de-a lungul veacurilor în
predica Sfinţilor Apostoli, în mărturisirea jertfelnică a sfinţi
lor mucenici, în lupta pentru apărarea dreptei credinţe a Sfin
ţilor Părinţi ai Bisericii, în zelul pastoral al preoţilor de paro
hie şi în rugăciunea necontenită a monahilor şi monahiilor din
mănăstiri, în creşterea copiilor şi a tinerilor în dreapta cre
dinţă, în mulţimea bisericilor şi a catedralelor, în mulţimea
aşezămintelor filantropice înfiinţate de creştini, în mulţimea
operelor de artă creştină, dar mai ales în frumuseţea sărbăto
rilor şi a cântărilor bisericeşti ortodoxe, precum şi în frumu
seţea colindelor şi a datinilor populare româneşti, inspirate de
credinţa creştină. Toate acestea sunt străbătute şi luminate de
bucuria iubirii milostive şi a slavei neînserate a Domnului
nostru lisus Hristos, Mântuitorul lumii.
Toate slujbele Bisericii ca lucrări de mărturisire şi de preaslăvire a lui Hristos, ca răspuns al iubirii noastre la iubirea
Lui milostivă şi mântuitoare, sunt izvor de bucurie şi veş
minte ale bucuriei. De asemenea, rugăciunile zilnice pe care
le săvârşim cu credinţă şi evlavie acasă sau la locul de muncă
sunt izvor de bucurie. Toate cuvintele bune pe care le rostim
şi faptele bune pe care le săvârşim cu dragoste şi smerenie
spre folosul semenilor noştri în familie, în Biserică şi în so
cietate sunt izvor de bucurie, pentru că ele sunt semne lumi
noase ale credinţei noastre în Hristos şi ale iubirii Lui sfinte
lucrătoare în noi prin harul Sfântului Duh.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
în viaţa noastră de fiecare zi, dar mai ales în aceste zile de
sărbătoare,
Să aducem bucurie în casele şi în sufletele în care
se află tristeţe şi singurătate, boală şi sărăcie, suferinţă şi în
străinare. Să răspundem iubirii nemărginite a lui Hristos pentru
mântuirea oamenilor cu fapte ale iubirii noastre frăţeşti, ştiind
că adevărata credinţă este "credinţa lucrătoare prin iubire"
(Galateni 5, 6). Să nu uităm în rugăciunile noastre şi în sem
s
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nele iubirii noastre frăţeşti de Crăciun şi de Anul Nou nici pe
fraţii noştri români care se află departe de ţară şi de casă.
în noaptea de 31 decembrie 2007 spre 1 ianuarie 2008 şi
în ziua de Anul Nou să înălţăm rugăciuni de mulţumire lui
Dumnezeu ( T e -D e u m ) pentru binefacerile primite de la El în
anul care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea
bună şi folositoare din anul nou în care intrăm.
Cu bucurie, vestim tuturor că, începând cu data de 27 oc
tombrie 2007, de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureştilor, Patriarhia Română are un post de ra
dio, R a d io T rin ita s , un post de televiziune, Trinitas TV, şi un
cotidian, Ziarul Lumina, ca urmare a bunei colaborări misionare din
tre Patriarhie şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Aceste
mijloace noi de comunicare şi de misiune în societate împreună
cu agenţia de ştiri formează Centrul de Presă B a s ilic a al Pa
triarhiei Române. Sperăm că toate acestea ne vor ajuta să zidim
duhovniceşte Biserica din suflete şi să sensibilizăm mai mult
pe toţi credincioşii dornici să ajute la construirea noii Ca
tedrale Patriarhale, numită şi Catedrala Mântuirii Neamului,
mai ales după ce în data de 29 noiembrie 2007 a fost sfinţit
locul pentru construirea acesteia. Avem nădejdea că dorinţa
Patriarhilor României şi mai ales a vrednicului de pomenire Pă
rintele nostru Patriarh Teoctist se va împlini cât mai curând.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului nos
tru Iisus Hristos, Anului Nou - 2008 şi Botezului Domnului,
vă adresăm tuturor calde şi părinteşti urări de pace şi sănă
tate, fericire şi ajutor mult de la Dumnezeu în tot lucrul bun
şi folositor, dimpreună cu tradiţionala urare "La mulţi ani!"
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui D u m n ezeu
Tatăl ş i î m p ă r t ă ş i r e a S fâ n tu lu i D u h s ă f i e cu v o i cu toţi!

Al vostru către Hristos - Domnul rugător,

A R H IE P IS C O P A L B U C U R E Ş T IL O R
M IT R O P O L IT A L M U N T E N IE I ŞI D O B R O G E I
L O C Ţ IIT O R A L C E Z A R E E I C A P A D O C IE I
P A T R IA R H U L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E
17 - B.O.R. 9-12/2007

SUMARUL ŞEDINŢELOR DE LUCRU ALE ORGANISME
LOR CENTRALE BISERICEŞTI PENTRU DESEMNAREA
CANDIDAŢILOR, ALEGEREA ŞI VALIDAREA REZULTA
TULUI ALEGERII DE ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI ŞI PATRIARH
AL BISERICE ORTODOXE ROMÂNE*
I. ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A SFÂNTULUI SINOD
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în temeiul prevederilor art. 12, coroborate cu prevederile art. 130 lit. d) din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art.
9 din Regulamentul Organismelor Centrale din Patriarhia Română, precum şi în
acord cu cele stabilite în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 2 august 2007, cu
privire la lucrările organismelor centrale bisericeşti pentru desemnarea candidaţilor în vederea alegerii de Patriarh, cu adresa nr.3.353 din 9 august 2007, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române a convocat Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară
de lucru, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, în ziua de miercuri 12 septem
brie 2007, orele IO00, iar în seara aceleiaşi zile, şedinţa de lucru pentru validarea
rezultatului alegerii săvârşită de Colegiul Electoral Bisericesc.
în preziua lucrărilor şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod, marţi, 11 sep
tembrie 2007, la orele 1200, după Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba paras
tasului de 40 de zile pentru pomenirea adormitului întru fericire Patriarhul
Teoctist, condusă de înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la care au slujit toţi ierarhii
Sfântului Sinod şi la care au fost prezenţi membrii clerici şi mireni ai Colegiului
Electoral Bisericesc, preacucemici părinţi consilieri patriarhali de la instituţiile
centrale bisericeşti şi consilieri eparhiali de la Arhiepiscopia Bucureştilor, rude ale
adormitului întru fericire Patriarh Teoctist, numeroşi clerici, monahi şi credincioşi
din Capitală, precum şi un mare număr de jurnalişti şi reporteri mass-media.
/S

A. O ficierea S fin tei L itu rgh ii şi a Tedeumului

în ziua de miercuri, 12 septembrie 2007, la orele 800, a fost oficiată Sfânta
Liturghie, în Catedrala Patriarhală de către Preasfinţitul Irineu Slătineanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
La orele 930 a fost săvârşită slujba Tedeumului pentru deschiderea lucrărilor
Sfântului Sinod, de către acelaşi sobor de slujitori, la care au participat InaltpreaA

*
Prezentul sumar a fost pregătit pentru tipar de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe
baza Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sfanţului Sinod.
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sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, înaltpreasfmţiţii şi Preasfmţiţii ierarhi sinodali, preacucemicii
părinţi consilieri de la instituţiile centrale bisericeşti, numeroşi clerici şi credincioşi.
B. D eschiderea şedin ţei extraordinare ş i a p elu l n om in al

La orele IO00, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, intră în sala sinodală a Reşe
dinţei Patriarhale, însoţit de înaltpreasfmţiţii Mitropoliţi.
Deschizând lucrările, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, arată că scopul aces
tei şedinţe extraordinare a Sfântului Sinod îl constituie desemnarea candidaţilor
pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobro
gei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în locul rămas vacant prin chemarea
la Domnul a fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist.
In continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel invită pe PS
Episcop-vicar patriarhal, Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, să
dea citire apelului nominal:
Sunt prezenţi: IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului,
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, IPS
Mitropolit Teofan al Olteniei, IPS Mitropolit Nicolae al Banatului, IPS Mitropolit
Petru al Basarabiei, IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Orto
doxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, IPS Arhiepiscop Teodosie al
Tomisului, IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, IPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei
şi Rădăuţilor, IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, IPS Arhiepiscop Nicolae al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, PS Episcop Gherasim al
Râmnicului, PS Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei, PS Episcop Calinic al
Argeşului şi Muscelului, PS Episcop Casian al Dunării de Jos, PS Episcop Timotei
al Aradului, PS Episcop Lucian al Caransebeşului, PS Episcop Sofronie al Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, PS Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, PS
Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop Damaschin al Sloboziei
şi Călăraşilor, PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, PS Episcop Galaction al
Alexandriei şi Teleormanului, PS Episcop Ambrozie al Giurgiului, PS EpiscopLocţiitor (administrator) Daniil al Episcopiei Dacia Felix, PS Episcop Siluan al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul
Vicar Patriarhal, PS Episcop Ciprian Câmpineanul, Vicar Patriarhal, PS EpiscopVicar Sebastian Ilfoveanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Episcop-Vicar
Varsanufie Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Episcop-Vicar Calinic
Botoşăneanul al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul al Arhiepiscopiei
A

#

A

9

9
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Clujului, PS Episcop-Vicar Vasile Someşanul al Arhiepiscopiei Clujului, PS
Episcop-Vicar Gurie Gorjeanul al Arhiepiscopiei Craiovei, PS Episcop-Vicar
Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Episcop-Vicar Sofian Braşo
veanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, PS Episcop-Vicar Siluan Marsilianul al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale, PS Episcop-Vicar Marc Nemţeanul al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, PS Episcop-Vicar
Ioan Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi,
PS Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului, PS ArhiereuVicar Ioachim Băcăuanul al Episcopiei Romanului, PS Arhiereu-Vicar Corneliu
Bârlădeanul al Episcopiei Huşilor, PS Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul al Epis
copiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, PS Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul al
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Sunt absenţi: PS Episcop Eftimie al Romanului şi PS Episcop Ioachim al
Huşilor.
In urma apelului nominal, Inaltpreasfmţitul Mitropolit Preşedinte Daniel
constatând că sunt prezenţi în sală 47 de ierarhi, în temeiul prevederilor art. 129
alin. a) din Statut, declară Sfântul Sinod legal constituit şi deschide şedinţa
extraordinară a Sfântului Sinod.
Apoi, la invitarea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Preşedinte Daniel, Locţiitor
de Patriarh, PS Episcop-vicar patriarhal, Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfân
tului Sinod, dă citire prevederilor art. 129 alin. a) şi b) şi art. 130, alin. a)-u)
din Statut, cu privire la procedura de urmat în vederea alegerii de Patriarh.
C. N om inalizarea p reşed in telu i şedin ţei extraordinare
Potrivit prevederilor art. 130 alin. e) din Statut, înaltpreasfinţitul Mitropolit
Daniel, Locţiitor de Patriarh, invită pe PS Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu
Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, să dea citire listei ierarhilor eparhioţi
întocmită în ordinea dipticelui, începând cu mitropoliţii şi continuând cu
arhiepiscopii şi episcopii eparhioţi, în vederea nominalizării celui mai vechi ierarh
în hirotonie, care va prezida şedinţa sinodală extraordinară pentru desemnarea
candidaţilor.
*
După citirea listei, Inaltpreasfmţitul Mitropolit Daniel, Locţiitor de Patriarh,
constată şi anunţă că înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului este
cel mai vechi ierarh în hirotonie dintre mitropoliţi, în ordinea dipticelui, care
întruneşte condiţiile spre a prezida şedinţa extraordinară a Sfântului Sinod
pentru desemnarea candidaţilor la alegerea de Patriarh.
Luând cuvântul, înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului solicită ca
plenul să ia act că Inaltpreasfinţia Sa nu doreşte să candideze.
In acest context, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române întreabă pe IPS Mitropolit Nicolae al
•

•

A
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A
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Banatului dacă acceptă să prezideze şedinţa extraordinară pentru desemnarea can
didaţilor, iar înaltpreasfmţia Sa îşi exprimă acceptul cu această propunere.
Constatând că, potrivit prevederilor art. 130 alin.e) din Statut, IPS Mitropolit
Nicolae al Banatului întruneşte condiţiile pentru a prezida şedinţa extraordinară a
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor şi luând act de acceptul Inaltpreasfmţiei Sale de a prezida,
La propunerea Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului, cel mai vechi
ierarh în hirotonie dintre mitropoliţi, în ordinea dipticelui} întruneşte condiţiile
spre a prezida şedinţa extraordinară a Sfântului Sinod pentru desemnarea candi
daţilor la alegerea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
- Ia act de dorinţa Inaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului de a
nu candida la alegerea de Patriarh, urmând a nu f i înscris în buletinele de vot.
- Luând act de acceptul exprimat, adresează Inaltpreasfinţitului Mitropolit
Nicolae al Banatului rugămintea de a prezida şedinţa extraordinară a Sfântului
Sinod pentru desemnarea candidaţilor la alegerea de Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române.
Ca urmare, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel, Locţiitor de Pa
triarh al Bisericii Ortodoxe Române îl invită pe Inaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae
al Banatului să preia conducerea şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod.
Inaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, se retrage de la preşedinţia şedinţei Sfân
tului Sinod.
A

A

a

A

D. Definitivarea listei de candidaţi eligibili si a modalităţii de alcătuire
Preluând conducerea şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod pentru alegerea
de Patriarh, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă
că, în conformitate cu art. 130 alin. f) din Statut, i(lista candidaţilor eligibili de
vine definitivă şi deschide procedura desemnării candidaţilor”.
In acest scop, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
consultă plenul Sfântului Sinod asupra modalităţii de alcătuire a buletinului de vot
pentru întocmirea listei eligibililor pe baza căreia se va vota desemnarea candi
daţilor pentru alegerea de Patriarh.
Luând cuvântul, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu al Ardealului solicită
ca plenul să ia act că nici înaltpreasfmţia Sa nu doreşte să candideze.
Ca urmare, la propunerea Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al
Banatului, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
—
Ia act de dorinţa Inaltpreasfinţitului Mitropolit Laurenţiu al Ardealului de
a nu candida la alegerea de Patriarh, urmând a nu fi înscris în buletinele de vot.
A

A

A

A
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Luând act că, potrivit prevederilor art. 129 alin. b) din Statut, ierarhii eparhioţi se aleg prin vot secret de către Colegiul Electoral Bisericesc dintre doi sau
trei candidaţi desemnaţi de Sfântul Sinod;
Constatând că prevederile art. 130 lit. o) din Statut nu sunt foarte clare în
privinţa numărului de candidaţi care vor participa la al treilea tur de scrutin, în
cazul diminuării numărului acestora la tururile precedente sau a retragerii unuia
dintre candidaţii care au întrunit numărul de voturi necesar;
Ţinând seama de precizările cuprinse în hotărârea Sfântului Sinod nr. 283 din
12-14 februarie 2007, potrivit cărora desemnarea candidaţilor se va face pe lista
ierarhilor eparhioţi eligibili dintre mitropolitii, arhiepiscopii şi episcopii eparhioţi,
începând cu eparhia vacantă, lista devenind, astfel, buletin de v o t;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea înaltpreasfinţitului
Mitropolit Preşedinte Nicoiae al Banatului, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
—Aprobă ca buletinul de vot pentru desemnarea candidaţilor eligibili să
cuprindă: la primul tur de scrutin pe toţi mitropoliţii, arhiepiscopii şi episcopii
eparhioţi, începând cu primul ierarh după eparhia vacantă, cu excepţia IIPPSS
Mitropoliţi Laurenţiu al Ardealului şi Nicoale al Banatului care au anunţat că nu
candidează; la al doilea tur de scrutin pe primii trei candidaţi în ordinea numă
rului de voturi obţinute la votarea precedentă, iar la al treilea tur de scrutin pe
cei doi candidaţi care nu au fost desemnaţi la turul precedent
—Ierarhii prezenţi vor bifa în buletinul de vot de la primul tur de scrutin o
singură persoană din toată lista.

E. Constituirea Biroului şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod
în continuare, în scopul constituirii Biroului şedinţei extraordinare a
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor în vederea alegerii de Pa
triarh, înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicoiae al Banatului, preşedintele şedinţei extra
ordinare, invită pe PS Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul
Sfântului Sinod, să dea citire listei PPSS Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari,
întocmită în ordinea vechimii în hirotonie în treapta arhieriei, pentru desemnarea
celor doi Preasfmţiţi bărbaţi de încredere dintre episcopii-vicari şi arhiereii-vicari
cu cea mai veche hirotonie în treapta arhierească şi a Preasfinţitului secretar de
şedinţă dintre episcopii-vicari şi arhiereii-vicari cu cea mai nouă hirotonie în treapta
arhierească.
Ca urmare a consultării listei PPSS Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari, în
tocmită în ordinea vechimii în hirotonie în treapta arhieriei, potrivit prevederilor
art. 130 alin. g) din Statut, şi ca urmare a votului exprimat de plen la propunerea
înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicoiae al Banatului, preşedintele şedinţei extraor
dinare, Sfântul Sinod hotărăşte:
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—
Aprobă Biroul şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod pentru desemnarea
candidaţilor la alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în următoarea componenţă:

Preşedinte: înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului;
Bărbaţi de încredere: PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepis
copiei Iaşilor şi PS Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului;
Secretar: PS Ioan Casian de Vîcina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Orto
doxe Române din cele două Americi.
înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului invită pe PPSS Episcopivicari desemnaţi ca bărbaţi de încredere şi ca secretar, să ia loc la Biroul şedinţei
extraordinare a Sfântului Sinod.
F. Pregătirea votării
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului propune ca, în
conformitate cu prevederile art. 130 alin. l)-o) din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu cele stabilite în prezenta şedinţă
sinodală, să înceapă procedura votării pentru desemnarea candidaţilor.
în urma apelului nominal, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al
Banatului constată că sunt prezenţi în sală 47 membri votanţi ai Sfântului Sinod,
numărul necesar de voturi pentru desemnarea candidaţilor fiind de de jumătate
plus unu din voturile celor prezenţi, conform prevederilor art. 130 alin. o) din Statut.
La invitarea înaltpreasfinţitului Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului,
PPSS Episcopi-vicari bărbaţi de încredere Calinic Botoşăneanul şi Irineu Bistri
ţeanul arată că urnele sunt goale.
Apoi, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului predă
PPSS Episcopi-vicari, bărbaţi de încredere, buletinele de vot, iar aceştia le numără
şi constata că sunt în număr egal cu cel al membrilor Sfântului Sinod prezenţi în
sală. în conformitate cu prevederile art. 130 alin. h) din Statut, buletinele au
înscrise pe ele numele candidaţilor eligibili dintre Mitropoliţii, Arhiepiscopii şi
Episcopii eparhioţi în funcţiune, mai puţin numele IIPPSS Mitropoliţi Laurenţiu
al Ardealului şi Nicoale al Banatului care au anunţat că nu candidează, şi poartă
pe un colţ exterior ştampila Sfântului Sinod.
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă plenul Sfân
tului Sinod că, în temeiul prevederilor art. 130 alin. k) din Statut, votarea este obli
gatorie şi că voturile bifate incorect, cu adăugiri sau fară bifare, se anulează.
G. Desfăşurarea votării
1.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile statutare pentru desfăşurarea turu
rilor de scrutin statutare în vederea întocmirii listei candidaţilor eligibili desemnaţi de Sfântul Sinod pentru alegerea de Patriarh, înaltpreasfinţitul Mitropolit
Preşedinte Nicolae al Banatului invită pe PS Episcop-vicar Ioan Casian de Vicina,
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secretarul şedinţei extraordinare, să dea citire apelului nominal, chemând pe
membrii Sfântului Sinod prezenţi să desemneze prin vot primul candidat.
La auzirea numelui său, fiecare ierarh prezent primeşte un buletin de vot şi,
mergând în cabina de votare, bifează pe buletin, în frică de Dumnezeu şi sub
insuflarea Duhului Sfânt, numele celui pe care îl crede vrednic să fie ales, aşa
cum prevede art. 130 alin. i) din Statut.
înainte de a părăsi cabina de votare, fiecare ierarh împătureşte buletinul de
vot în patru, în aşa fel încât ştampila să fie în exterior, după care, potrivit preve
derilor art. 130 alin. j) din Statut, ajungând la locul de votare, sărută Sfânta
Evanghelie şi depune buletinul în prima urnă.
După votare, împlinind procedura prevăzută la art. 130 alin.l) din Statut,
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului numără buletinele
de vot, trecându-le din prima urnă în cea de a doua, constatând că numărul
buletinelor este egal cu acela al votanţilor prezenţi.
In continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
desface fiecare buletin din cea de a doua urnă, îl arată Preasfinţiţilor bărbaţi
de încredere, citeşte cu voce tare numele bifat şi îl depune în prima urnă, în
timp ce Preasfinţitul Secretar al şedinţei extraordinare înscrie într-o listă vo
turile sub numele respective rostite de Preşedinte, aşa cum se stipulează la 130
alin. m) din Statut.
La încheierea numărării voturilor din primul tur de scrutin înaltpreasfinţitul
Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă rezultatul votării în ordinea nu
mărului de voturi obţinute, după cum urmează: IPS Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei - 27 voturi; IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului - 9 voturi; IPS Mitropolit Teofan al Olteniei - 9
voturi; IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului - 1 vot şi PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei - 1 vot, totalul voturilor valabil exprimate fiind de 47.
Constatând că, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. o) din Statut, în
urma primului tur de scrutin IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a
obţinut majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din numărul voturilor
valabil exprimate, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
anunţă că IPS Mitropolit Daniel devine primul candidat desemnat pentru
alegerea în slujirea de Patriarh.
2.
In continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
anunţă că, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. m) din Statut, se va pro
ceda la desfăşurarea unui nou tur de scrutin în vederea completării listei can
didaţilor eligibili desemnaţi de Sfântul Sinod pentru alegerea de Patriarh, la care
vor participa primii trei candidaţi în ordinea numărului de voturi obţinute
la votarea precedentă.
Solicitând cuvântul, înaltpreasfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei solicită, iar
plenul Sfântului Sinod ia act că înaltpreasfinţia Sa renunţă la a mai candida.
A
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Având în vedere dorinţa IPS Mitropolit Teofan al Olteniei de a nu mai candida, la propunerea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului,
Sfântul Sinod ia act că pe buletinul de vot pentru al doilea tur de scrutin vor
fi înscrişi următorii ierarhi care au întrunit voturi la primul tur de scrutin:
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, IPS
Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei.
Constatându-se că sunt împlinite procedurile pentru votarea în al doilea tur
de scrutin, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului dispune
să treacă la desfăşurarea votării, la numărarea voturilor şi la despuirerea scruti
nului după procedura din primul tur.
La încheierea numărării voturilor din al doilea tur de scrutin înaltpreasfinţitul
Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă rezultatul votării în ordinea
numărului de voturi obţinute, după cum urmează: IPS Mitropolit Bartolomeu al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului - 19 voturi; IPS Arhiepiscop Teodosie
al Tomisului - 5 voturi şi PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei - 12 voturi,
precum şi 11 voturi nule, totalul voturilor valabil exprimate fiind de 36.
Constatând că, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. o) din Statut, în
urma celui de al doilea tur de scrutin IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului a obţinut majoritatea absolută, adică jumă
tate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, înaltpreasfinţitul Mitro
polit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă că IPS Mitropolit Bartolomeu
devine al doilea candidat desemnat pentru alegerea în slujirea de Patriarh.
3. Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă că, în
conformitate cu prevederile art. 130 alin. m) din Statut, se va proceda la desfă
şurarea unui nou tur de scrutin în vederea completării listei candidaţilor eligi
bili desemnaţi de Sfântul Sinod pentru alegerea de Patriarh, la care vor partici
pa cei doi candidaţi care nu au fost desemnaţi la votarea precedentă.
La propunerea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Preşedinte Nicolae al Bana
tului, Sfântul Sinod ia act că pe buletinul de vot pentru al doilea tur de scrutin
vor fi înscrişi următorii ierarhi care au întrunit voturi la cel de al doilea tur
de scrutin: IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi PS Episcop Ioan al Co
vasnei şi Harghitei.
Constatându-se că sunt împlinite procedurile pentru votarea în al treilea tur
de scrutin, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului dispune
să se treacă la desfăşurarea votării, la numărarea voturilor şi la despuirerea scruti
nului după procedura din primul şi al doilea tur.
La încheierea numărării voturilor din al treilea tur de scrutin, înaltpreasfin
ţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă rezultatul votării în ordi
nea numărului de voturi obţinute, după cum urmează: PS Episcop Ioan al CovasA

266

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

nei şi Harghitei - 30 voturi şi IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului - 5 voturi,
precum şi 12 voturi nule, totalul voturilor valabil exprimate fiind de 36.
Constatând că, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. o) din Statut, în
urma celui de al treilea tur de scrutin PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
a obţinut majoritatea absolută, adică jumătate plus unu din numărul voturilor
valabil exprimate, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
anunţă că PS Episcop Ioan devine al treilea candidat desemnat pentru ale
gerea în slujirea de Patriarh.

H. Anunţarea rezultatului votării
Membrii Biroului şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod redactează şi sem
nează procesul-verbal privind desfăşurarea lucrărilor pentru desemnarea
candidaţilor în vederea alegerii de Patriarh, care se va păstra la dosarul alegerii
împreună cu buletinele de vot, iar înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae
al Banatului anunţă rezultatul final.
Ca urmare a anunţului făcut de înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte
Nicolae al Banatului şi la propunerea sa, Sfântul Sinod hotărăşte:
—
Ia act că pentru alegerea de către Colegiul Electoral Bisericesc a Arhiepis
copului Bucureştilor, Mitropolitului Munteniei şi Dobrogei şi Patriarhului Bise
ricii Ortodoxe Române, în urma procedurii de votare desfăşurată în trei tururi de
scrutin, au fost desemnaţi, în ordine, următorii trei candidaţi:
1. IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei -2 7 voturi,
2. IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
- 1 9 voturi,
3. PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei - 3 0 voturi.
în încheirea activităţii de conducere a şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod,
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului adresează celor trei
candidaţi desemnaţi rugămintea ca, în vederea îndeplinirii procedurii prevăzute la
art. 130 alin.p) din Statut, să depună la Secretariatul Sfântului Sinod câte un
curriculum vitae care urmează a fi difuzat membrilor Colegiului Electoral Bise
ricesc în şedinţa dedicată alegerii de Patriarh.
Mulţumind pentru încredinţarea primită de a prezida şedinţa extraordinară a
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor în vederea alegerii de Patriarh,
cât şi pentru buna conlucrare din partea tuturor ierarhilor prezenţi, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae se retrage din scaunul prezidial şi invită pe înaltprea
sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh să
ocupe scaunul prezidial şi să închidă lucrările Sfântului Sinod.
/V

I. închiderea şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod
Preluând preşedinţia Sfântului Sinod, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mul
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ţumeşte IPS Mitropolit Nicolae al Banatului pentru modul în care a condus
lucrările şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor
la alegerea de Patriarh.
In continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, anunţă plenul că, în confor
mitate cu prevederile art. 130 lit. s) din Statut, pe buletinele de vot pentru ale
gerea de Patriarh care se va face de către Colegiul Electoral Bisericesc, vor fi
tipărite numele celor trei candidaţi, în ordinea desemnării de către Sfântul
Sinod, aşa cum s-a anunţat la terminarea votării în cele trei tururi de scrutin.
în încheierea lucrărilor, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortzodxe Române, anunţă că, potrivit
convocării făcute, în după-amiaza acestei zile, la orele 1630, va avea loc Tedeumul
în Catedrala Patriarhală şi apoi, la orele 1700, în Aula Palatului Patriarhiei, se vor
desfăşură lucrările Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea celui de al Vl-lea
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Se rosteşte rugăciunea “Cuvine-se cu adevărat
Drept pemtru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

fDANIEL
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI ŞI ARHIEPISCOPUL IAŞILOR,
LOCŢIITOR DE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

f VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL
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II. LUCRĂRILE CO LEG IULUI ELECTO RAL BISERICESC

Miercuri, 12 septembrie 2007, orele 1 700
A

In conformitate cu prevederile art. 129-130 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea Patriarhului Bise
ricii Ortodoxe Române, cu adresa nr. 3.373 din 9 august 2007, înaltpreasfinţitul
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, a convocat Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea
titularului în scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei
şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de miercuri, 12
septembrie 2007, orele 1700, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.
La orele 1630 a fost săvârşit Tedeumul pentru deschiderea lucrărilor Colegiului în Catedrala Patriarhală, la care au participat Inaltpreasfinţitul Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe RoA

Preasfinţiţii membri ai Sfântului Sinod, membri clerici şi mireni delegaţi ai
eparhiilor în Adunarea Naţională Biserivcească, membrii clerici şi mireni ai Adu
nării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, câte un decan al unei facultăţi de
teologie şi câte un director de seminar teologic din fiecare mitropolie. Au parti
cipat, de asemnea, preacucemicii părinţi consilieri de la instituţiile centrale bise
riceşti, precum şi numeroşi clerici, monahi şi credincioşi.
La orele 1700, membrii Colegiului
Electoral
Bisericesc
s-au
reunit
în
Aula
a
Palatului Patriarhiei sub preşedinţia Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

A.
Deschiderea lucrărilor, apelul nominal şi desemnarea preşedintelui de
şedinţă
In cuvântul de deschidere, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Pre
şedinte al Colegiului Electoral Bisericesc, arată scopul convocării Colegiului
Electoral Bisericesc şi anume, alegerea celui de al şaselea Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române şi, în conformitate cu prevederile statutare, invită pe PS Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, să
citească apelul nominal.
După citirea apelului nominal, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române con
stată că, din cei 169 membri înscrişi pe listele Colegiului Electoral Bisericesc, 3
locuri sunt vacante, iar 5 membri absentează motivat, fiind prezenţi 161 de
membri ai Colegiului Electoral Bisericesc îndreptăţiţi a vota.
In scopul desemnării preşedintelui Colegiului Electoral Bisericesc care va
conduce şedinţa de alegere, la invitaţia Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al
a

A

^

_
_
_

A

_____

_
_
_
_

DOCUMENTARE

269

Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, PS
Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, dă
citire listei ierarhilor eparhioţi alcătuită în ordinea dipticelui (Mitropoliţi, Arhi
episcopi şi Episcopi) şi în ordinea vechimii hirotoniei în treapta arhierească.
După citirea listei, Inaltpreasfmţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române constată
că IPS Mitropolit Nicoiae al Banatului este îndreptăţit a prezida lucrările
Colegiului Electoral Bisericesc pentru alegerea de Patriarh, întrucât la şedinţa
Sfântului Sinod pentru desemnarea candidaţilor, înaltpreasfinţia Sa a anunţat că
nu doreşte să candideze.
După anunţarea numelui IPS Mitropolit Nicoiae al Banatului şi a acceptului
înaltpreasfinţiei Sale de a conduce lucrările Colegiului Electoral Bisericesc,
Inaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, invită pe înaltpreasfinţia Sa să preia condu
cerea şedinţei şi, totodată, se retrage de la preşedinţia şedinţei Colegiului
Electoral Bisericesc.

B. Constituirea Biroului Colegiului Electoral Bisericesc
Ocupând locul prezidial, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicoiae al
Banatului rosteşte un scurt cuvânt de deschidere, subliniind responsabilitatea
covârşitoare înaintea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a ţării, care revine membrilor
Colegiului Electoral Bisericesc în alegerea celui de al şaselea Patriarh al Bisericii
Ortzodoxe Române, care este, în acelaşi timp, Mitropolit al Munteniei şi Do
brogei şi Arhiepiscop al Bucureştilor.
Pentru împlinirea procedurii statutare privind desfăşurarea alegerii, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicoiae al Banatului, invită pe fiecare dintre
cei trei candidaţi desemnaţi de Sfântul Sinod să nominalizeze câte un bărbat
de încredere.
Cei trei candidaţi desemnaţi de Sfântul Sinod au propus ca bărbaţi de în
credere pe următorii membrii mireni din Colegiul Electoral Bisericesc:
- IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh, a
propus pe Dl.Economist Viorel Roman, delegat mirean din partea Arhiepis
copiei Iaşilor;
- IPS Mitropolit Batolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a
propus pe Dl. Constantin Asăvoaie, delegat mirean din partea Arhiepiscopiei
Clujului;
- PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei a propus pe Dl. Economist Nico
iae Niga, delegat mirean din partea Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Apoi Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicoiae al Banatului consultă
plenul Colegiului pentru desemnarea secretarului de şedinţă, propunând în acest
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scop pe Pr. Gheorghe Tomescu, delegat cleric din partea Arhiepiscopiei
Târgoviştei.
Ca urmare a nominalizărilor făcute, la propunerea înaltpreasfinţitului Mitro
polit Preşedinte Nicolae al Banatului, Colegiul Electoral Bisericesc ia act că
pentru desfăşurarea statutară a alegerii de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, componenţa Biroului Colegiului este următoarea:
- Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc: IPS Mitropolit Nicolae al
Banatului;
- Trei bărbaţi de încredere: Dl. Economist Viorel Roman, Arhiepiscopia
Iaşilor;
Dl. Constantin Asăvoaie, Arhiepiscopia Clujului;
Dl. Economist Nicolae Niga, Episcopia Covasnei şi Harghitei;
- Secretar de şedinţă: Pr. Gheorghe Tomescu, Arhiepiscopia Târgoviştei;

C. Pregătirea votării
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului invită pe PS
Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, să
dea citire art. 129 alin. b), art.130 alin. a)-b), h)-n), p)-u), precum şi art.132
par.l din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, în legătură cu procedura desfăşurării alegerii de Patriarh.
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului îi invită pe băr
baţii de încredere să arate celor prezenţi că urnele sunt goale, după care le
înmânează acestora buletinele de vot pentru a le număra şi a verifica dacă nu
mărul acestora corespunde cu cel al alegătorilor prezenţi.
în continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului
dă lămuriri privind desfăşurarea votării, arătând că buletinele au înscrise pe ele
numele celor trei candidaţi, în ordinea desemnării de către Sfântul Sinod şi
poartă pe un colţ exterior ştampila Sfântului Sinod, precizând că votarea este
obligatorie şi că voturile bifate incorect, cu adăugiri sau fără bifare, se anu
lează, conform prevederilor art.130 alin. k) din Statut.
D. Desfăşurarea votării
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile statutare pentru desfăşurarea votării,
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului invită pe Pr. Gheorghe
Tomescu, secretarul şedinţei, să dea citire apelului nominal, chemând pe mem
brii Colegiului Electoral Bisericesc să voteze.
în conformitate cu prevedertile art. 130 alin. i) din Statut, la chemarea nomi
nală, fiecare alegător primeşte la intrarea în cabina de votare, de la bărbaţii
de încredere, un buletin de vot, iar în cabină bifează, în frică de Dumnezeu şi
sub insuflarea Duhului Sfânt, numele celui pe care îl crede vrednic să fie ales.
Apoi, înainte de a părăsi cabina de votare, fiecare alegător împătureşte
buletinul de vot în patru, în aşa fel încât ştampila să fie în afară, iar la ieşirea
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din cabină, sărută Sfânta Evanghelie şi depune buletinul de vot în prima
urnă de la prezidiu, aşa cum prevede art. 130, alin. i) şi k) din Statut.
După încheierea votării, în aplicarea prevederilor art. 130 alin. 1) din Statut,
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului, ajutat de cei trei băr
baţi de încredere, numără buletinele, trecându-le din prima urnă în cea de a
doua şi constată că numărul buletinelor din urnă este egal cu acela al votan
ţilor prezenţi.
Procedându-se la despuierea scrutinului, înaltpreasfinţitul Mitropolit Pre
şedinte Nicolae al Banatului scoate buletinele de vot din urnă, unul câte unul,
le arată celor trei asistenţi dintre bărbaţii de încredere, citeşte cu voce tare
numele candidatului bifat de alegător şi le trece în cealaltă urnă, în timp ce
secretarul de şedinţă ţine evidenţa voturilor.
La încheierea despuierii scrutinului, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte
Nicolae al Banatului anunţă rezultatul votării arătând că, din totalul de 161
membri alegători prezenţi, voturile au fost exprimate după cum urmează:
- IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
- 80 voturi;
- IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
- 62 voturi;
- PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
- 18 voturi;
- Voturi nule
__________________________________- 1 vot;
Total voturi exprimate
-1 6 1 voturi
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului constată că, după
primul tur de scrutin, nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea absolută
de voturi, adică jumătate plus unu din voturile exprimate ale celor prezenţi, pen
tru a fi proclamat ales.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. t) din Statut, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului anunţă organizarea
unui al doilea scrutin la care, potrivit prevederilor statutare, vor participa
primi doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi, adică:
înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi înaltpreasfin
ţitul Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului dispune să se
treacă la votare după aceeaşi procedură statutară consemnată la primul tur
de scrutin.
La încheierea despuierii celui de al doilea scrutin, înaltpreasfinţitul Mitro
polit Preşedinte Nicolae al Banatului constată că, din totalul de 161 membri
alegători prezenţi, voturile au fost exprimate după cum urmează:
- IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
- 95 voturi;
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
_________________________________ - 66 voturi;
Total voturi exprimate
-1 6 1 voturi
A
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In urma rezultatului votării în cel de al doilea tur de scrutin şi în aplicarea
prevederilor art. ISO alin. t) din Statut, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nico
lae al Banatului proclamă rezultatul alegerii pentru ocuparea scaunului de Arhi
episcop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, arătând că înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei a obţinut majoritatea absolută a voturilor valabil ex
primate, adică 95 voturi
Membrii Biroului Colegiului Electoral Bisericeasc redactează şi semnează
procesul-verbal privind desfăşurarea lucrărilor pentru alegerea Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, care se va păstra la dosarul alegerii împreună cu
buletinele de vot.
Adresându-se Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului rosteşte o alo
cuţiune de felicitare pentru alegerea înaltpreasfmţitului Mitropolit Daniel ca cel
de al şaselea Patriarh şi Intâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, rugând pe
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate şi puteri sporite de muncă în marea şi
înalta demnitate şi slujire la care a fost chemat prin votul Colegiului Electoral
Bisericesc.
A

A

A

E. închiderea lucrărilor
Apoi, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. u) din Statut, înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului roagă pe Inaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei ca, în calitate de Locţiitor de Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, să preia conducerea şedinţei Colegiului Electoral Bisericesc şi
să închidă lucrările.
Inaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, adresează celor prezenţi următorul cuvânt:
A

A

înaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Stimaţi membri ai Măritului Colegiu Electoral Bisericesc,
"în urma celui de-al doilea scrutin, am înţeles că Bunul Dumnezeu, prin gla
sul Sfântului Sinod şi prin votul exprimat de Măritul Colegiu Electoral Bisericesc,
ne-a chemat să slujim Biserica Ortodoxă Română în calitatea de Intâistătător al ei.
Această chemare vine de la Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic şi Capul Bise
ricii. De aceea, doresc să mulţumesc, mai întâi, Preasfintei Treimi, Care a lucrat
şi lucrează întotdeauna prin Biserică în lume, şi apoi Inaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Ierarhi ai Sfântului Sinod, care, în dimineaţa acestei zile, ne-au desem
nat ca posibil candidat împreună cu IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului şi cu PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei. Această
chemare s-a intensificat acum prin alegerea definitivă făcută în Colegiul ElecA
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toral Bisericesc; ea este, în primul rând, o onoare, iar în al doilea rând, o cruce
foarte grea.
Timpul fiind înaintat, nu doresc să vorbesc prea mult, ci doar să mulţumesc
Sfântului Sinod şi Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea acordată
prin această alegere. In acelaşi timp, doresc să cer tuturor ierarhilor din Sfântul
Sinod ajutorul lor frăţesc, pentru că în Biserica Ortodoxă Patriarhul nu conduce
singur, ci împreună cu Sinodul, încât toate orientările pastorale, misionare, inclu
siv activităţile sociale şi relaţiile cu Bisericile Ortodoxe surori, cu alte Biserici şi
relaţiile cu organizaţiile creştine internaţionale sunt hotărâte de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Programul nostru este unul şi acelaşi cu cel valabil pentru toţi ierarhii, şi
anume: în primul rând, este propovăduirea Evangheliei Mântuitorului nostru
lisus Hristos. De aceea, episcopul poartă pe mitră icoanele celor patru Evanghelişti, de o parte şi de alta a icoanei Mântuitorului. Deci, el este învăţătorul Evan
gheliei Mântuitorului nostru lisus Hristos în eparhia sa. în al doilea rând, pro
gramul nostru este păstrarea tradiţiei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Ei sunt învăţătorii noştri şi rugători pentru noi. In Biserică nu este suficient să ştii multe, ci
trebuie să fii şi ajutat prin rugăciune. In al treilea rând, programul nostru este
însuşi Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
care trebuie respectat, mai întâi, de către Patriarh, ca un garant al respectării
Statutului şi a tuturor legiuirilor bisericeşti. Iar din acest punct de vedere, Bise
rica Ortodoxă are întotdeauna, deopotrivă, simţul tradiţiei continue, fară rupturi,
şi dinamica misiunii. Toţi membrii Sfântului Sinod sunt oameni ai tradiţiei şi, în
acelaşi timp, oameni ai misiunii dinamice. împărţirea în modernişti şi conserva
tori sau tradiţionalişti este una artificială. Deci, noi avem o coresponsabilitate în
păstrarea credinţei ortodoxe şi transmiterea ei din generaţie în generaţie, avem o
conslujire liturgică şi sacramentală şi avem împreună-bucurie când lucrurile
merg bine în Biserică, după cum avem o împreună-suferinţă când Biserica trece
prin încercări. Când în Biserică există tulburare, când unitatea Bisericii se află
în pericol, toţi membrii Sfântului Sinod suferă, iar împreună cu ei suferă întreg
corpul Bisericii, nu numai ierarhii, ci şi clericii, monahii, monahiile, şi toţi cre
dincioşii noştri.
Deci, mulţumim tuturor celor ce au încredere în noi şi, în acelaşi timp, tre
buie să mărturisim că Patriarhul şi Sinodul împreună, au nevoie de rugăciunile
întregii Biserici, pentru că numai Dumnezeu ne poate lumina să găsim împreună
soluţii potrivite în momente dificile, să găsim metode misionare adecvate timpu
lui nostru. De mare folos ne este sfatul tuturor preoţilor evlavioşi şi harnici de la
parohii; de mare folos ne este sfatul şi sprijinul tuturor monahilor şi monahiilor
care, întru smerenie şi întru nevoinţă, se roagă pentru întreaga Biserică; de mare
folos ne este sfatul tuturor credincioşilor harnici şi jertfelnici care vin cu regu18-B .O .R . 9-12/2007
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laritate la biserică şi care, din puţinul lor, ajută mult la construirea bisericilor şi
la împlinirea tuturor activităţilor misionare, culturale şi sociale ale Bisericii; de
mare folos ne este şi sfatul bun al autorităţilor şi instituţiilor de stat, care ne vine
din partea oamenilor ce au dorinţa sinceră de a ajuta Biserica şi poporul român;
de mare folos ne este sfatul intelectualilor care, desigur, trebuie să se considere
nu vizavi de Biserică, ci în Biserică; de mare folos ne este orice sfat bun care vine
de la oameni specialişti din diferite domenii. Avem mare nevoie de specialişti în
toate domeniile ca să fim bine sfătuiţi: când construim biserici, când desfăşurăm
activităţi culturale, când desfăşurăm activităţi sociale. Aşadar, avem nevoie de
sfatul şi de sprijinul acestor categorii şi de sprijinul altor categorii. In special, mă
gândesc la profesorii de teologie din Facultăţile de Teologie şi din Seminarii,
ştiind că o teologie adevărată trebuie să fie, deopotrivă, mistagogică şi misio
nară, de participare la Sfintele Taine ale mântuirii şi de răspândire a Evangheliei
în lume. Deci, o teologie adevărată este o conştiinţă misionară a Bisericii. Avem
nevoie, aşadar, de toate instituţiile bisericeşti care există şi care au nevoie şi ele
de sprijinul Sfântului Sinod, iar Sfântul Sinod are nevoie de sprijinul tuturor.
Vă mulţumesc încă o dată pentru încredere şi rog pe Hristos Domnul, Arhi
ereul Cel veşnic, să binecuvânteze pe toţi ierarhii Sfântului Sinod, pe membrii
Colegiului Electoral Bisericesc, întreaga noastră Biserică Ortodoxă Română, şi
întreaga Ortodoxie, spre binele Bisericii lui Hristos şi al ţării noastre.
Acum, în încheiere, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memo
ria Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, mai ales că membrii mireni şi clericii
din Colegiul Electoral Bisericesc nu au participat la slujba parastasului de 40 de
zile de la trecerea sa la cele veşnice, parastas pe care ierarhii Sfântului Sinod l-au
săvârşit în Catedrală. Să cântăm „ Veşnica pomenirei/
întreaga asistenţă se ridică în picioare şi intonează cântarea “Veşnica lui
pomenire!”.
Apoi, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi Bucovi
nei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române încheie cuvântul spu
nând: “Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să continuăm activitatea frumoasă
şi luminoasă a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, să păstrăm, să preţuim şi
să cultivăm moştenirea lăsată de el, spre binele Bisericii noastre şi slava Preasfintei Treimi. Vă mulţumesci/
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, anunţă că, potrivit prevede
rilor art. 130 alin. u) din Statut, rezultatul alegerii de Arhiepiscop al Bucureş
tilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române va fi supus examinării canonice şi validării de către Sfântul Sinod.
a
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La orele 1900, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, declară închisă
şedinţa Colegiului Electoral Bisericesc.
Se intonează cântarea “Cuvine-se cu adevărat”.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal

PREŞEDINTELE COLEGIULUI ELECTORAL BISERICESC

f D A N I EL
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI ŞI ARHIEPISCOPUL IAŞILOR,
LOCŢIITOR DE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

întocmit
PR. AUGUSTINRUSU
CONSILIER PATRIARHAL
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III. ŞEDINŢA SFÂNTULUI SINOD

M iercuri, 12 septembrie 2007, orele 2030
în conformitate cu cele comunicate în adresa nr.3.353 din 9 august 2007 prin
care, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a convocat statutar şedinţa Sfântului Sinod,
în seara zilei de miercuri, 12 septembrie 2007, începând cu orele 2030, la
Reşedinţa Patriarhală s-au desfăşurat lucrările şedinţei Sfântului Sinod pen
tru examinarea canonică şi validarea rezultatului alegerii săvârşită de Cole
giul Electoral Bisericesc în vederea ocupării scaunului de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, precum şi pentru examinarea unor probleme aflate pe ordinea de zi dinainte
stabilită şi comunicată.
înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Loc
ţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constată că sunt prezenţi toţi
ierarhii Sfântului Sinod care au participat la şedinţa sinodală de dimineaţă şi la
lucrările Colegiului Electoral Bisericesc şi deschide şedinţa de lucru a Sfântu
lui Sinod.
în continuare, înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, supune discu
ţiilor plenului proiectul ordinii de zi comunicată la data convocării, precizând
că în răstimpul de la încheierea lucrărilor Colegiului Electoral Bisericesc şi înce
perea prezentei şedinţe sinodale, Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a
întocmit referatul în legătură cu examinarea şi cercetarea canonică a alegerii de
Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române săvârşită de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de
12 septembrie 2007:

La Comisia canonică. juridică şi pentru disciplină:
1.
Temei nr. 3.871/2007 - Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral
Bisericesc din 12 septembrie 2007 în legătură cu alegerea de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.
Direct în dezbaterea plenului:
2. Temei nr. 3.851/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind sta
bilirea datei întronizării noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi
a instituirii Comisiei de organizare a ceremoniilor de întronizare.
3. Temei nr. 3.833/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu stabilirea agendei de lucru a Comisiei speciale pentru definitivarea Statutului
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pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum şi a datei
şedinţei Sfântului Sinod pentru examinarea şi aprobarea acestuia.
La propunerea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod
hotărăşte:
a

-Aprobă ordinea de zi a prezentei şedinţe a Sfântului Sinod, în forma supusă
dezbaterii.
Apoi, la invitaţia Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înaltpreasfinţitul
Mitropolit Teofan al Olteniei, preşedintele Comisiei canonice, juridice şi pentru
disciplină, dă citire referatului întocmit de această Comisie, după cum urmează:
/\

Temei nr. 3.871/2007 - Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral
Bisericesc din 12 septembrie 2007 în legătură cu alegerea de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române.
Potrivit prevederilor statutare, Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină
a primit Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral Bisericesc în legătură cu
desfăşurarea lucrărilor acestui for electiv care au avut loc în ziua de 12 septem
brie 2007 pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei
şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a vacantării aces
tui scaun chiriarhal prin chemarea la Domnul a fericitului întru adormire Patriarh
Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, la data de 30 iulie 2007.
Referatul constată că, în aplicarea prevederilor art. 130 alin. d) şi p) din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a hotărârii
Sfântului Sinod din 2 august 2007 prin care s-a stabilit agenda lucrărilor organis
melor centrale bisericeşti cu privire la desemnarea candidaţilor şi alegerea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a proce
dat la convocarea Sfântului Sinod şi a Colegiului Electoral Bisericesc, după cum
urmează:
a

- Cu adresa nr.3.353 din 9 august 2007 a Cancelariei Sfântului Sinod a fost
convocat Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară, în ziua de miercuri, 12 septem
brie 2007, orele IO00, la Reşedinţa Patriarhală, pentru desemnarea candidaţilor la
alegerea de Patriarh;
- Cu adresa nr.3.373 din 9 august a Cancelariei Sfântului Sinod a fost con
vocat Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de miercuri, 12 septembrie 2007, orele
1700, în aula Palatului Patriarhiei, pentru alegerea Patriarhului dintre candidaţii
desemnaţi de Sfântul Sinod.
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Ca urmare a desfăşurării lucrărilor acestor organisme bisericeşti, în confor
mitate cu prevederile art. 130 alin. u) din Statut, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne a îndrumat Procesul-Verbal al Biroului Colegiului Electoral Bisericesc la
Sfântul Sinod, în vederea examinării canonice şi a validării alegerii.
Referatul precizează că, în urma examinării şi cercetării canonice a alegerii,
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a constatat următoarele:
Potrivit prevederilor art. 130 alin. e) şi f) din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în dimineaţa zile de 12 septembrie
2007, începând cu orele 1000, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Sfântului
Sinod pentru desemnarea candidaţilor a fost deschisă şi închisă de înalt Prea
Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române şi a fost prezidată, în ordinea dipticelui, de ierarhul cu
cea mai veche hirotonie în treapta arhieriei, adică de către înaltpreasfinţitul Mitro
polit Nicoiae al Banatului care, de altfel a anunţat că nu doreşte să candideze;
în urma votului secret exprimat în trei tururi de scrutin distincte, Sfanţul
Sinod, conform cu prevederile art. 130, alin. o) din Statut, a desemnat drept can
didaţi pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe următori ierarhii eparhioţi,
în ordinea numărului de voturi obţinute cu majoritate absolută, din totalul votu
rilor valabil exprimate:
A

1. IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
2. IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
3. PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei

- 2 7 voturi,
- 1 9 voturi,
- 30 voturi.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. b) şi art. 130 alin. p)-u) din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în după-amiaza zilei de
12 septembrie 2007, începând cu orele 1700, s-au desfăşurat lucrările Colegiului
Electoral Bisericesc pentru alegerea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
care au fost deschise şi închise de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi au fost prezi
date, în ordinea dipticelui, de ierarhul cu cea mai veche hirotonie în treapta arhi
eriei, adică de către înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicoiae al Banatului;
Pentru desfăşurarea alegerii, potrivit art. 130 alin. r) din Statut s-a constituit
Biroul Colegiului format din: Preşedinte: IPS Mitropolit Nicoiae al Banatului;
Trei bărbaţi de încredere: Dl. Economist Viorel Roman, Arhiepiscopia Iaşilor propus de IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei; Dl. Constantin Asăvoaie, Arhiepiscopia Clujului - propus de IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului; Dl. Economist Nicoiae Niga, Episcopia Covas-
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nei şi Harghitei - Propus de PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei; Secretarul
de şedinţă: Pr. Gheorghe Tomescu, de la Arhiepiscopia Târgoviştei;
La apelul nominal s-a constatat că din totalul de 169 alegători înscrişi în lis
tele Colegiului Electoral Bisericesc, 3 locuri au fost vacante, un număr de 5 mem
bri au absentat motivat, fiind prezenţi în sală 161 membri votanţi ai Colegiului;
Desfăşurarea votării a avut loc conform prevederilor art. 130 alin. h)-n) din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
în urma despuierii scrutinului s-a constatat că din numărul total de 161 ale
gători prezenţi, voturile au fost exprimate valabil, după cum urmează:
1. IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
- 80 voturi;
2. IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
- 62 voturi;
3. PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
- 1 8 voturi;
4. Voturi nule
- 1 vot;
- IPS Mitropolit Preşedinte Nicolae al Banatului a constatat că, în urma primu
lui tur de scrutin nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea absolută
de voturi (adică jumătate plus unu din voturile valabil exprimate ale celor prezenţi)
prevăzută de art. 129 alin. b) şi art. 130 alin. t) din Statut pentru a fi proclamat ales;
- Ca urmare, în temeiul art. 130 alin. t) din Statut, IPS Mitropolit Preşedinte
Nicolae al Banatului a anunţat un al doilea tur de scrutin la care au participat
primi doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, adică: Inaltpreasfînţi tul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei (80 voturi) şi înaltpreasfinţitul
Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (62 voturi)\
- S-a procedat la votare în al doilea scrutin după aceeaşi procedură ca la
primul tur de scrutin, constatându-se că în sală au fost prezenţi tot 161 de mem
bri alegători;
în urma despuierii celui de al doilea scrutin, s-a constatat că din numărul total
de 161 alegători prezenţi, voturile au fost exprimate valabil, după cum urmează:
7. IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
- 95 voturi;
2. IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
- 66 voturi;
- în temeiul prevederilor art. 130 alin. t) şi u) din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, IPS Mitropolit Preşedinte Nicolae al
Banatului a proclamat rezultatul alegerii, şi a anunţat solemn că pentru ocuparea
scaunului vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Do
brogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înaltpreasfinţitul Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei a obţinut majoritatea absolută a voturilor.
Având în vedere că şedinţa extraordinară a Sfanţului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române din 12 septembrie 2007 pentru desemnarea candidaţilor în vederea
alegerii de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
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Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a săvârşit cu respectarea prevederilor art. 129
şi 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
Ţinând seama că şedinţa Colegiului Electoral Bisericesc din ziua de 12 sep
tembrie 2007 pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Mun
teniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a desfăşurat cu res
pectarea prevederilor art. 129 şi 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi a fost consemnată în Procesul-Verbal al Bi
roului Colegiului Electoral Bisericesc, anexat la dosarul alegerii;
Luând act că, în urma examinării canonice, atât pentru desemnarea candi
daţilor de către Sfântul Sinod, cât şi pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureşti
lor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
de către Colegiul Electoral Bisericesc au fost îndeplinite şi respectate prevederilor
canonice şi statutare bisericeşti, propunându-se validarea alegerii înaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, ca Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;
Pe temeiul prevederilor art. 130 alin. u) şi art. 132 par.l din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea Comisiei
canonice, juridice şi pentru disciplină, plenul Sfântului Sinod cu votul său unanim
hotărăşte:
- I a act că desemnarea candidaţilor pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române a avut loc în cadrul şedinţei extraordinare a Sfântului Sinod din ziua de
12 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 129 şi 130 din Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
- Ia act că alegerea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc în cadrul şedinţei Colegiului
Electoral Bisericesc, în ziua de 12 septembrie 2007, cu respectarea dispoziţiilor
art. 129 şi 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.
- Validează şi aprobă alegerea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei, pentru slujirea, vrednicia şi responsabilitatea de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de 12 septembrie 2007.
- î n conformitate cu prevederile art. 132 alin. a) şi b) din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Cancelaria Sfântului Sinod
este îndatorată cu întocmirea Gramatei Sfântului Sinod în vederea întronizării
înaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, ca Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, potrivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române.
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- Data şi programul ceremoniilor prilejuite de întronizarea Inaltpreasfînţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei ca Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
vor fi cele care se vor stabili în prezenta şedinţă sinodală.
La invitaţia înaltpreasfinţitul Mitropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, PS Episcop-vicar
patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul secretarul Sfântului Sinod, prezintă:
Temei nr, 3.851/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu stabilirea datei întronizării noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
şi a desemnării Comisiei de organizare a ceremoniilor de întronizare.
Din referat reiese că Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc, întrunită în
şedinţă de lucru în ziua de 8 august 2007, sub preşedinţia Inaltpreasfinţitului Mi
tropolit Preşedinte Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române, a analizat oportunităţile în legătură cu posibila dată pen
tru organizarea ceremoniilor de întronizare a noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române şi a reţinut următoarele aspecte de care va trebui să se ţină seama în lua
rea unei hotărâri de către Sfântul Sinod:
A

- în perioada 1-23 septembrie 2007, în Capitală se desfăşoară Festivalul Inter
naţional “George Enescu\ cu o largă participare internă şi internaţională ceea ce
ar duce la o suprapunere cu toate activităţile şi ceremoniile legate de întronizarea
noului Patriarh;
- este necesar să se creeze spaţiul de timp necesar întocmirii şi definitivării
listelor de participanţi, a elaborării, tipăririi şi transmiterii corespondenţei interne
şi externe, precum şi a altor detalii tehnice şi de protocol în legătură cu întroni
zarea noului Patriarh.
Având în vedere că pe baza consideraţiilor prezentate, Permanenţa Consiliu
lui Naţional Bisericesc a opinat că data cea mai potrivită pentru organizarea în
tronizării noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este ziua de duminică, 30
septembrie 2007;
Constatând că în aceeaşi şedinţă de lucru, Permanenţa Consiliului Naţional
Bisericesc a apreciat că este necesară instituirea unui Comitet de organizare a ce
remoniilor de întronizare a noului Patriarh care să fie condus de înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, urmând sa fi alcătuit din membrii Permanenţei
Consiliului Naţional Bisericesc şi membrii Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, acesta urmând să-şi desfăşoare activitatea sub directa
îndrumare a înaltpreasfmţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Pa
triarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte:
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- Aprobă ca ceremoniile prilejuite de întronizarea noului Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
să se desfăşoare în ziua de duminică, 30 septembrie 2007.
- Aprobă instituirea unui Comitet de organizare a ceremoniilor de întroni
zare a noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, coordonat de Inaltpreasfinţitul Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei şi din care vor face parte membrii Perma
nenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi membrii Permanenţei Consiliului Epar
hial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, acesta urmând să-şi desfăşoare activitatea
sub directa conducere a Inaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române.
- Comitetul de organizare va elabora programul, sub toate aspectele, privind
cadrul de desfăşurare a ceremoniilor prilejuite de întronizarea noului Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei.
Temei nr. 3.833/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu stabilirea agendei de lucru a Comisiei speciale pentru definitivarea proiec
tului de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, precum şi a datei şedinţei Sfântului Sinod pentru examinarea şi apro
barea acestuia.
Din referatul prezentat reiese că, datorită situaţiei excepţionate creată prin
trecerea la cele veşnice a fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist şi, în scopul
respectării prevederilor statutare privind timpul alegerii noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Inaltpreasfmţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a convocat şedinţele
extraordinare ale organismelor centrale bisericeşti pentru desemnarea candida
ţilor, alegerea şi validarea rezultatului alegerii de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
(Sfântul Sinod şi Colegiul Electoral Bisericesc) pentru ziua de miercuri, 12 sep
tembrie 2007, la Patriarhia Română.
Ţinând seamă că această situaţie a influenţat agenda Comisiei speciale pen
tru definitivarea proiectului de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, convocată la Patriarhia Română, pentru zilele de 10-11 sep
tembrie 2007, în scopul studierii propunerilor sinoadelor mitropolitane şi apoi, în
zilele de 2-3 octombrie 2007, pentru definitivarea proiectului de Statut care ur
mează a fi supus examinării şi aprobării Sfântului Sinod, convocat iniţial pentru
zilele de 22,23 şi 24 octombrie 2007, în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod
nr. 2401 din 20 iunie 2007;
Constatând că, în condiţiile derulării în perioada următoare a pregătirii şi
desfăşurării ceremoniilor de întronizare a noului Patriarh, este necesară reprogramarea acestor date pentru a oferi timpul necesar pregătirii lucrărilor Comisiei spe
A
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ciale şi Sfântului Sinod pentru definitivarea, examinarea şi aprobarea proiectului
de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
Ca urmare a consultărilor care au avut loc şi la propunerea Inaltpreasfmţitului Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Sfântul Sinod hotărăşte:
Aprobă reprogramarea agendei de lucru a Comisiei speciale şi a Sfântului
Sinod pentru definitivarea, examinarea şi aprobarea proiectului de Statut pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, după cum urmează:
A

1. Pentru zilele de 5-6 octombrie 2007: Şedinţa Comisiei speciale de lucru
pentru definitivarea proiectului de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, care va examina propunerile Sinoadelor Mitropolitane la
proiectul de Statut;
2. Pentru zilele de 22-24 octombrie 2007: Prima şedinţă specială a Sfântu
lui Sinod pentru examinarea, definitivarea şi aprobarea pe articole a Statutului
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
3. Pentru zilele de 26-27 noiembrie 2007: A doua şedinţă specială a Sfântului
Sinod pentru examinarea, definitivarea şi aprobarea pe articole, precum şi a între
gului text al Statutului pentru organizarea şifuncţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
în încheierea lucrărilor, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mulţumeşte tutu
ror membrilor Sfântului Sinod, Cancelariei Sfântului Sinod şi sectoarelor Adminitraţiei Patriarhale implicate în organizarea lucrărilor organismelor centrale bise
riceşti, pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a activităţilor care au avut loc
în cursul acestei zile, anunţând că, în continuare, fiecare ierarh va primi invitaţia
şi programul ceremoniilor de întronizare, cu rugămintea ca, în funcţie de cerinţe,
să sprijine acţiunile de la Patriarhia Română, mai ales în ce priveşte însoţirea dele
gaţiilor străine care vor fi prezente.
La orele 2200, înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, declară închisă şedinţa Sfân
tului Sinod.
Se rosteşte rugăciunea f<Cuvine-se cu adevărat
Drept pemtru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.
PREŞEDINTELE CO LEG IULUI ELECTO RAL BISERICESC

f DANIEL
M ITRO PO LITUL M OLDOVEI ŞI BUCO VINEI ŞI A R H IEPISC O PU L IAŞILOR,
PATRIARHUL ALES AL BISERICII ORTODOXE ROM ÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD

f VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
EPISC O P-V IC A R PATRIARHAL

LUCRĂRILE SFANŢULUI SINOD AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE PE ANUL 2007
I. SUMARUL ŞEDINŢELOR DE LUCRU DIN ZILELE DE
22, 23 ŞI 24 OCTOMBRIE 2007*
Pe temeiul prevederilor articolului 12 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 9 din Regulamentul Organismelor
Centrale din Patriarhia Română, coroborate cu prevederile art. 10 din acelaşi Sta
tut referitoare la atribuţiile acestui organism central bisericesc, cu adresa nr.
4351/2007 Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a convocat Sfântul Sinod în şe
dinţă de lucru pentru zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2007, la Reşedinţa Patriar
hală din Bucureşti, având ca scop principal examinarea şi aprobarea proiectului
de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în
noua sa alcătuire, ca urmare a apariţiei Legii nr. 489/2006, privind libertatea reli
gioasă şi regimul general al cultelor, precum şi examinarea celorlalte lucrări de
competenţa Sfântului Sinod, înscrise pe ordinea de zi a acestei şedinţe sinodale.
LUNI, 22 OCTOMBRIE 2007

o. Oficierea Sfintei Liturghii şi a Tedeum-uluL
In ziua de luni, 22 octombrie 2007, începând cu orele 800 s-a săvârşit Sfânta
Liturghie în Catedrala Patriarhală, de către PS Irineu Slătineanul, Arhiereu-vicar
al Episcopiei Râmnicului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi slujitori.
La orele 930, acelaşi sobor de slujitori a oficiat, în continuare, slujba Tedeum-ului,
în prezenţa membrilor Sfântului Sinod, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, însoţit de Inaltpreasfinţiţii Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţii Epis
copi, Episcopi-vicari patriarhali, Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari.
A

b. Deschiderea şedinţei si Apelul nominal
La orele IO00, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intră în Sala Sinodală din
Reşedinţa Patriarhală, împreună cu ceilalţi membri ai Sfântului Sinod.
Luând loc în prezidiu, Preafericitul Părinte Preşedinte Daniel dispune ca PS
Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod să dea
citire Apelului nominal.
Sunt prezenţi: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române; Inaltpreasfinţiţii'. Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitro
politul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, Mitropolitul Olteniei,
*
Prezentul sumar a fost pregătit pentru tipar de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe
baza Procesului-Verbal al şedinţei, existent la Cancelaria Sfanţului Sinod.
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I
INicolae, Mitropolitul Banatului, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitro
politul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Pimen, Arhiepis
copul Sucevei şi Rădăuţilor, Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi; Preasfinţiţii: Gherasim, Episcopul
Râmnicului, Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, Calinic, Episcopul Arge
şului şi Muscelului, Casian, Episcopul Dunării de Jos, Timotei, Episcopul
Aradului, Lucian, Episcopul Caransebeşului, Sofronie, Episcopul Oradiei, Biho
rului şi Sălajului, Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Nicodim,
Episcopul Severinului şi Strehaiei, Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăra
şilor, Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Galaction, Episcopul Alexandriei şi
Teleormanului, Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Daniil, Episcop-Locţiitor (admi
nistrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia), Siluan, Episcopul Ortodox Român
din Ungaria; Preasfinţiţii Episcopi-vicari patriarhali Vincenţiu Ploieşteanul şi Ci
prian Câmpineanul; Preasfinţiţii Episcopi-vicari: Sebastian Ilfoveanul şi Varsa
nufie Prahoveanul ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Calinic Botoşăneanul al Arhi
episcopiei Iaşilor, Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului, Irineu Bistriţeanul şi Vasile Someşeanul ai Arhiepiscopiei Clujului, Gurie Gorjeanul al
Arhiepiscopiei Craiovei, Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timişoarei, Siluan
Marsilianul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridio
nale; Preasfinţiţii Arhierei-vicari: Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului,
Ioachim Băcăuanul al Episcopiei Romanului, Corneliu Bărlădeanul al Episcopiei
Huşilor, Petroniu Sălăjanul al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi Iustin
Sigheteanul al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Absentează motivat înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţiţii: Eftimie, Episcopul Romanului,
Ioachim, Episcopul Huşilor, Preasfinţiţii Episcopi-Vicari: Marc Nemţeanul, al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Sofian Braşoveanul
al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Ioan
Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi.
Constatând prezenţa statutară, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel declară
constituită şedinţa sinodală.
c.
Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
în continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rosteşte următorul cuvânt
introductiv:
"Convocarea Sfântului Sinod s-a făcut în apropierea sărbătorii hramului
Patriarhiei Române, a prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir şi a Sfântului Părinte Dimitrie din Basarabi, sfinţi serbaţi în toată Biserica
noastră. In această situaţie, majoritatea membrilor Sfântului Sinod au venit la
Patriarhie, în după amiaza zilei de duminică, după ce la eparhii s-a oficiat Sfânta
<
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Liturghie. De aceea, în viitor, vom avea grijă ca la convocarea Sfântului Sinod să
ţinem seama de sărbătorile în care ierarhii au program liturgic la eparhii.
Vă întâmpinăm cu urarea de “Bun venit! ” şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să
pogoare Sfântul Duh peste noi şi să ne binecuvânteze pentru a lucra spre binele
Bisericii şi credincioşilor noştri. Este nevoie de prezenţa Sfântului Duh întrucât
se pare că ne confruntăm mai puternic cu un duh de secularizare. In Biserica
noastră, la deschiderea sesiunilor sinodale totdeauna facem rugăciune pentru
invocarea Sfântului Duh, aşa cum am făcut şi astăzi în Catedrala Patriarhală.
Mulţumim Preasfinţitului Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul, care a oficiat atât
Sfânta Liturghie cât şi slujba Tedeum-ului la care am participat cu toţii şi ne-am
unit cugetele în rugăciune. Am invocat ajutorul lui Dumnezeu pentru ca hotărâ
rile noastre, în Sfântul Sinod, să fie luminate De Duhul Sfânt în mărturisirea şi
păstrarea dreptei credinţe şi în propovăduirea Cuvântului Adevărului.
In ultimul timp suntem martorii unor încercări care fac parte dintr-o strate
gie de a diminua importanţa, rolul şi autoritatea morală a Bisericii în popor, şi,
prin aceasta de a reduce credibilitatea preoţimii şi ierarhiei bisericeşti. Este
nevoie ca împreună să întărim încrederea credincioşilor în Biserica mamă şi să
răspundem cerinţelor şi nevoilor lor spirituale, manifestându-ne unitar şi solidar
în faţa celor care ne atacă. Este bine ca societatea noastră să cunoască adevărul
suferinţelor, pătimirilor şi umilinţelor Bisericii în timpul regimului comunist, al
dictaturii şi ateismului.
Să subliniem cu demnitate lucrarea misionară şi pastorală a clerului în mij
locul credincioşilor şi rolul instituţiilor bisericeşti în menţinerea unităţii spiri
tuale a poporului român în perioada ateistă.
întreaga noastră lucrare să fie călăuzită de duhul pocăinţei şi al demnităţii
pentru a îndrepta ceea ce este necesar, făcând ca lumina să strălucească şi să
lumineze din faptele noastre şi din exemplul nostru.
Vomfi în situaţia ca la sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhiei Române
din acest an, să inaugurăm, în Bucureşti, posturile de Radio şi Televiziune Tri
nitas ale Patriarhiei Române, ale căror studiouri vor funcţiona în Palatul Pa
triarhiei, în sprijinul cunoaşterii activităţii şi lucrării Bisericii noastre. Vom avea
astfel posibilitatea să informăm credincioşii despre viaţa noastră bisericească şi
vom avea posibilitatea să răspundem atacurilor nedrepte la adresa Bisericii, dar
şi să fim în dialog cu cei de bună credinţă, care sprijină lucrarea Bisericii. Avem
făgăduinţa de sprijin şi din partea unor sponsori binevoitori.
Din partea Chiriarhilor cerem să ne comunice numele unui reporter pentru
ştiri şi imagini din fiecare eparhie. Toţi ierarhii sunt rugaţi ca la trecerea prin
Capitală să facă vizită studiourilor Radio şi TV Trinitas, pentru un interviu, pen
tru comunicarea unor ştiri din eparhie, care să fie transmise în ţară pentru eredincioşi. Aceeaşi rugăminte o adresăm şi ierarhilor noştri din diaspora, din epar
A
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hiile nou înfiinţate, putând astfel transmite gânduri şi dorinţe pentru cei de acasă,
/ara. Noul ziar al Patriarhiei (<Lumina ” va reflecta viaţa şi lucrarea bisericească
din ţară şi din afara graniţelor. Vă adresăm frăţească chemare pentru această
colaborare de mare interes misionar şi pastoral. Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu
să binecuvânteze strădaniile noastre şi lucră-rile Sfântului Sinod.”
în continuare, urmând să aibă loc prezentarea componenţei Comisiilor Sinodale
şi avându-se în vedere că cel mai nou dintre ierarhi, PS Episcop Siluan al Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, nu este repartizat într-o Comisie Sinodală.
La propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă repartizarea PS Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria în Comisia pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecume
nice, ca membru.

<LAprobarea Comisiilor sinodale.
Urmează apoi, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, se dă
citire componenţei Comisiilor Sinodale de către Secretarul Sfântului Sinod, după
cum urmeaza:
Comisia Pastorală. Monahală şi Socială
Preşedinte
1. IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
Membru
2. IPS Mitropolit Petru al Basarabiei
Membru
3. IPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
Membru
4. PS Episcop Eftimie al Romanului
Membru
5. PS Episcop Ioachim al Huşilor
Membru
6. PS Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului
Raportor
7. PS Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
Membru
8. PS Episcop-Locţiitor Daniil
Membru
9. PS Episcop-Vicar Vasile Someşeanul
Membru
10. PS Episcop-Vicar Paisie Lugojanul
Membru
11. PS Episcop-Vicar Sofian Braşoveanul
Membru
12. PS Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul
Liturgică
1. Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, Locţiitor de Mitropolit al
Preşedinte
Moldovei şi Bucovinei
2. IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi
Membru
Maramureşului
Membru
3. IPS Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
Raportor
4. PS Episcop Casian al Dunării de Jos
Membru
5. PS Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
Membru
6. PS Episcop-Vicar Patriarhal Ciprian Câmpineanul
Membru
7. PS Episcop-Vicar Varsanufie Prahoveanul
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8. PS Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul
9. PS Episcop-Vicar Gurie Goijeanul
10. PS Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul
11. PS Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul
12. PS Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanul

Comisia Canonică-Juridică si pentru Disciplină
1. IPS Mitropolit Teofan al Olteniei
2. IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei
3. PS Episcop Gherasim al Râmnicului
4. PS Episcop Epifanie al Buzăului şi Vrancei
5. PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
6. PS Episcop Lucian al Caransebeşului
7. PS Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
8. PS Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei
9. PS Episcop-Vicar Sebastian Ilfoveanul
10. PS Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
11. PS Episcop-Vicar Marc Nemţeanul
12. PS Arhiereu-Vicar Corneliu Bârlădeanul

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Comisia pentru Comunităţi Externe. Relaţii Interortodoxe si Ecumenice
1. IPS Mitropolit Nicolae al Banatului
Preşedinte
2. IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
Membru
3. IPS Mitropolit Iosif al Mitrop.Ort.Rom. a Europei Occidentale
şi Meridionale
Membru
4. IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
Raportor
5. IPS Arhiepiscop Nicolae al Arhiep. Ort. Rom. din cele
două Americi
Membru
6. PS Episcop Timotei al Aradului
Membru
7. PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
Membru
8. PS Episcop Ambrozie al Giurgiului
Membru
9. PS Episcop Sofronie al Oradiei, Bihorului şi Sălajului
Membru
10. PS Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria Membru
11. PS Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul
Membru
12. PS Episcop-Vicar Siluan Marsilianul
Membru
13. PS Episcop-Vicar Ioan Casian de Vicina
Membru
e. Completarea şi aprobarea Ordinii de zi. precum şi suspendarea şedinţei
In continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel supune spre aprobare Or
dinea de zi a prezentei şedinţe sinodale, în care scop, în legătură cu inaugurarea
/v
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studiourilor de radio şi televiziune Trinitas propune să se introducă pe Ordinea
de zi:
Temei nr. 4.548/2007 - Solicitarea postului de televiziune Trinitas TV şi a
postului de radio Trinitas ale Patriarhiei Române ca fiecare eparhie să nomina
lizeze un reporter şi un cameraman pentru corespondenţe şi reportaje de actua
litate religioasă din teritoriu.
PS Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul propune să fie acceptat în
Ordinea de zi:
Temei tir. 4.527/2007—Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pentru stabilirea
preţului unitar de desfacere a Calendarului Bisericesc pe anul 2008 în toate uni
tăţile bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române.
Ca urmare, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă repartizarea celor două probleme la Comisia Pastorală, Monahală
şi Socială.
PS Episcop Sofronie al Oradiei, Bihorului şi Sălajului solicită înscrierea pe
ordinea de zi:
_____

^

____

Temei nr. 4.526/2007 - înfiinţarea Episcopiei Sălajului, cu sediul în mun. Za
lău cu solicitarea de aprobare a schimbării titulaturii Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în Episcopia Ortodoxe Române a Oradiei,
cu sediul în mun. Oradea.
IPS Mitropolit Petru al Basarabiei cere să se înscrie pe Ordinea de zi:
Temei nr. 4.555/2007 - Adresa nr.569/2007 a Mitropoliei Basarabiei cu soli
citarea de bine-cuvântare a reactivării în formă nouă, în cuprinsul Mitropoliei
Basarabiei, a următoarelor eparhii: Arhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în muni
cipiul Chişinău, Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi,
Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul
Cantemir, Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misi
unea Ortodoxă Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari.
Temei nr. 4.554/2007 - Adresa nr.570/2007 a Mitropoliei Basarabiei cu soli
citarea de aprobare a stemei Mitropoliei.
IPS Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord roagă, de
asemenea, să se înscrie pe Ordinea de zi:
Temei nr. 4.586/2007 - Adresa nr.399/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Române
a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord cu solicitarea de aprobare a înfiinţării
în cuprinsul Mitropoliei a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu se
diul la Stockholm.
PS Episcop-Vicar Siluan Marsilianul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Eu
ropei Occidentale şi Meridionale solicită înscrierea:
19 - B.O.R. 9-12/2007
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Temei tir. 4587/2007 - Adresa nr. 319/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale şi Meridionale cu solicitarea de aprobare a înfiinţării Epis
copiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.
Sfântul Sinod , având în vedere specificul şi conţinutul temelor propuse de
către PS Episcop Sofronie, IPS Mitropolit Petru, IPS Mitropolit Serafim şi IPS
Mitropolit Iosif, hotărăşte:
-Aprobă înscrierea pe Ordinea de zi a propunerilor celor trei ierarhi şi repar
tizarea lor pentru examinare la Comisia Canonică-Juridică şi pentru Disciplină.
Ca urmare a adăugirilor aprobate, la propunerea Preafericitului Părinte Pa
triarh Daniel, Sfântul Sinod hotărăşte:
Aprobă Ordinea de zi a prezentei şedinţe sinodale şi repartizarea pentru
studiere la Comisiile sinodale, după cum urmează:
La Comisia Pastorală. Monahală şi Socială:
1. Temei nr. 3.962/2007 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea cu
privire la Protocolul de Cooperare în domeniul incluziunii sociale, încheiat
între Patriarhia Română şi Guvernul României (2 octombrie 2007).
2. Temei nr. 4.444/2007 - Evaluarea activităţii pastorale a ierarhilor Bisericii
Ortodoxe Române în timpul regimului comunist-ateu.
3. Temei nr. 4.548/2007 - Solicitarea postului de televiziune Trinitas TV şi
a postului de radio Trinitas ale Patriarhiei Române ca fiecare eparhie să nomina
lizeze un reporter şi un cameraman pentru corespondenţe şi reportaje de actuali
tate religioasă din teritoriu.
Primeşte raportor: PS Episcop- Vicar Visarion Răşinăreanul
La Comisia Teologică şi Liturgică:
4. Temei nr. 4490/2007 - Referatul Comisiei sinodale pentru canonizarea sfin
ţilor români cuprinzând propunerile de aprobare a Acatistului, a Slujbei Vecerniei şi
Utreniei, precum şi a proiectului de Tomos al Sfântului Sinod pentru proclamarea
canonizării Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Zagra, Grigore din Telciu şi Vasile din Mocod (12 noiembrie).
5. Temei nr. 4.527/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pentru sta
bilirea preţului unitar de desfacere a Calendarului Bisericesc pe anul 2008 în toate
unităţile bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române.
Primeşte raportor: PS Episcop Casian al Dunării de Jos
ii
La Comisia
Canonică-Juridică şi pentru Disciplină:
6.
Temei nr. 4.011/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
proiectul noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
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7. Temei nr. 4.502/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind
înscrierea în proiectul noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române a unor prevederi referitoare la acordarea de către Sfântul Sinod
a rangurilor onorifice cu titlu personal de Mitropolit onorific, pentru cei dintre
Arhiepiscopi şi de Arhiepiscop onorific, pentru cei dintre Episcopi.
8. Temei nr. 4.526/2007 - Adresa nr. 3.800/2007 a Mitropoliei Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului prin care IPS Mitropolit Bartolomeu înaintează
Sfântului Sinod hotărârea din 18 octombrie 2007 a Adunării Eparhiale a Episco
piei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului privind înfiinţarea Epis
copiei Sălajului, cu sediul în mun. Zalău şi schimbarea titulaturii Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în Episcopia Ortodoxe Ro
mâne a Oradiei, cu sediul în mun. Oradea.
9. Temei nr. 4.555/2007 - Adresa nr.569/2007 a Mitropoliei Basarabiei prin
care IPS Mitropolit Petru solicită aprobarea reactivării în formă nouă, în cuprin
sul Mitropoliei Basarabiei a următoarelor eparhii: Arhiepiscopia Chişinăului, cu
sediul în municipiul Chişinău, Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul
în oraşul Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu
sediul în oraşul Cantemir, Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari.
10. Temei nr. 4.586/2007 - Adresa nr.399/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord prin care IPS Mitropolit Serafim
solicită aprobarea înfiinţării în cuprinsul Mitropoliei a Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm.
11. Temei nr. 4587/2007 - Adresa nr. 319/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale prin care IPS Mitropolit Iosif solicită
aprobarea înfiinţării în cuprinsul Mitropoliei a Episcopiei Ortodoxe Române a
Spaniei şi Portugaliei.
12. Temei nr. 4.505/2007 - Scrisoarea din 18 octombrie 2007 semnată de Pr.
Nicholas Apostola, în numele Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române în cele două Americi, cu propunerea ca în proiectul noului Statut pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române să se prevadă că alegerea
ierarhilor de la Eparhiile Ortodoxe Române de peste hotare să se facă de către or
ganismele eparhiale elective ale acestora.
13. Temei nr. 4.554/2007 - Adresa nr.570/2007 a Mitropoliei Basarabiei prin
care IPS Mitropolit Petru solicită aprobarea stemei Mitropoliei.
Primeşte raportor: PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului
La Comisia pentru Comunităţi Externe. Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice:
14. Temei nr. 4.327/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Externe Bise
riceşti în legătură cu răspunsul Patriarhiei Moscovei privind componenţa dele
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gaţiei sale în Comisia de dialog cu Patriarhia Română, referitor la problema
Mitropoliei Basarabiei.
15.
Temei nr. 4.529/2007 - Scrisoarea nr. 34/2007 a Schitului Românesc
Prodromu din Muntele Athos cu solicitarea de a interveni la Patriarhia Ecumenică
pentru ridicarea acestui aşezământ românesc la rangul de mănăstire, precum şi
pentru nominalizarea în proiectul noului Statut al Bisericii noastre a Schiturilor
Româneşti Prodromu şi Lacu.
Primeşte raportor: IPS Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei
în legătură cu Odinea de zi, PS Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor,
cerând cuvântul, solicită să se reia în discuţie scrisoarea semnată de 18 ierarhi ai
Sfântului Sinod pentru ridicarea tuturor eparhiilor la rangul de Mitropolie,, prezen
tată în una din şedinţele precedente, în timpul Preafericitului Patriarh Teoctist.
PS Episcop Daniil, Locţiitor (administrator) al Episcopiei Daciei Felix, soli
cită să se ia în discuţie şi problema Protopopiatului Dacia Ripensis (Halic) şi să
fie înscris în Statut.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel precizează că problemele se vor lua în
discuţie când se va examina Statutul, la secţiunile respective.
După aceste lămuriri, la orele II00, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sus
pendă şedinţa plenară, urmând examinarea lucrărilor în Comisiile Sinodale.

f Reluarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod.
La orele 1300, sub preşedinţia Preafericitului părinte Patriarh Daniel, se reiau
lucrările în Sfântului Sinod în plen, cu aceeaşi prezenţă de la şedinţa de dimineaţă.
COMISIA PASTORALĂ, MONAHALĂ ŞI SOCIALĂ
t

Preafericitul Părinte Patriarh invită pe PS Episcop- Vicar Visarion Răşinăreanul, raportorul Comisiei Pastorală, Monahală şi Socială să prezinte referatele
asupra problemelor date în studiu, după cum urmează:
Temei nr. 4.444/2007 - Referatul Biroului de Presă şi Comunicaţii al Pa
triarhiei Române, având ca obiect Evaluarea activităţii pastorale a ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist ateu.
Pe marginea referatului prezentat au luat cuvântul: Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei,
PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujuluiy
PS Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul şi PS Episcop Casian al Dunării de Jos, care au
formulat numeroase opinii cu privire la aspectele aduse în discuţie.
La invitarea Preafericitului Părinte Preşedinte, Domnul George Enache, isto
ric, prezintă plenului stadiul activităţii Comisiei speciale de istorici îndatorată de
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Sfântul Sinod cu elaborarea unui amplu studiu în legătură cu adevărul despre acti
vitatea Bisericii în vremea comunismului şi ateismului la noi.
In încheierea amplelor discuţii care au avut loc, Preafericitul Părinte Pa
triarh Preşedinte concluzionează cu următoarele precizări: necesitatea redactării
unei scrisori către Senat şi a unui Comunicat al Sfântului Sinod care să fie dat
publicităţii şi să fie prelucrat şi la nivel de eparhii cu clerul; continuarea lucrării
Comisiei speciale pentru cercetarea arhivelor în vederea evaluării activităţii pas
torale a Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă şi ateistă; posibili
tatea lărgirii Comisiei pentru studierea raportului Tismăneanu, prin cooptare de
noi membri.
Urmare examinării referatului Biroului de Presă şi Comunicaţii al Patriarhiei
Române, privind evaluarea activităţii pastorale şi misionare a Bisericii Ortodoxe
Române în perioada comunistă şi ateistă;
Ţinând seama de discuţiile care au avut loc în Plenul Sfântului Sinod şi de
concluziile Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod aprobă să se dea
publicităţii următorul Comunicat de presă:
“Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în starea şi struc
tura actuală, nu poate să evalueze în mod nepărtinitor şi nepartinic activitatea
clericilor ortodocşi din timpul dictaturii comuniste
Din luările de poziţie ale unor membri ai Colegiului Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Sfântul Sinod constată compor
tamentul în vădită contradicţie cu legea şi principiile deontologice ale statutului
de membru în Colegiu. De asemenea, Sfântul Sinod constată metoda defectuoasă
de lucru a acestei instituţii privind activitatea unor clerici ortodocşi din perioa
da dictaturii comuniste. Potrivit legislaţiei în vigoare, deciziile luate de Colegiul
CNSAS trebuie anunţate în scris persoanelor interesate, adică atât celui care a
cerut verificarea, cât şi celui care a primit verdictul, şi nu făcute publice, prin
scurgere de informaţii către presă. In plus, unii ierarhi ortodocşi au fost ame
ninţaţi prin presă, înainte de a se pronunţa verdictul, într-un limbaj umilitor, în
mod curios, similar cu cel al anchetatorilor de la securitatea de altă dată. Până
în prezent, nu avem cunoştinţă de rezultatul vreunei anchete asupra acestor ca
zuri de indisciplină internă nici de către CNSAS, nici de către Comisia parla
mentară care se ocupă de controlul activităţii CNSAS, situaţie care pune sub sem
nul întrebării credibilitatea acestei instituţii.
Biserica a fost, în timpul dictaturii comuniste, singura instituţie care nu s-a
identificat cu ideologia ateistă de stat, ceea ce a determinat din partea regimului
ateu folosirea prin intermediul fostei securităţi a unor mijloace de presiune inimaginabile, inclusiv forţarea la cooperare şi semnarea de angajamente. întrucât
nu ţine cont de contextual extrem de ostil în care Biserica a supravieţuit şi nu
poate înţelege umilirea şi şantajul la care au fost supuşi clericii ortodocşi în tim
Ak
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pul dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS, prin verdictele sale sumare, pripite şi
tendenţioase, nu poate, în starea şi structura actuală, să evalueze, în mod nepăr
tinitor, nepartinic şi obiectiv, activitatea clericilor ortodocşi din timpul dictaturii
comuniste.
Prin urmare, Comisia de istorici ai Bisericii Ortodoxe Române - înfiinţată
prin hotărârea luată în şedinţa Sfântului Sinod din luna februarie 2007, desfă
şurată sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părintele Patriarh Teoctist - va
continua studiul privind persecutarea şi suferinţa Bisericii Ortodoxe Române în
perioada dictaturii comuniste. Având în vedere perioada îndelungată a regimu
lui comunist din România, Comisia va elucida toate aspectele legate de situaţia
Bisericii Ortodoxe Române în anii comunismului.
Evaluarea acestei perioade se vaface potrivit propriilor criterii de analiză, care
vor face distincţie între situaţiile în care colaborarea cu securitatea a adus daune
Bisericii sau unor terţe persoane şi cele în care colaborarea a fost o condiţie a
supravieţuirii şi activităţii misionare-pastorale a comunităţilor bisericeşti
Rezultatele acestor cercetări vor fi aduse periodic la cunoştinţa credincio
şilor şi a opiniei publice în special prin presa bisericească (postul de televiziune
Trinitas TV, radiourile şi publicaţiile bisericeşti, internet, etc.), dar şi prin alte
canale media, iar, la finalizare vor fi publicate într-o lucrare la Editura Institu
tului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, cu titlul “Supravieţuirea
şi suferinţa Bisericii în timpul dictaturii comuniste” Această lucrare se justifică
cu atât mai mult cu cât, potrivit literei şi spiritului Constituţiei României şi Legii
nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cultele
sunt autonome faţă de stat şi au propriile instanţe de judecată morală şi canonică.
Aşa-numita deconspirare a clericilor colaboratori ai securităţii, prin ver
dicte de ordin moral, care seamănă cu asasinatele morale, se încadrează într-o
campanie amplă şi pe termen lung de discreditare a Bisericii şi diminuarea rolu
lui acesteia în societatea românească, inclusiv prin scoaterea icoanelor şi orelor
de religie din şcolile publice, precum şi prin încercările de reducere a sprijinului
Statului pentru activităţile Bisericii.
In acest context, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adresează cle
rului şi credincioşilor îndemn la rugăciune, discernământ şi comuniune bise
ricească". (Biroul de Presă al Patriarhiei Române)
Temei nr. 4548/2007 - Solicitarea postului de televiziune Trinitas TV şi a
postului de radio Trinitas ale Patriarhiei Române, ca fiecare Eparhie din
Biserica Ortodoxă Română să nominalizeze un reporter şi un cameraman
pentru corespondenţe şi reportaje de actualitate religioasă din teritoriu.
Având în vedere importanţa prezenţei acestor reportaje din teritoriu pentru a
ilustra viaţa şi actualitatea religioasă atât la postul de televiziune Trinitas TV, cât
şi la postul de radio Trinitas ale Patriarhiei Române;
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în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Pastorală,
Monahală şi Socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
-Adresează IIPPSS şi PPSS Chiriarhi de la eparhiile din cuprinsul Bisericii
Ortodoxe Române rugămintea de a dispune nominalizarea unui reporter şi a unui
cameraman pentru corespondenţe şi reportaje de actualitate religioasă din teri
toriu, care vor fi utilizate atât de postul de televiziune Trinitas TV, cât şi de pos
tul de radio Trinitas ale Patriarhiei Române.
Numele reporterului şi cameramanului, precum şi numărul de telefon la
care pot fi contactaţi să fie comunicate Patriarhiei Române, prin Biroul de Presă
(tel. 012.406.71.67, fax 021.406.71.72).
La orele 1430, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel suspendă şedinţa de lucru.

g. Continuarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod.
La orele 1630, Preafericitul Părinte Preşedinte deschide şedinţa de lucru în
plen. Sunt prezenţi aceiaşi membrii ai Sfântului Sinod ca la şedinţa de dimineaţă.

COMISIA TEOLOGICĂ ŞI LITURGICĂ
Preafericitul Părinte Patriarh Preşedinte invită pe PS Episcop Casian, al
Dunării de Jos, raportorul Comisiei Teologică şi Liturgică să prezinte referatele
comisiei, după cum urmează:
Temei nr. 4490/2007 - Referatul Comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinţilor români întrunită în ziua de 22 octombrie 2007 la Reşedinţa Patriar
hală, cuprinzând propunerile de aprobare a Studiului-Document, a Acatistului,
a Slujbei Vecerniei şi Utreniei, a Sinaxarului, a Icoanei, precum şi a proiectului
de Tomos al Sfântului Sinod pentru proclamarea canonizării Mucenicului
Atanasie Todoran din Bichigiu şi a celor împreună cu el: Vasile din Zagra,
Grigore din Telciu şi Vasile din Mocod, cu dată de prăznuire la 12 noiembrie.
Luând act că, în aducerea la îndeplinire a hotărârii nr. 2.710 luată de Sfântul
Sinod în şedinţa de lucru din 20 iunie 2007, Comisia sinodală pentru canonizarea
sfinţilor a definitivat şi prezentat spre aprobare Sfântului Sinod Studiul-Document
cuprinzând argumente canonice, istorice şi pastoral-misionare pentru susţinerea
propunerii de canonizare a Mucenicului Atanasie din Bichigiu şi a celor împreună
cu dânsul, reţinându-se: Viaţa curată a Mucenicului Atanasie Todoran, Apărător
al credinţei, Apărător al demnităţii umane, Cinstirea de către credincioşi ca om
drept şi apărător al dreptei credinţe, încă din timpul vieţii sale, Sfârşitul său mucenicesc, fiind tras pe roată împreună cu cei amintiţi mai sus, toate aceste fapte
de sfinţenie atestând vrednicia şi sfinţenia vieţii lor;
Având în vedere că, pentru finalizarea procedurii de cinstire ca sfinţi, prin
rânduieli de cult, Comisia sinodală pentru canonizarea sfinţilor români a cercetat,
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corectat, diortosit şi însuşit Acatistul, Slujba Vecerniei, a Utreniei şi Sinaxarul
alcătuite de PS Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul după textele puse la dispoziţie
de Comisia Liturgică a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi
că, totodată Comisia sinodală a examinat Icoana Mucenicului Atanasie din Bichi
giu şi a celor împreună cu dânsul întocmită la Arhiepiscopia Clujului, considerându-o corespunzătoare şi propunând aprobarea lor de către Sfântul Sinod;
Constatând că, în urma examinării Studiului-Document, a cercetării şi defini
tivării Slujbelor liturgice şi a Icoanei Mucenicului Atanasie din Bichigiu şi a celor
împreună cu dânsul, Comisia sinodală pentru canonizarea sfinţilor români şi-a
formulat convingerea că sunt suficiente mărturii pentru canonizarea acestora, în
care scop a întocmit şi a propus aprobării şi Tomosul Sfântului Sinod pentru pro
clamarea canonizării;
La propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, pe baza recomandărilor Comi
siei sinodale pentru canonizarea sfinţilor români şi în urma discuţiilor care au avut
loc în cadrul cărora s-a precizat că este necesar ca înscriere în Calendarul Bise
ricesc să fie următoarea “Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu \
Sfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă canonizarea Sfântului Martir Atanasie Todoran din ţara Năsăudului şi a celor împreună dânsul, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din
Telciu, cu cinstire generală ca Sfinţi, urmând a fi înscrişi în Calendarul bisericesc
cu titulatura: Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu, cu serbare
la 12 noiembrie.
- înscrierea în Calendarul bisericesc şi în cărţile de cult se va face cu cruce
neagră, simplă, ca sfinţi cu polieleu, după Sfântul Ioan cel Milostiv patriarhul
Alexandriei şi Cuviosul Nil Pustnicul.
- Aprobă textele slujbelor religioase în cinstea Sfinţilor Martiri şi Mărturisi
tori Năsăudeni (Acatist, Vecernie, Utrenie, Tropar, Condac şi Sinaxarul), acestea
urmând a fi tipărite prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Clujului şi inserate în
Mineiul şi Acatistierul Sfinţilor Români ce se vor publica la Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
- Aprobă Icoana zugrăvită în cinstea lor, aşa cum s-a prezentat Comisiei.
- Aprobă Tomosul Sfântului Sinod pentru proclamarea Sfinţilor Martiri şi
Mărturisitori Năsăudeni, urmând ca data proclamării solemne să se stabilească
de IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în
consultare cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
- Aprobă ca biserici şi mănăstiri care se vor zidi să poarte hramul “Sfinţii
Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din
Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
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- Aprobă ca Centrele Eparhiale să corecteze înscrierea sfinţilor din ziua de
12 noiembrie în Calendarul bisericesc pe anul 2008, astfel: “12. Sfloan cel Milostiv
patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil Pustnicul; f Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra
şi Vasile din Telciu ”.
Temei nr. 4527/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pentru sta
bilirea preţului unitar de vânzare al acestuia la unităţile de cult din întreaga
Patriarhie Română.
Din referat reiese că în temeiul mandatului şi a îndrumărilor primite din par
tea Sfântului Sinod, Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ patriarhal a întocmit
calendarul bisericesc pe anul 2008, care a şi fost difuzat prin delegaţi unora din
tre eparhii în vederea imprimării în tipografiile eparhiale.
întrucât, potrivit hotărârilor anterioare ale Sfântului Sinod, preţul calendarului
bisericesc trebuie imprimat pe fiecare calendar, foaie sau agendă, este necesar ca
Sfântul Sinod să precizeze, ca în fiecare an, preţul unitar al calendarului bisericesc.
Ţinând seama de investiţia făcută de tipografiile eparhiale, de nevoia de a
sprijini unităţile de cult, dar şi de cerinţa de a avea preţuri accesibile majorităţii
credincioşilor din raţiuni misionare şi pastorale;
Având în vedere recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a se
supune examinării şi hotărârii Sfântului Sinod propunerea de menţinere în anul 2008,
a preţului calendarului bisericesc din anul 2007, care a fost de 3 lei, exemplarul;
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Teologice şi
liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
a

a

_____

- Aprobă preţul unitar de desfacere a Calendarului Bisericesc pentru anul
2008 la suma de 3,00 lei, valabil în toate unităţile bisericeşti din eparhiile Pa
triarhiei Romane, precum şi imprimarea acestuia pe textul calendarului, în orice
format se va tipări.
- Centrele eparhiale vor lua măsuri pentru imprimarea calendarului bise
ricesc, cu precădere în tipografiile eparhiale sau dacă nu există condiţii, la Tipo
grafia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
- Centrele eparhiale vor lua măsuri pentru interzicerea imprimării şi difuzării
de către mănăstiri şi parohii a calendarului bisericesc, altul decât cel al eparhiei.
- In vederea protejării intereselor bisericeşti, Centrelor Eparhiale să li se
reamintească îndatorirea de a imprima pe Calendarul bisericesc, indiferent de
format: Stema Eparhiei, Stema Patriarhiei Române, precizarea “Toate drepturile
rezervate (Arhi) Episcopiei... ”, preţul de desfacere, precum şi Tipografia la care
s-a făcut imprimarea calendarului eparhial.
A

____

Temei nr. 3434/2007 - Informare a Sectorului învăţământ al Patriarhiei
Române, cu privire la reîncadrarea specializării Teologie Pastorală, în struc
tura de învăţământ de 4 ani de studiu - 240 de credite.
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Din referat reiese că prin Hotărârea de Guvern nr.676/28.06.2007 pentru apro
barea nomenclatorului domeniilor de licenţă, s-au acordat specializării Teologie
Pastorală 240 de credite, corespunzătoare unei structuri de învăţământ pe 4 ani de
studiu, fiind abrogată HG nr. 916/2005, care fixa această perioada de studiu la 3 ani.
Această Hotărâre a fost luată în urma unui acord de principiu, obţinut în ca
drul şedinţei Sfântului Sinod din 14-15 noiembrie 2006, ca urmare a discuţiei din
tre IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Domnul Ministru Mihail
Hărdău. în urma acestui acord, Sectorul învăţământ al Patriarhiei a transmis
Ministerului Educaţiei şi Cercetării adresa nr.4439/2006 prin care se solicita un
răspuns oficial şi revenirea la sistemul de 4 ani de studiu, situaţie reglementată în
momentul de faţă prin HG 676 / 28.06.2007.
în urma discuţiilor în plen în cadrul căreia au intervenit Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel şi IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Mara
mureşului, şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice, Sfântul Sinod hotărăşte:
- I a act de Hotărârea Guvernului nr. 676/28.06.2007, prin care s-au acordat
specializării Teologie Pastorală 240 de credite, corespunzătoare unei structuri de
învăţământ pe 4 ani de studiu;
Facultăţile de Teologie Ortodoxă vor restructura programele de la spe
cializarea Teologie Pastorală, conform noilor reglementări.
Temei nr. 3440/2007 - Informare a Sectorului învăţământ teologic şi
Educaţie religioasă al Patriarhiei Române cu privire la consfătuirea cu in
spectorii de Religie din 7 septembrie 2007.
în data de 7 septembrie 2007, la Palatul Patriarhiei, a avut loc Consfătuirea cu
inspectorii de Religie din ţară, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în
colaborare cu Patriarhia Română. Consfătuirea şi-a desfăşurat lucrările sub coor
donarea PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, a Domnului Lect.
Univ. Dr. Vasile Timiş, delegat al Ministerului Educaţiei şi a Diac. Prof. Nicu
Octavian, consilier patriarhal la Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române.
Referatul redă în cuprinsul său amplele discuţii care au avut loc în cadrul
Consfătuirii, opiniile şi propunerile formulate spre a fi aduse la cunoştinţa Sfântu
lui Sinod, inclusiv cele privitoare la proiectul noii legi a învăţământului, care va
fi trimis spre dezbatere în Parlament.
Pe marginea referatului prezentat au luat cuvântul în plenul Sfântului Sinod:
IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, PS Episcop Ioan al Episcopiei Harghitei şi
Covasnei, iar cu permisiunea Preafericitului Părinte Patriarh Preşedinte şi Diac.
Nicu Octavian, consilier patriarhal.
Având în vedere că participanţii la consfătuire au analizat cu responsabilitate
probleme importante privind dezvoltarea învăţământul teologic şi religios din
România;
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Ţinând seama de faptul că propunerile făcute au o importanţă deosebită în
contextul reformei învăţământului şi pentru buna desfăşurare a procesului de
învăţământ teologic şi religios, precum şi faptul că aceste hotărâri trebuie imple
mentate cât mai curând;
In urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei Teologice şi Liturgice,
Sfântul Sinod hotărăşte:
A

_____

- Ia act cu aprobare de lucrările Consfătuirii cu inspectorii de Religie, din
data de 7 septembrie 2007, conform procesului verbal redat mai sus;
- Aprobă propunerile formulate, cu precizarea necesităţii urmăririi atente a
acestora:
a. revizuirea programelor şcolare pentru examenele de bacalaureat la seminarii, de titularizare şi grade didactice în învăţământ, să fie analizate şi elaborate
pe viitor în cadrul unor consfătuiri ale inspectorilor de religie la care să fie con
vocaţi şi profesori care predau Religia şi au probat competenţa în domeniu;
b. elaborarea de manuale didactice pentru seminariile teologice pe fiecare
disciplină şi an de studiu;
c. organizarea mai multor cursuri de formare pentru inspectorii de religie,
dar şi pentru profesorii de religie;
d. elaborarea unei fişe de evaluare unică pentru disciplina religie în vederea
acordării gradaţiei de merit, întocmită în cadrul unei întâlniri a inspectorilor de
Religie;
e. decizia de numire a profesorului de religie la catedră să poarte şi semnă
tura inspectorului de religie.

COMISIA PENTRU COMUNITĂŢI EXTERNE, RELAŢII
INTERORTODOXE ŞI ECUMENICE
La invitarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, IPS Arhiepiscop Nifon
al Târgoviştei, în calitate de Raportor al Comisiei pentru Relaţii Externe Biseri
ceşti, dă citire referatelor acestei Comisii, după cum urmează:
Temei nr. 4327/2007 - Referatul Sectorului pentru Relaţii Bisericeşti în
legătură cu scrisoarea Patriarhiei Moscovei, privind modificarea compo
nenţei delegaţiei sale în Comisia de dialog cu Patriarhia Română, referitor la
problema Mitropoliei Basarabiei.
La Patriarhia Română, s-a primit o scrisoare (nr. 2273 din 27.07.2007), în
care PS Episcop Marc de Egorievsk comunică modificarea componenţei dele
gaţiei Patriarhiei Moscovei, respectiv înlocuirea PS Anatolie de Cahul şi Comrat
cu PS Marchel de Bălţi şi Făleşti, propunând ca loc de desfăşurare a întâlnirii ora
şul Moscova, în zilele de 19-20 noiembrie 2007.
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Ca urmare a celor prezentate în cuprinsul referatului au luat cuvântul Prea
fericitul Părinte Patriarh Daniel şi IPS Mitropolit Petru al Basarabiei care au
prezentat aspecte recente în legătură cu dialogul şi componenţa Comisiei de dia
log, precum şi cu unele realităţi recente din viaţa Mitropoliei Basarabiei, inclusiv
hotărârea definitivă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 2004
şi modificările înregistrate la Statutul de organizare şi funcţionare a Mitropoliei
Autonome a Basarabiei, aceasta fiind recunoscută drept “succesoare spirituală,
canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944
inclusiv”, cu eparhiile ei componente: Arhiepiscopia Chişinăului; Episcopia de
Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi; Episcopia Basarabiei de Sud
(fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir; şi Episcopia Orto
doxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din
Transnistria), cu sediul la Dubăsari.
în urma discuţiilor purtate, a precizărilor aduse în cadrul discuţiilor şi la pro
punerea Comisiei pentru Comunităţi Externe, Relaţii Interortodoxe şi Ecumenice,
Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de noua componenţă a delegaţiei Patriarhiei Moscovei în Comisia
de dialog bilateral pe tema Mitropoliei Basarabiei;
- Având în vedere alegerea IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
desemnat de Sfântul Sinod ca preşedinte al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
în dialogul cu Patriarhia Moscovei, ca Intâistătător al Bisericii noastre, delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române va cuprinde următorii membri: Preşedinte: IPS Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei (preşedinte); Membrii: PS Casian, Episcopul Dunării de
Jos, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal şi Dl.Vlad Cubreacov,
membru al Adunării Eparhiale a Mitropoliei Basarabiei;
- Acceptarea locului şi datei desfăşurării întâlnirii de dialog, propuse de
Patriarhia Moscovei.
în continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel invită pe PS Episcop
Calinic al Argeşului şi Muscelului, raportorul Comisiei Canonică, Juridică şi
pentru Disciplină, să prezinte referatele acestei Comisii, după cum urmează:
Temei nr. 4.502/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind în
scrierea în proiectul noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române a unor prevederi referitoare la acordarea de către
Sfântul Sinod a rangurilor onorifice cu titlu personal de Mitropolit onorific,
pentru cei dintre Arhiepiscopi şi de Arhiepiscop onorific, pentru cei dintre
Episcopi.
în referat se arată că în anii din urmă au existat mai multe solicitări din par
tea unor Arhiepiscopii de a fi ridicate la rangul de Mitropolii {Arhiepiscopia
Tomisului, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Alba Iuliei), iar din
partea unor Episcopii de a fi ridicate la rangul de Arhiepiscopii {Episcopia Buzău-
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lui, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului),
precum şi o solicitare comună a mai multor membrii ai Sfântului Sinod de a se
adopta sistemul existent în Biserica Greciei, ca toate scaunele eparhiale să fie ridi
cate la rangul de Mitropolie.
Având în vedere cele de mai sus şi dând urmare recomandărilor Preaferici
tului Părinte Patriarh Daniel, privind posibilitatea de a se răspunde într-o anume
modalitate acestor solicitări fară a fi afectată structura canonică a organizării
administrativ teritoriale a Bisericii noastre, în sensul ca Sfântul Sinod să acorde
cu titlu personal unor ierarhi eparhioţi ranguri de mitropolit onorific şi arhiepis
cop onorific;
Constatând că în alte Biserici Ortodoxe surori există practica de a se acorda
ranguri onorifice cu titlul personal unor ierarhi, fară a se afecta orânduirea scau
nelor eparhiale prevăzută de Statutele sau dipticele lor, fapt reglementat şi prin
prevederile Can. 71Ec- şi Can. 12IV Ec*;
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat ca propunerea de mai sus să fie
supusă examinării Sfântului Sinod în cadrul art.7 din proiectul noului Statut pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în care să fie înscrise
următoarele prevederi referitoare la acordarea de către Sfântul Sinod a rangurilor
onorifice cu titlu personal, redactarea acestor propuneri să se facă astfel:
“A rt 7 - (3) Ierarhii eparhioţi din unele scaune chiriarhale cu trecut istoric
recunoscut şi importanţă pastoral-misionară, administrativă şi cultural-naţională, care s-au distinsprintr-o slujire chiriarhală deosebită şi îndelungată a Bise
ricii, la propunerea Patriarhului făcută în consultare cu Sinodul Permanent, pot
primi cu aprobarea Sfântului Sinod ranguri cu titlu personal, de mitropolit ono
rific cei dintre arhiepiscopi şi de arhiepiscop onorific cei dintre episcopi, eparhia
pe care o păstoresc păstrându-şi, în continuare locul stabilit în dipticele canonic
şi administrativ al Bisericii Ortodoxe Române.
(4) Membrii Sfântului Sinod cărora li se acordă ranguri onorifice cu titlu
' personal, vor fi înscrişi în lista membrilor Sfântului Sinod şi pomeniţi la slujbele
religioase după Mitropoliţii, respectiv după Arhiepiscopii din ordinea adminis
trativă a Bisericii Ortodoxe Române.
(5) Ierarhii succesori în scaunul arhiepiscopilor şi episcopilor care au primit
ranguri onorifice cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi acest rang.”
Pe marginea acestei propuneri au luat cuvântul, în ordine, prezentând unele
completări: PS Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, IPS Mitropolit Teofan,
PS Episcop Gherasim, PS Episcop Epifanie, PS Episcop Justinian al Mara
mureşului.
Preafericitul Părinte Patriarh Preşedinte face unele precizări în legătură cu
amendamentul prezentat şi supune votului Sfântului Sinod propunerea de intro
ducerea în proiectul de Statut a textului respectiv.
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In urma discuţiilor purtate, a lămuririlor date de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel şi a rezultatului votării, constatându-se că majoritatea membrilor Sfântului
Sinod au votat pentru introducerea în Statut a rangurilor onorifice, Sfântul Sinod
hotărăşte:
Aprobă ca art. 7, alin. 3, 4 şi 5 să se introducă în Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în redactarea care a fost pre
zentată de către Comisia Canonică, Juridică şi pentru Disciplină.
Temei nr. 4526/2007 - Adresa nr.3.800/2007 a Mitropoliei Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului prin care IPS Mitropolit Bartolomeu a înaintat
Sfântului Sinod hotărârea din 18 octombrie 2007 a Adunării Eparhiale a
Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului cu privire la înfiinţarea Episcopiei
Zalăului, Silvaniei şi Sălajului.
Din adresa respectivă reiese că IPS Bartolomeu, în calitate de mitropolit al
locului, a prezidat şedinţa extraordinară a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ora
diei, Bihorului şi Sălajului, convocată de PS Episcop Sofronie pentru ziua de 18
octombrie 2007, în cadrul căreia a fost aprobată cu unanimitate, de toţi membrii
Adunării Eparhiale, propunerea de înfiinţare a Episcopiei Zalăului, Silvaniei şi
Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, PS Episcop Sofronie înaintând Sfântului
Sinod documentele de fundamentare a acestei hotărâri.
Din studierea documentelor prezentate, Comisia Canonică, Juridică şi pentru
Disciplină a reţinut argumentele de ordin pastoral-misionar, istoric şi canonicadministrativ prezentate în sprijinul solicitării de înfiinţare a Episcopiei Zalăului,
Silvaniei şi Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, propunând Sfântului Sinod
aprobarea înfiinţării acesteia ca sufragană a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului.
Având în vedere că hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului din 18 octombrie 2007 pentru înfiinţarea
Episcopiei Zalăului, Silvaniei şi Sălajului reprezintă concretizarea unei mai vechi
dorinţe a clerului şi credincioşilor din judeţul Sălaj de a se constitui în Eparhiei în
jurisdicţia canonică a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, prin
desprinderea acestui judeţ de actuala Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, urmând ca în caz de înfiinţare să se modifice şi titulatura
Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei Bihorului şi Sălajului.
Luând act că în cadrul discuţiilor care au avut loc în plenul Sfântului Sinod,
atât IPS Mitropolit Bartolomeu cât şi PS Sofronie, Chiriarhul Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei Bihorului şi Sălajului au adus precizări şi completări necesare
în favoarea aprobării acestei noi eparhii;
Constatând că, în urma dezbaterilor care au avut loc cu privire la titulatura
noii eparhii s-a concluzionat că pentru această nouă eparhie este mai indicată titu

VIAŢA BISERICEASCĂ

303

latura Episcopia Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, care să fie înscrisă în
Statut după Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului;
Ţinând seama de solicitarea formulată în cadrul dezbaterilor din plen de către
PS Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Săla
jului ca, după aprobarea noii eparhii cu jurisdicţie asupra judeţului Sălaj, să se
aprobe şi modificarea titulaturii eparhiei pe care o păstoreşte în prezent în Epis
copia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sediul în municipiul Oradea, cu înscri
erea corespunzătoare în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române, deoarece nu va mai avea jurisdicţie asupra judeţului Sălaj, care va
forma noua episcopie;
Având în vedere că Sfântul Sinod şi-a exprimat în unanimitate, prin vot des
chis, acordul pentru înfiinţarea Episcopiei Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău
precum şi pentru modificarea titulaturii Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sediul în
municipiul Oradea;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Canonice, Juri
dice şi pentru Disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de hotărârea din 18 octombrie 2007 a Adunării Eparhiale extraor
dinare a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului cuprin
zând propunerea de înfiinţare a unei eparhii în judeţul Sălaj.
- Aprobă înfiinţarea Episcopiei Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, ca
sufragană a Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi înscrierea
noii eparhii în urma Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmaru
lui, la pct.21 cu modificarea corespunzătoare a art. 5, par. IV din Statutul pentru
organ izarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
- Aprobă modificarea titulaturii actualei Episcopii Ortodoxe Române a Ora
diei, Bihorului şi Sălajului în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu sediul
în municipiul Oradea, cu modificarea corespunzătoare a art. 5, par. 5, pct. 19 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
-Aprobă ca de această hotărâre a Sfântului Sinod să se ţină seamă la defini
tivarea noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.
-Adresează rugămintea IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişa
nei şi Maramureşului să dispună măsurile statutare şi regulamentare bisericeşti,
privind organizarea alegerilor pentru constituirea organismelor deliberative şi
executive eparhiale (Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial) prin: a. solicitarea
Deciziei Patriarhale pentru fixarea datei alegerilor mireneşti şi preoţeşti pe baza
agendei pe care o va stabili; b. constituirea noii Adunări Eparhiale şi c. înain
tarea la Cancelaria Sfântului Sinod a listei membrilor clerici şi mireni ai acesteia
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în vedere emiterii Deciziei Patriarhale de confirmare a Adunării Eparhiale a
Episcopiei Sălajului.
Temei nr. 4586/2007 - Adresa nr. 399/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord cu propunerea IPS Mitro
polit Serafim pentru înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de
Nord, cu sediul la Stockholm.
Din scrisoarea înaintată Sfântului Sinod reiese că înfiinţarea Episcopiei Orto
doxe Române a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, are scopul de a răs
punde cerinţelor pastorale şi misionare tot mai sporite pe care le reclamă existenţa
unităţilor bisericeşti ortodoxe române din Nordul Europei.
Ca urmare a acestei scrisori şi în cadrul dezbaterilor privind revizuirea
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române s-a con
statat necesitatea introducerii nominale a tuturor eparhiilor ortodoxe române exis
tente în afara graniţelor ţării la această dată. în acest context membrii Sfântului
Sinod au analizat, cu maximă responsabilitate, noul context de desfăşurare a vieţii
bisericeşti, apreciind că o atenţie sporită trebuie acordată credincioşilor ortodocşi
români aflaţi în număr foarte mare în străinătate şi care necesită o activitate pastoral-misionară mult sporită.
Având în vedere că potrivit prevederilor cuprinse în Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod are îndatorirea de
a răspunde, în mod adecvat şi responsabil, realităţilor existente în cadrul co
munităţilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării, în duhul frăţietăţii panorto
doxe şi potrivit canonicităţii;
Ţinând seama că între măsurile ce se pot aplica neîntârziat în scopul asigu
rării unei prezenţe ortodoxe române stabile, la nivel de ierarh, pentru împlinirea
misiunii sacramentale, învăţătoreşti şi pastoral-misionare în rândul credincioşilor
ortodocşi români din afara graniţelor ţării, s-a considerat că este necesar să se
adopte hotărâri privind organizarea numeroaselor comunităţi ortodoxe române de
peste hotare în structuri eparhiale bine definite;
Luând act că înfiinţarea de noi eparhii ortodoxe române în afara graniţelor
ţării corespunde principiilor eclesiologiei sinoadelor ecumenice conform cărora
Mitropoliile au în cuprinsul lor eparhii sufragane, principii care stau la baza orga
nizării Bisericii Ortodoxe Române, în acest fel facilitându-se organizarea bise
ricească a miilor de români ortodocşi care locuiesc în Nordul Europei;
Constatând, în spiritul celor de mai sus, că este necesar ca Episcopia Ortodoxă
Română a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm să fie înscrisă în Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Român ca eparhie sufragană
a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord;
Apreciind că, odată cu aprobarea noii eparhii, IPS Mitropolit Serafim are
îndatorirea canonică de a proceda la organizarea noii eparhii şi la întocmirea pro
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priului Statut de organizare şi funcţionare în deplin acord cu Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu Statutul pentru organiza
rea şi funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord care, apoi, să fie supus aprobării Sfântului Sinod;
în urma discuţiilor care au avut loc şi a precizărilor aduse de înaltpreasfinţitul
Mitropolit Serafim, la propunerea Comisiei Canonică, Juridică şi pentru Disci
plină, precum şi a votului exprimat, în unanimitate, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu
sediul la Stockholm şi înscrierea acesteia în Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române ca sufragană a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.
- Aprobă organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu
sediul la Stockholm.
- îndatorează pe IPS Mitropolit Serafim să procedeze la întocmirea propriu
lui Statut de organizare şi funcţionare al Episcopiei, în deplin acord cu Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Euro
pei Centrale şi de Nord care va fi supus aprobării Sfântului Sinod.
Temei nr. 4587/2007 - Adresa nr. 319/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Europei Occidentale şi Meridionale cu propunerea IPS Mitropolit
Iosif, pentru înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.
Din scrisoarea înaintată Sfântului Sinod reiese că înfiinţarea Episcopiei Orto
doxe Române a Spaniei şi Portugaliei, a devenit o necesitate pastoral-misionară
în contextul în care, ca urmare a stabilirii a zeci de mii de români în aceste ţări,
au fost organizate 40 de parohii (fiecare având cel puţin o filie), grupate în patru
protoierii (trei în Spania şi una în Portugalia).
Având în vedere că potrivit prevederilor cuprinse în Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod are îndatorirea de
a răspunde, în mod adecvat şi responsabil, realităţilor existente în cadrul comu
nităţilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării, în duhul frăţietăţii panorto
doxe şi potrivit canonicităţii;
Ţinând seama că între măsurile ce se pot aplica neîntârziat în scopul asigu
rării unei prezenţe ortodoxe române stabile, la nivel de ierarh, pentru împlinirea
misiunii sacramentale, învăţătoreşti şi pastoral-misionare în rândul credincioşilor
ortodocşi români din afara graniţelor ţării, s-a considerat că este necesar să se
adopte hotărâri privind organizării numeroaselor comunităţi ortodoxe române din
Spania şi Portugalia în structuri eparhiale bine definite;
Luând act că înfiinţarea de noi eparhii ortodoxe române în afara graniţelor
ţării este în conformitate cu principiile eclesiologiei sinoadelor ecumenice con
form cărora Mitropoliile au în cuprinsul lor eparhii sufragane, principii care stau
20 - B.O.R. 9-12/2007
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la baza organizării Bisericii Ortodoxe Române, în acest fel facilitându-se organi
zarea bisericească a miilor de români ortodocşi care locuiesc în Apusul Europei;
Constatând, în spiritul celor de mai sus, că este necesar ca Episcopia Orto
doxă Română a Spaniei şi Portugaliei să fie înscrisă în Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Român ca eparhie sufragană a Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, după Episcopia
Ortodoxă Română a Italiei;
Apreciind că, odată cu aprobarea noii eparhii, IPS Mitropolit Iosif are înda
torirea canonică de a proceda la organizarea acesteia şi la întocmirea propriului ei
Statut de organizare şi funcţionare în deplin acord cu Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
care, apoi, să fie supus aprobării Sfântului Sinod;
In urma discuţiilor care au avut loc şi a precizărilor aduse de Preafericitul Pă
rinte Patriarh Daniel, la propunerea Comisiei Canonică, Juridică şi pentru Disci
plină, precum şi a votului exprimat, Sfântul Sinod hotărăşte:
a

- Aprobă înfiinţarea şi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei
şi Portugaliei precum şi înscrierea acesteia în Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române ca sufragană a Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale şi Meridionale, după Episcopia Ortodoxă Ro
mână a Italiei.
- îndatorează pe IPS Mitropolit Iosif cu organizarea Episcopiei Ortodoxe
Române, cu stabilirea sediului acesteia precum şi cu întocmirea propriului ei Sta
tut în concordanţă cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române şi cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Orto
doxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, pe care apoi să-l înainteze
Sfântului Sinod pentru aprobare.
Temei nr. 4554/2007 - Adresa nr. 570/2007 a Mitropoliei Basarabiei, cu
solicitarea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Petru de a se aproba proiectul ste
mei mitropolitane, în conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Potrivit art. 72 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei
Basarabiei, descrierea stemei Mitropoliei Basarabiei este următoarea: <{Scut de
argint cu un brâu roşu, încărcat cu icoana învierii Domnului, timbrat cu mitră de
aur, aşezat pe o cârjă episcopală şi o cruce de aur, încrucişate, însoţite de omofoare albastre încărcate cu cruciuliţe de aur, brodate cu galon şi franjuri de aur
şi având în partea inferioară o eşarfa roşie desfăşurată în trei segmente de bază
pe care sunt imprimate cu majuscule, în limba română, cuvintele “întru lumina
Ta vom vedea lumină
A
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Având în vedere că Mitropolia Basarabiei utilizează vechea stemă a Mitro
poliei de până în anul 1947, aprobată de mitropolitul Gurie Grosu, cu precizarea
că faţă de stema iniţială, noua stemă prezintă două modificări, şi anume: icoana
Naşterii Domnului a fost înlocuită cu icoana învierii Domnului ca semn al jertfei,
suferinţei dar şi a readucerii la viaţă a Mitropoliei Basarabiei şi că, s-a adăugat
eşarfa din partea inferioară a stemei cu înscrisul în limba română, “întru lumina
Ta vom vedea lumină”;
Constatând că descrierea stemei este inclusă la art. 72 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Basarabiei, recunoscut prin Ordinul nr.
161 din 30 iulie 2002 al Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor de pe
lângă Guvernul Republicii Moldova;
Luând act că potrivit articolului menţionat din Statutul Mitropoliei “stema va
fi utilizată în antetul Mitropoliei, sigiliul Mitropoliei, ştampila personală a Mitro
politului, pe frontispiciul publicaţiilor bisericeşti şi pe foaia de titlu a tipăriturilor
bisericeşti”;
In conformitate cu prevederile art. 198 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a precizărilor aduse în plen de IPS
Mitropolit Petru, la propunerea Comisiei Canonică, Juridică şi pentru Disciplină
Sfântului Sinod hotărăşte:
A

- Aprobă stema Mitropoliei Basarabiei şi Exarhatului Plaiurilor în forma
înaintată Sfântului Sinod în condiţiile prevăzute de art.72 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Mitropoliei.
- Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se aduce
la cunoştinţa Inaltpreasfinţitului Mitropolit Petru şi a Organismelor Mitropoli
tane pentru luarea măsurilor de urmare, trimiţându-li-se copii color şi alb-negru
cu stema respectivă, purtând sigiliul Sfântului Sinod.
Temei nr. 4555/2007 - Adresa nr. 569/2007 a Mitropoliei Ortodoxe Ro
mâne a Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor cu propunerea IPS Mitropolit
Petru ca Sfântul Sinod să înscrie în Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române, ca sufragane ale Mitropoliei Basarabiei,
următoarele eparhii: Arhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în municipiul Chi
şinău, Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului)9 cu sediul în oraşul Bălţi, Epis
copia Basarabiei de Sud (fostă de Cetatea Albă - Ismail), cu sediul în oraşul
Cantemir şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a Toată Transnistria (fostă
Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari.
Din solicitarea înaintată Sfântului Sinod de către înaltpreasfmţia Sa reies
următoarele: Arhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în municipiul Chişinău, a fost
creată la 8 martie 1923, reactivată la 3 octombrie 1995 şi înregistrată ca persoană
juridică şi parte componentă a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Ro
mâne prin Certificatul nr.2008 din 1 decembrie 2004, emis de Serviciul de Stat
Al
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pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova; Episcopia
de Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi, a fost creată la 8 martie
1923, reactivată la 14 septembrie 1992 şi înregistrată ca persoană juridică şi parte
componentă a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române prin Certifi
catul nr. 2017 din 17 decembrie 2004, emis de Serviciul de Stat pentru Problemele
Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova; Episcopia Basarabiei de
Sud (fostă de Cetatea Albă - Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir, a fost creată la
8 martie 1923, reactivată la 14 noiembrie 2006 şi înregistrată ca persoană juridică
şi parte componentă a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române prin
Certificatul nr. 2254 din 14 noiembrie 2006, emis de Serviciul de Stat pentru Pro
blemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova; Episcopia Ortodoxă
a Dubăsarilor şi a Toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din
Transnistria), cu sediul la Dubăsari, a fost creată la 15 august 1942, reactivată la
25 noiembrie 2004 şi înregistrată ca persoană juridică şi parte componentă a
Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române prin Certificatul nr. 2255
din 15 noiembrie 2006, emis de Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de
pe lângă Guvernul Republicii Moldova.
Ţinând seamă că în cadrul dezbaterilor privind revizuirea Statutului pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române s-a constatat necesitatea
introducerii nominale a tuturor eparhiilor ortodoxe române existente în afara gra
niţelor ţării la această dată şi că, în acest context, membrii Sfântului Sinod au ana
lizat, cu maximă responsabilitate, noul context de desfăşurare a vieţii bisericeşti,
apreciind că o atenţie sporită trebuie acordată credincioşilor ortodocşi români
aflaţi în număr foarte mare în afara graniţelor României şi care necesită o activi
tate pastoral-misionară mult sporită;
Constatând că în cadrul acestor dezbateri, ierarhii Sfântului Sinod au fost
informaţi de IPS Mitropolit Petru despre deciziile Mitropoliei autonome a Basa
rabiei care a activat eparhiile din cuprinsul Mitropoliei, eparhii care fuseseră for
ţate de către puterea sovietică să-şi întrerupă activitatea, precum şi de faptul că
aceste reactivări au fost consecinţa firească a faptului că, anterior, prin hotărârea
definitivă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din anul 2004 şi prin
modificările succesive ale Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Mitro
poliei autonome a Basarabiei, respectiva Mitropolie a fost recunoscută ca “suc
cesoare istorică, canonică şi spirituală a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat
până în 1944 inclusiv”, împreună cu eparhiile ei sufragane componente, reacti
vate de mai mulţi ani şi înregistrate oficial de Guvernul Republicii Moldova, dis
punând fiecare de personalitate juridică;
Având în vedere că este legal şi firesc ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române să binecuvinteze recunoaşterea juridică a respectivelor eparhii istorice
ale Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile de stat ale Republicii Moldova;
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Că hotărârea pe care o va lua constituie o recunoaştere firească a unei stări de
drept şi de fapt care corespunde principiilor eclesiologiei sinoadelor ecumenice
conform cărora Mitropoliile au în cuprinsul lor eparhii sufragane, principii care
stau la baza organizării Bisericii Ortodoxe Române;
Luând act că, în spiritul celor de mai sus, este necesar ca Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi (fostă a Hotinului), Episcopia Basarabiei de Sud
(fostă de Cetatea Albă-Ismail) şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a Toată
Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria), să fie înscrise
în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Român, ca epar
hii sufragane ale Mitropoliei autonome a Basarabiei;
In urma discuţiilor care au avut loc şi a explicaţiilor date de Inaltpreasfinţitului Mitropolit Petru, la propunerea Comisiei Canonică, Juridică şi pentru Disci
plină, precum şi a votului exprimat în unanimitate, Sfântul Sinod a hotărăşte:
A

A

- Ia act cu binecuvântare de recunoaşterea juridică de către autorităţile de
stat ale Republicii Moldova a următoarelor eparhii, ca sufragane ale Mitropoliei
Basarabiei: A rhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în municipiul Chişinău, E pis
copia de B ălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi, E piscopia B asarbiei
de S u d (fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir şi E piscopia
O rtodoxă a D u băsarilor şi a Toată Transnistria (fostă Misiunea Ortodoxă Ro
mână din Transnistria), cu sediul la Dubăsari şi aprobă înscrierea acestor epar
hii în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
- Adresează IPS Mitropolit Petru al Basarabiei rugămintea de a înainta
Sfântului Sinod, pentru ratificare, Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Mitropoliei autonome a Basarabiei cu modificările aduse de existenţa şi reacti
varea acestor eparhii din 1992 şi până în prezent.
Temei nr. 4708/2007 - Ridicarea Vicariatului Ortodox Român pentru
Australia şi Noua Zeelandă, la rang de Episcopie cu titulatura E piscopia
O rtodoxă R om ână a A u straliei ş i N o ii Z eelan de

.

în perspectiva definitivării şi aprobării noului Statut al Bisericii Ortodoxe
Române, Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 22 octombrie 2007, în cadrul
dezbaterilor privind revizuirea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române s-a constatat necesitatea introducerii nominale a tuturor
eparhiilor ortodoxe române existente în afara graniţelor ţării la această dată. In
această situaţie, membrii Sfântului Sinod au considerat că o atenţie sporită trebuie
acordată credincioşilor ortodocşi români aflaţi în număr foarte mare în străinătate,
între care şi cei din parohiile ortodoxe române din Australia şi Noua Zeelandă,
pentru a le asigura acestora o organizare la nivel de eparhie cu o viaţă religioasă
pastorală şi misionară deosebită.
Având în vedere că potrivit prevederilor cuprinse în Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod are îndatorirea de
A
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a răspunde, în mod adecvat şi responsabil, realităţilor existente în cadrul comu
nităţilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării, în duhul frăţietăţii panorto
doxe şi potrivit canonicităţii;
Ţinând seama că între măsurile ce se pot aplica neîntârziat în scopul asigu
rării unei prezenţe ortodoxe române stabile, la nivel de ierarh, pentru împlinirea
misiunii sacramentale, învăţătoreşti şi pastoral-misionare în rândul credincioşilor
ortodocşi români din afara graniţelor ţării, este grabnică adoptarea hotărâri pri
vind organizarea numeroaselor comunităţi ortodoxe române din Australia şi Noua
Zeelandă într-o structură eparhială bine definită;
Luând act că Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 26-27 iunie 2006, prin
hotărârea nr. 1286/2006, a aprobat înfiinţarea Vicariatului Ortodox Român pentru
Australia şi Noua Zeelandă, cu sediul la Melboume, organizat în două protopopiate
(al Australiei şi al Noii Zeelande) care includ parohiile ortodoxe române din Australia
şi Noua Zeelandă şi care funcţionează în subordinea directă a Patriarhiei Române;
Constatând că, în spiritul celor de mai sus, este necesar ca Vicariatului Orto
dox Român pentru Australia şi Noua Zeelandă, cu sediul la Melboume, să fie ridi
cat la rangul de episcopie cu titulatura Episcopia Ortodoxă Română a Austra
liei şi Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, aceasta urmând să fie înscrisă în
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române ca eparhie
depinzând direct de Patriarhia Română;
Apreciind că, odată cu aprobarea noii eparhii, este necesar ca prin Sectorul
Comunităţi Externe al Administraţiei Patriarhale să se procedeze la organizarea
acesteia şi la întocmirea propriului ei Statut pentru organizare şi funcţionare în de
plin acord cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne care, apoi, să fie supus aprobării Sfântului Sinod;
A

In urma discuţiilor care au avut loc, a precizărilor aduse de Preafericitul Pă
rinte Patriarh Daniel şi de alţi membri ai Sfântului Sinod, la propunerea Comisiei
Canonică, Juridică şi pentru Disciplină şi ca urmare a votului exprimat în una
nimitate, Sfântul Sinod a hotărât:
Aprobă ridicarea Vicariatului Ortodox Român pentru Australia şi Noua
Zeelandă, cu sediul la Melbourne, la rangul de episcopie cu titulatura E piscopia
Ortodoxă R om ână a A u straliei şi N oii Zeelande cu sediu l la M elboum e, aceasta
urmând a fi înscrisă în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române ca eparhie depinzând direct de Patriarhia Română.
-Adresează Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rugămintea de a dispune
luarea măsurilor necesare pentru organizarea noii eparhii şi întocmirea Statu
tului pentru organizarea şi funcţionarea acesteia în deplin acord cu Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, pe care să îl înain
teze Sfântului Sinod în vederea examinării şi aprobării.
,
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Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa Sectorului Comunităţi Externe
pentru comunicare parohiilor ortodoxe române din Australia şi Noua Zeelandă şi
pentru împlinirea măsurilor prevăzute de alineatul precedent.
La orele 2030, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel dispune suspendarea şe
dinţei de lucru, anunţând că în următoarele două zile, respectiv 23 şi 24 octombrie
2007, Sfântul Sinod va examinat proiectul Statutului pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevărat.
MARŢI, 23 ŞI MIERCURI, 24 OCTOMBRIE 2007
h. R eluarea lucrărilor în p le n u l S fân tu lu i Sinod.

La orele 900 se reia şedinţa Sfântului Sinod în plen, sub preşedinţia Preaferi
citului Părinte Patriarh Daniel.
Se rosteşte rugăciunea împărate Ceresc.
La apelul nominal se constată că, la membrii Sfântului Sinod prezenţi în ziua
precedentă, se adaugă: IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a
Europei Occidentale şi Meridionale, PS Episcop-Vicar Marc Nemţeanul al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi PS EpiscopVicar Sofian Braşoveanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord.
Deschizând şedinţa de lucru, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arată că
“Sfântul Sinod va examina proiectul Statutului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române prin citirea şi definitivarea fiecărui articol în parte,
cu eventuale modificări şi completări acolo unde va fi cazul, precizând că fiecare
ierarh are în faţă textul de lucru în forma care a fost difuzată şi la eparhii prin
poşta electronică. Textul redă anteproiectul elaborat de Comisia Sinodală pentru
Statut, observaţiile reţinute din propunerile Sinoadelor Mitropolitane, precum şi
unele completări ale Cancelariei Sfântului Sinod care, dacă se va aprecia că sunt
binevenite, vor fi reţinute.”
COMISIA CANONICĂ-JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
(continuare)
A

In continuare, la invitarea Preafericitului Părinte Preşedinte, PS Episcop Cali
nic al Argeşului şi Muscelului, raportorul Comisiei Canonică, Juridică şi pentru
Disciplină, prezintă referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu proiectul
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, după
cum urmează:
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Temei nr. 4.011/2007 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură
cu proiectul noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române.
Prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 510 din 13 februarie 2007 au fost stabilite
o seamă de măsuri referitoare la îndatorirea Bisericii Ortodoxe Române de a
prezenta o nouă redactare a Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, ca urmare a apariţiei Legii nr. 489/2006 privind liber
tatea religioasă şi regimul general al cultelor.
In acest scop a fost instituită o Comisie specială a Sfântului Sinod care s-a
reunit în cadrul unor şedinţe de lucru în zilele de 9-11 mai 2007, 5 iunie 2007,
şi 4-5 octombrie 2007, pentru elaborarea anteproiectului noului Statut, la a cărui
redactare s-a consultat: Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române (în vigoare cu toate amendamentele şi completările aduse până în
prezent); Cele 31 de principii adoptate în şedinţa de lucru din 4 aprilie 2007 a
Comisiei Inaltpreasfinţiţilor Mitropoliţi şi a raportorilor Comisiilor Sinodale;
Celelalte regulamente interioare din corpusul legiuirilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne aflate în vigoare; Statutele de organizare ale celorlalte Biserici Ortodoxe
surori; Canoanele Bisericii Ortodoxe.
Anteproiectul statutului a fost trimis tuturor eparhiilor pentru studiu, com
pletări şi sugestii în cadrul Sinoadelor mitropolitane.
Comisia specială sinodală, în şedinţa sa din 4-5 octombrie 2007, a finalizat
textul unitar al noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, şi a îndatorat Cancelaria Sfântului Sinod să le diortosească, să le coreleze
şi să redacteze textul proiectului de statut, care să fie supus examinării Sfântului
Sinod, reţinându-se propunerile Sinoadelor Mitropolitane, acceptate de Comisia
specială, text care a fost prezentat Comisiei Canonice, Juridice şi pentru Disci
plină şi care se supune examinării Sfântului Sinod în prezenta şedinţă.
Membrii Sfântului Sinod, la propunerea Preafericitului Părinte Preşedinte îşi
exprimă acordul privind procedura examinării noului Statut, articol cu articol.
Ca urmare, în şedinţele de lucru din zilele de 23 şi 24 octombrie 2007, în ple
nul Sfântului Sinod s-au definitivat art. 1-89 din proiectul Statutului pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în ultima sa redactare.
La încheierea dezbaterilor, Preafericitul Părinte Patriarh Preşedinte exprimă
mulţumiri membrilor Sfântului Sinod pentru contribuţia adusă la definitivarea
celor 89 articole, urmând ca restul articolelor să fie definitivate în proxima şedinţă
sinodală, când se va aproba întregul Statut, în care scop se consultă cu membrii
Sfântului Sinod asupra datei viitoarei şedinţe sinodale.
în urma consultărilor şi având în vedere agenda lucrărilor de la Patriarhie şi
din eparhii, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

a
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- Aprobă articolele 1-89 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, definitivate în prezenta şedinţă sinodală;
- încredinţează Cancelariei Sfântului Sinod să redacteze cele 89 articole din
statut în forma definitivată de Sfântul Sinod.
-Aprobă convocarea Sfântului Sinod în şedinţă de lucru pentru zilele de marţi,
27 şi miercuri, 28 noiembrie 2007, destinată exclusiv examinării şi încheierii lucră
rilor privind definitivarea Statutului.
Şedinţa se încheie la orele 20°° cu rostirea rugăciunii Cuvine-se cu adevărat!
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD
f DANIEL
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR AL TRONULUI
CEZAREEI CAPADOCIEI, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD
f VINCENŢIU PLOIEŞTEANUL
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL

II SUMARUL ŞEDINŢELOR DE LUCRU DIN ZILELE DE
27 ŞI 28 NOIEMBRIE 2007*
/\

In conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 9 din Regulamentul Organismelor
Centrale din Patriarhia Română, coroborate cu prevederile art.207, al.2 din statut
privind competenţa Sfântului Sinod de a examina şi a aproba Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române precum şi în acord cu cele sta
bilite în cadrul şedinţei Sinodale din 22-24 octombrie 2007, cu adresa nr. 4710/2007
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a convocat Sfântul Sinod în şedinţă de lucru
pentru zilele de marţi, 27 şi miercuri 28 noiembrie, orele 900, la Reşedinţa Patriar
hală din Bucureşti, având ca scop principal continuarea examinării, revizuirii şi
completării proiectului noului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române, în aplicarea prevederilor Legii nr.489/2006, privind li
bertatea religioasă şi regimul general al cultelor. în acest cop, fiecărui membru
al Sfântului Sinod i s-a pus la dispoziţie proiectul de statut întocmit de Comisia
specială de lucru încă de la şedinţa sinodală de lucru din 22-24 octombrie 2007,
în cadrul căreia Sfântul Sinod a examinat şi definitivat articolele 1-89 din respec
tivul proiect de statut.

MARŢI, 27 NOIEMBRIE 2007
a. Oficierea Sfintei Liturghii şi a Tedeum-uluL
începând cu orele 700, s-a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală
de către Preasfinţitul Arhiereu-vicar Irineu Slătineanul al Episcopiei Râmnicului,
împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi după care, la orele 830, acelaşi sobor de
slujitori a oficiat slujba Tedeum-ului pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod
în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a membrilor Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
b. Deschiderea şedinţei si Apelul nominal
La orele 900, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel intră în sala sinodală de la
Reşedinţa Patriarhală, împreună cu IIPPSS Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PPSS Episcopi, Episcopi-vicari patriarhali, Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari.
In deschiderea şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel adresează
Preasfinţitului Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfân
tului Sinod, rugămintea să dea citire Apelului nominal.
y\

*
Prezentul sumar a fost pregătit pentru tipar de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal, pe
baza Procesului-Verbal al şedinţei existent la Cancelaria Sfanţului Sinod.
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Sunt prezenţi: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Inaltpreasjînţiţii: Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitro
politul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, Mitropolitul Olteniei,
Nicolae, Mitropolitul Banatului, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitro
politul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Iosif Mitro
politul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Teodosie, Arhi
episcopul Tomisului, Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor, Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Preasfinţiţii: Gherasim,
Episcopul Râmnicului, Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, Calinic, Epis
copul Argeşului şi Muscelului, Casian, Episcopul Dunării de Jos, Timotei, Epis
copul Aradului, Lucian, Episcopul Caransebeşului, Sofronie, Episcopul Oradiei,
Bihorului şi Sălajului, Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călă
raşilor, Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Galaction, Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului, Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Daniil, Episcop-Locţiitor
(administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia), Siluan, Episcopul Ortodox
Român din Ungaria; Preasfinţiţii Episcopi-vicari patriarhali: Vincenţiu Ploieş
teanul şi Ciprian Câmpineanul; Preasfinţiţii Episcopi-vicari: Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, Calinic Botoşăneanul al Arhiepiscopiei Iaşilor, Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului,
Irineu Bistriţeanul şi Vasile Someşeanul ai Arhiepiscopiei Clujului, Gurie Gorjeanul al Arhiepiscopiei Craiovei, Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timişoarei,
Siluan Marsilianul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi
Meridionale; Preasfinţiţii Arhierei-Vicari: Irineu Slătineanul al Episcopiei
Râmnicului, Ioachim Băcăuanul al Episcopiei Romanului, Corneliu Bârlădeanul
al Episcopiei Huşilor, Petroniu Sălăjeanul al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi
Sălajului, Iustin Sigheteanul al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Absentează motivat: înaltpreasfinţitul Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Ro
mân al celor două Americi, Preasfinţiţii: Eftimie, Episcopul Romanului, Ioachim,
Episcopul Huşilor, Preasfinţiţii Episcopi-Vicari: Sofian Braşoveanul al Mitro
poliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Marc Nemţeanul al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Ioan
Casian de Vicina al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, constatând prezenţa statutară, declară
legal constituit Sfântul Sinod şi deschide şedinţa sinodală.
Luând cuvântul, Preafericirea Sa adresează mulţumiri membrilor Sfântului
Sinod pentru că au răspuns la chemare şi anunţă că se va lucra, în continuare, la
definitivarea Statutului, precizând următoarele: “în şedinţa sinodală din 22-24
octombrie s-a lucrat la prima parte a Statutului în care s-a dat importanţă deo
sebită comunităţilor din afara graniţelor ţării şi parohiei. Niciodată nu a fost
structurată mai bine parohia ca în Statutul actual. S-a acordat o pondere deo
sebită activităţii mirenilor în viaţa parohiei, mai ales femeilor.
A
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în ceea ce priveşte comunităţile din afara graniţelor ţării s-au înfiinţat şi s-au
înscris în Statut eparhii noi în Italia, Spania, Europa de Nord şi Australia pentru
românii ortodocşi care trăiesc în aceste părţi ale lumii şi au nevoie de organizare
bisericească. S-a luat act de reactivarea vechilor eparhii ale Mitropoliei Auto
nome a Basarabiei. Acum vom trece la partea a doua a Statutului care, în spiri
tul unităţii dogmatice, liturgice şi canonice a Bisericii noastre cu Biserica Orto
doxă Universală, conţine reglementarea modalităţii alegerii ierarhilor şi impli
carea clerului şi laicatului în alegerile de ierarhi. Pe lângă propunerile Comisiei
speciale de lucru s-a făcut şi o propunere a Cancelariei Sfântului Sinod. Dorim
ca la alegerile de ierarhi să continuăm o consultare a episcopatului cu membrii
clerici şi mireni din organismele eparhiale şi, în acelaşi timp, să subliniem uni
tatea cu Ortodoxia universală în privinţa rolului hotărâtor al episcopatului în
alegerile de ierarhi.
în această privinţă, propunerile Cancelariei Sfântului Sinod sunt orientate
mai mult către Centrul Patriarhal, iar noi dorim să dăm în aceste consultări im
portanţă sau responsabilitate sporită şi Sinodului mitropolitan. De aceea, propu
nerile Comisiei speciale de lucru sunt mai realiste, întrucât implică şi clerul şi
laicatul local mai bine cunoscut de sinoadele mitropolitane. Prin noua propunere
se are în vedere şi estomparea diferenţelor dintre modul de alegere al ierarhilor
din ţară şi a celor din afara ţării. Ponderea cea mai mare privind responsabili
tatea în alegerea ierarhilor va reveni Sfântului Sinod. In vechiul Statut, Colegiul
Electoral Bisericesc era acelaşi atât pentru alegerea de Patriarh cât şi pentru
alegerea de mitropolit, arhiepiscop sau episcop, ceea ce era nefiresc, întrucât res
ponsabilităţile acestora sunt diferite. Acum, în consultările cu organismele epar
hiale un rol deosebit va reveni Sinodului mitropolitan.
Considerăm că actul alegerii ierarhilor trebuie să fie ca o liturghie la reali
zarea căreia îşi aduc contribuţia clerul şi mirenii, fiecare participant având însă
rolul său distinct. Ne vom conforma cu ordinea canonică ortodoxă universală. In
Ortodoxie principiul de bază nu este nici monarhic-papal, nici democratic-populist, ci unul sinodal. Toate converg către o mai bună clarificare şi valorificare a
tradiţiilor româneşti, ca într-o liturghie, care se celebrează de cler şi popor, dar,
fiecare, cu răspunderi diferite.
Rugăm pe Hristos, Domnul nostru, ca prin inspiraţia Duhului Sfânt şi spre
slava lui Dumnezeu-Tatăl, să putem finaliza această lucrare care va sta la baza
organizării şi funcţionării Bisericii Ortodoxe Române
In continuare Preafericitul Părinte Patriarh a arătat că, deşi se cunoaşte com
ponenţa Comisiilor sinodale, care este cea de la şedinţa sinodală precedentă, de
data aceasta Sfântul Sinod va lucra numai în Plenul său.
Ca urmare, după ce Preafericitul Părinte Patriarh a anunţat că la sfârşitul
şedinţei vor fi examinate unele propuneri de amendamente la articolele 1-89 defi
nitivate în şedinţa din 24 octombrie 2007, s-a procedat la lecturarea articol cu arti
A
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col a proiectului de statut, în şedinţa din dimineaţa zilei de 27 noiembrie 2007, definitivându-se articolele 90-115, inclusiv. (Adunarea eparhială, Consiliul epar
hial, Permanenţa Consiliului eparhial şi Administraţia eparhială, Mitropolia şi
Sinodul mitropolitan).
La orele 1430, Preafericitul Părinte Patriarh Preşedinte suspendă şedinţa de
lucru pentru pauza de prânz.

c. Continuarea lucrărilor şedinţei Sfântului Sinod.
în aceeaşi zi, la orele 1700, se reiau lucrările în plen sub preşedinţia Prea
fericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aceeaşi prezenţă ca la şedinţa precedentă.
S-a procedat, în continuare, la definitivarea articolelor 116-126 (Despre cler
- învăţământul teologic şi recrutarea personalului bisericesc).
Ajungându-se la dezbaterea Secţiunii privitoare la Alegerea ierarhilor, arti
colele 127-133 a căror amendare şi reformulare propusă de către IPS Mitropolit
Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului s-a aprobat în anul 2006
de Sfântul Sinod, Inaltpreasfinţia Sa a cerut permisiunea să prezinte Sfântului
Sinod, în scris, opinia separată faţă de propunerile Comisiei speciale de lucru şi
cele ale Cancelariei Sfântului Sinod, care reformulează textul propunerilor Inaltpreasfinţiei Sale, aprobate de Sfântul Sinod în anul 2006 şi care propune acum
alegerea ierarhilor de către Sfântul Sinod, prin consultări ale Sinodului mitropoli
tan cu membrii organismelor Eparhiale - în cazul alegerilor de mitropolit, arhi
episcop şi episcop, şi ale Sinodului Permanent cu membrii Adunării Naţionale
Bisericeşti - în cazul alegerii de Patriarh.
După ce IPS Mitropolit Bartolomeu prezintă plenului consideraţiile sale asupra
propunerii de redactare a articolele 127-133 din proiectul de statut, în concluzia
scrisorii de 6 pagini de argumentare scrisă înaltpreasfinţia Sa propune: 1. Inserţia
textului (albastru) din proiectul de statut - referitor la articolele 127-131, elaborată
şi propusă de Cancelaria Sfântului Sinod, să se considere nulă şi neavenită; 2. Să
se menţină textul articolelor 127-131, aşa cum au fost aprobate de Sfântul Sinod în
şedinţa din 4-5 noiembrie 2005, precum şi textele corelate; 3. In funcţie de condiţiile
şi cerinţele actuale, în statut pot surveni amendamente referitoare la proporţia
numerică dintre membrii clerici şi mireni din Adunarea eparhială, Adunarea Naţio
nală Bisericească şi, implicit, din Colegiul Electoral Bisericesc.
După ascultarea opiniei şi propunerilor IPS Mitropolit Bartolomeu, Prea
fericitul Părinte Patriarh Daniel îi mulţumeşte pentru părerile exprimate şi aduce
următoarele explicaţii, arătând că, „ ceea ce a propus Comisia specială de lucru
instituită de Sfântul Sinod nu este o desfiinţare radicală a sistemului şi tradiţiei
româneşti de până acum în privinţa alegerii ierarhilor în Biserica Ortodoxă
Română, ci este o adaptare şi revenire la tradiţia canonică ortodoxă, care există
în celelalte Biserici Ortodoxe. Laicatul şi clerul n-au fost excluse din procesul
alegerii de ierarhi, ci s-au păstrat sub forma consultării. Acest sistem s-a practi
cat până în 1919 şi la Patriarhia de Constantinopol, dar s-a revenit, ierarhii fiind
A
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aleşi acum numai de Sinod. Prin propunerea Comisiei speciale se revine la hotă
rârea Sinodului VII Ecumenic (can. 3), ca ierarhii să fie aleşi numai de Sinodul
episcopilor fară amestecul laicilor. Noi însă păstrăm şi consultarea laicatului şi
a clerului. In trecut, includerea Adunării eparhiale într-un corp electoral nu a
oferit, după experienţa pe care am avut-o până acum, şansa unei consultări reale.
Acum, Sinodul mitropolitan, în consultare cu Adunarea eparhială în care sunt
reprezentanţii mirenilor şi clerului au posibilitatea alcătuirii unei liste cu propu
neri de persoane privind alegerea ierarhilor pe care o va face Sfântul Sinod. Noul
mod de alegere se aseamănă cu celebrarea unei liturghii în care clerul şi laicatul
au fiecare rolul lor definit. Prin noua propunere nu se anulează sistemul şagunian, ci se corectează, pentru că un episcop, ca să fie recunoscut canonic, trebuie
să fie ales de către episcopi. Prin noua propunere de alegere, noi nu suntem atât
de radicali, ca în unele Biserici Ortodoxe unde ierarhii se aleg numai de Sinodul
Permanent ci, potrivit noilor prevederi, ierarhii se vor alege de către întregul
Sfânt Sinod, iar în plus, se adaugă şi consultarea clericilor şi mirenilor din orga
nismele eparhiale. Această consultare cu clerul şi laicatul păstrează tradiţia
românească într-o formă corectată. La noi se căzuse în populism, prin includerea
Adunării eparhiale şi a Adunării Naţionale Bisericeşti într-un corp electoral,
cum era Colegiul Electoral Bisericesc. In Biserica noastră, mirenii au rol de cola
boratori, iar ierarhii şi preoţii, rol de conducători. în prezent, în toate Bisericile
Ortodoxe, alegerea ierarhilor se face de către episcopat, potrivit tradiţiei canonice. întrucât, în Statut, noi afirmăm că păstrăm unitatea liturgică, dogmatică şi
canonică cu Biserica Ortodoxă Universală, trebuie să urmăm aceeaşi disciplină
canonică.”
I.P.S. Mitropolit Bartolomeu întreabă de ce nu se reflectează ca această parte
din statut să fie examinată pe un parcurs mai îndelungat.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arată că avem îndatorirea, acum, după
apariţia noii Legi a Cultelor, să prezentăm Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii noastre pentru că acesta trebuie să asigure desfăşurarea vieţii bise
riceşti pentru o perioadă îndelungată şi în acord cu Sfintele Canoane şi cu
Ortodoxia universală. Potrivit Legii Cultelor, statutele cultelor religioase din ţară
trebuie prezentate, pentru aprobare, până la sfârşitul anului 2007. Sfântul Sinod
doreşte să prezinte un Statut îmbunătăţit, în acord cu statutul de autonomie şi
autocefalie al Bisericii noastre şi cu Ortodoxia universală.
Cerând cuvântul, IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului arată că opinia lai
catului din Mitropolia Ardealului, care a luat cunoştinţă de adaptările privind ale
gerea ierarhilor în viitor, este una pozitivă. Prin consultarea care se propune, se dă
mirenilor posibilitatea unei participări responsabile şi concrete. Ceea ce se pro
pune este o revenire la starea canonică. Dăm mirenilor posibilitatea să recomande
şi să facă propuneri, dar Sfântul Sinod este cel care alege.
PS Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului subliniază că ceea cc
se propune acum este un progres către canonicitate. Mirenii îşi formaseră con
*

VIAŢA BISERICEASCĂ

319

ştiinţă că ei sunt cei ce aleg. Este timpul ca Sinodul să-şi exercite atribuţiile sale
în privinţa alegerii ierarhilor, încât să decidă responsabil.
IPS Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, subliniind că argumentaţia Preaferici
tului Părinte Patriarh Daniel este conformă cu Sfintele Canoane, îşi exprimă acor
dul şi cu punctul de vedere expus de PS Episcop Justinian.
IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
şi Meridionale opinează că este bine să nu luăm posibilitatea consultării poporu
lui. în practică, şi ruşii şi grecii au excepţii de la prevederile canonice.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel precizează că vom păstra consultarea
mirenilor, dar aceasta se va face local.
IPS Mitropolit Nicolae al Banatului arată că a experimentat rolul şi contri
buţia consultării mirenilor cu prilejul alegerii Episcopului de Gyula, pe care a
prezidat-o din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist.
IPS Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Euro
pei Centrale şi de Nord opinează să se păstreze principiul consultării mirenilor la
alegerea ierarhilor, dându-se prioritate propunerilor locale.
Ora fiind înaintată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel propune ca discu
ţiile să continue la şedinţa din ziua următoare.
Se rosteşte rugăciunea “Cuvine-se cu adevărat”. şedinţa se ridică la orele 2100.
MIERCURI, 28 NOIEMBRIE 2007
La orele 900, lucrările Sfântului Sinod se redeschid sub preşedinţia Preaferi
citului Părinte Patriarh Daniel cu aceeaşi prezenţă ca în ziua precedentă.
Se rosteşte rugăciunea “împărate ceresc .
înainte de începerea şedinţei de lucru asupra proiectului de Statut, Preafe
ricitul Părinte Patriarh Daniel informează membrii Sfântului Sinod că „mâine, joi,
29 noiembrie 2007, a fost programată Sfinţirea locului pentru noua Catedrală
Patriarhală - Catedrala Mântuirii Neamului, în ajunulprăznuirii Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României şi înaintea zilei de l Decembrie, Ziua naţională, Cate
drala fiind într-un fel simbol pentru apostolicitatea Bisericii Ortodoxe Române şi
pentru unitatea naţională a poporului român. La orele 93°, se va putea pleca cu
autocarele de la Patriarhie, pregătite în acest scop, ierarhii Sfântului Sinod fiind
rugaţi să ia parte pentru a sublinia importanţa momentului, înveşmântaţi fiecare
cu epitrahil şi omofor încă de la plecarea de la Palat. Vor participa şi conducători
de stat, miniştrii, deputaţi, senatori şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Vor
participa, de asemenea, preoţi şi credincioşi ai parohiilor din Capitală. înainte de
sosirea ierarhilor se săvârşi sfinţirea apei, urmând ca sfinţirea untdelemnului şi
rugăciunea punerii pietrei de temelie şi a sfinţirii locului să se facă de către sobo
rul ierarhilor. Discutându-se denumirea Catedralei, se găseşte cu cale să se aleagă
denumirea de “Catedrala Patriarhală ”, considerându-se că denumirea de “Cate
drala Mântuirii Neamului ” a corespuns momentului şi timpului în care s-a pro
a

320

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

pus iniţial zidirea unei Catedrale la Patriarhie. Cu privire la hramul noii Cate
drale Patriarhale se optează pentru “Sfântul Apostol Andrei - Ocrotitorul Ro
mâniei” şi “înălţarea Domnului - Ziua Eroilor”, ambele sărbători având o
semnificaţie deosebită pentru poporul român. Zidirea nu va fi mare, nu va con
cura cu Palatul Parlamentului, însă va fi suficient de încăpătoare pentru cerinţele
şi protocolul bisericesc. Se va institui în colaborare cu Sfântul Sinod o Comisie
consultativă, formată din constructori care au mai zidit biserici. Se va alcătui o
tematică privind simbolismul liturgic al acestei catedrale. Nădăjduim ca un om
al Bisericii să realizeze proiectul prevăzut, cu un pridvor larg, având semnificaţia
unui potir, cu imagini de biserici din toate regiunile ţării şi cu icoane ale Sfinţilor
români canonizaţi de Sfântul Sinod. Sfântul Sinod va fi informat în permanenţă de
mersul lucrărilor de proiectare şi construire a Catedralei. Două clădiri vor putea
fi construite în apropierea Catedralei, pentru a adăposti clerici şi pelerini.
Terenul ales pentru sfinţirea şi punerea pietrei de temelie va fi liber pentru con
strucţia Catedralei şi pentru clădirile adiacente care se vor construi. Restul
terenului va fi parc public.”
*
După această prezentare a programului zilei de 29 noiembrie 2008, Prea
fericitul Părinte Preşedinte redeschide discuţiile privitoare la Statut şi la alegerea
ierarhilor.
PS Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, în cuvântul său, propune
ca, în perspectiva definitivării părţii din statut referitoare la alegerea de ierarhi, să
se prevadă o consultare reală şi mai largă cu preoţii din protoierii pentru reco
mandarea candidaţilor.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel precizează că protopopii reprezintă
clerul din protopopiate, iar mirenii din Adunarea eparhială pe credincioşi. Mem
brii Adunările eparhiale pot avea consultări în prealabil cu clerul şi credincioşii.
Important este ce va face cel ales după alegerea sa ca ierarh.
PS Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul arată că trebuie să avem
încredere în capacitatea de discernere a Sfântului Sinod şi a Sinodului mitropoli
tan în privinţa desemnării candidaţilor pentru alegerea de ierarhi.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel subliniază din nou că Sinodul Permanent şi
Sinodul mitropolitan, în propunerile de candidaţi la alegerea de patriarh şi respectiv
de ierarhi eparhioţi, vor avea mai mare răspundere în consultări, iar dacă există, desi
gur, riscul unui aranjament local, acesta poate fi descoperit de Sinodul mitropolitan.
IPS Arhiepiscop Andrei îşi manifestă acordul cu antevorbitorii, considerând
justificată consultarea sinoadelor mitropolitane cu reprezentanţii clerici şi mireni
din Adunările eparhiale.
IPS Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, în luarea de cuvânt, consideră imper
fect sistemul alegerii de până acum a ierarhilor şi propune să fie aprobat de Sfân
tul Sinod noul sistem înscris în proiectul de text al Comisiei speciale de lucru.

321

VIAŢA BISERICEASCĂ

IPS Mitropolit Bartolomeu propune să se menţină sistemul vechi de alegere
şi să se ţină seama de propunerile Inaltpreasfinţiei Sale.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi a opiniilor care s-au exprimat în
Plenul Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel solicită votul Sfân
tului Sinod privind aprobarea propunerii IPS Mitropolit Bartolomeu sau a propu
nerii Comisiei sinodale speciale de lucru, înscrisă în proiectul de statut.
Prin vot deschis, marea majoritate a membrilor Sfântului Sinod votează
pentru aprobarea examinării textului articolelor 131-136 din statut, înscrise în
proiectul propus de Comisia specială de lucru sinodală, iar pentru propunerea
IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului votează
doar 4 ierarhi (IPS Mitropolit Bartolomeu, IPS Mitropolit Nicolae, PS Irineu
Bistriţeanul şi PS Vasile Someşeanul, Episcopi-vicari ai Arhiepiscopiei Clujului).
Având în vedere rezultatul votării, Sfântul Sinod hotărăşte:
A

Aprobă să fie luat în examinare şi definitivat textul articolelor 131-136
privind alegerea ierarhilor în Biserica Ortodoxă Română, propus de Comisia spe
cială de lucru, aprobate de Sfântul Sinod şi înscrise cu roşu în proiectul de Statut,
iar în continuare să se procedeze la definitivarea celorlalte articole, până la final.
în şedinţa din dimineaţa zilei de 28 noiembrie, cât şi în şedinţa din după-amiaza
zilei respective, s-a continuat examinarea articolelor art. 131 -205, grupate în capitole,
secţii şi părţi privind: alegerea ierarhilor, asistenţa religioasă în Biserica Ortodoxă
Română, despre conferinţele clerului, distincţiile bisericeşti, disciplina clerului bise
ricesc, edificiile bisericeşti şi dispoziţii diverse referitoare la sprijinul şi ajutorul sta
tului, dreptul de succesiune al ierarhilor şi monahilor, despre sigiliile şi stemele epar
hiale, buletinul oficial şi revistele centrale bisericeşti, precum şi dispoziţii finale.
După examinarea şi definitivarea fiecărui articol din proiectul de statut (art.
90-205), în şedinţele din zilele de 27-28 noiembrie, de plenul Sfântului Sinod, la
invitarea Preafericitului Părinte Patriarh Preşedinte s-a trecut la reexaminarea
unor aspecte referitoare la art. 1-89, examinate în şedinţa din zilele de 22-24 oct.
2007, procedându-se la citirea, definitivarea şi aprobarea propunerilor de corec
tare, completare şi reformulare, după cum urmează: 23, lit. b; 25 alin. 5; 26 lit. g,
s; 36 alin. 4; 37 alin. 1, lit. a, b, d, e, f, g, h; 39 alin. 1; 49 alin. 1; 58 alin. 2; 62
alin. 2; 64 alin. 3; 65 lit. a, b; 67 alin. 2, lit. a, pt. 7; 71 lit. b, c; 78 al. 3, 4; 89, in
clusiv de introducere a unui nou text la art. 26 (lit. s).
Având în vedere lucrările de examinare a proiectului Statutului pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române desfăşurate în şedinţele sinodale
din 22, 23 şi 24 octombrie, precum şi în zilele de 27 şi 28 noiembrie 2007, Prea
fericitul Părinte Preşedinte Daniel propune plenului Sfântului Sinod aprobarea
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întregului Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în
noua formulare, amendare şi completare, cuprinzând acum articole de la 1 la 205.
Urmare a discuţiilor, a contribuţiilor aduse şi alcătuirii noului statut, plenul
Sfântului Sinod hotărăşte:
-Aprobă în unanimitate de voturi Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, cuprinzând articole de la 1 - 205, care, în conformi
tate cu prevederile articolului 49 alin. (2) şi (3) din Legea 489/2005 privind liber
tatea religioasă şi regimul cultelor, va fi prezentat Ministerului Culturii şi Culte
lor pentru recunoaştere prin hotărâre a Guvernului României, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor.
- I n temeiul Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr.2550/21.09.2007,
transmis cu adresa nr.9123/30.10.2007, a aceluiaşi Minister, Secretariatul de Stat
pentru Culte, privind procedura emiterii de către Ministerul Culturii şi Cultelor
a propunerii de recunoaştere a Statutului, Sfântul Sinod încredinţează P.S. Epis
cop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, Secretarul Sfântului Sinod, mandatul
de a certifica, sub semnătură şi cu sigiliul Sfântului Sinod, fiecare pagină din sta
tutul care va fi trimis forurilor competente.
Luând sfârşit lucrările Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
expri-mă mulţumiri II.PRSS. Ierarhi pentru contribuţia adusă la definitivarea şi
aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, precum şi pentru acordul unanim privind votarea sa, subliniind că unele
opinii, exprimate firesc, au contribuit la acest vot final.
Preafericirea Sa anunţă că imediat după recunoaşterea Statutului de către
Onoratul Guvern, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, Sfântul Sinod va
proceda neîntârziat la consultările şi alegerile prevăzute de noul Statut pentru ale
gerea ierarhilor titulari în posturile vacante de ierarhi, atât pentru eparhiile va
cante, din ţară cât şi pentru cele din afară.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel declară închisă şedinţa sinodală la orele 2200.
Se rosteşte rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat”.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-Verbal.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

f DANIEL
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M ITRO PO LIT AL M UNTENIEI ŞI DO BRO G EI, LO CŢIITO R AL TRO NULUI
CEZAREEI CAPADOCIEI, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROM ÂNE
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