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2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii
în Patriarhia Română

Hotărârea Sfântului Sinod privind declararea anului 2011 ca an omagial
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, adresată ierar
hilor şi eparhiilor ortodoxe române din ţară şi străinătate:
Cu frăţească dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 6 iulie 2010, a luat în
examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu proclamarea
de către Patriarhia Română a anului 2011 ca „Anul omagial al Sfântului
Botez si
> al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”;
Având în vedere că prin hotărârea Permanenţei Consiliului Naţional
Bisericesc din 25 februarie 2010 s-a aprobat, la iniţiativa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, ca proiectul privind proclamarea anului 2011 ca
„Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”
să fie prezentat în cadrul şedinţei Sfântului Sinod pentru analiză şi aprobare;
Ţinând seama de programul-cadru pentru realizarea, în anul 2011, a
proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat
„2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia
Română”, elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu aprobarea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, redat după cum urmează:
I. în primul semestru al anului 2011
A. Va fi tratată complementar şi prezentată credincioşilor tema Taina Sfântului
Botez, din următoarea perspectivă:
1. Prezentare istorică:
a) Sfântul Botez în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament
si
> realitate în Noul Testament;}
b) Sfântul Botez în perioada patristică;
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c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;
d) Sfântul Botez în teologia contemporană.
2. Slujba Sfintei Taine a Botezului - semnificaţie teologică şi existenţială.
3. Pregătirea părinţilor după trup şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pen
tru botezul copiilor.
4. Pastoratia
sau a institutiilor
care con> celor botezati,
>1 a familiei creştine
>
>
tribuie la creşterea, educarea şi formarea copiilor.
5. Sfânta Taină a Botezului la orele de religie şi în proiectul „Hristos îm
părtăşit copiilor”.
6. Practici neortodoxe privind săvârşirea botezului:
a) Influenţe păgâne şi sincretiste;
b) Reduceri sau deformări de ritual;
c) Nume necreştine;
d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fară credinţă).
7. Botezul copiilor în familii mixte din punct de vedere confesional sau
interreligios.
B. Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV,
la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii la Ziarul
Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;
C. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric,
dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru
prezentarea Tainei Sfântului Botez în cadrele prezentate la paragraf I, lit. A.
II. în al doilea semestru al anului 2011
A. Va fi tratată complementar şi prezentată credincioşilor tema Taina Sfintei
Cununii, din următoarea perspectivă:
1. Prezentare istorică:
a) Taina Cununiei în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament
şi realitate în Noul Testament;
b) Taina Cununiei în perioada patristică;
c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;
d) Taina Cununiei în teologia contemporană.
2. Slujba Sfintei Taine a Cununiei - semnificaţie teologică şi existenţială.
3. Pregătirea mirilor, a părinţilor trupeşti şi a părinţilor duhovniceşti (na
şii) pentru primirea Tainei Cununiei.
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4. Pastoratia mirilor, a familiei creştine sau a institutiilor care contribuie la
educarea şi formarea familiei.
5. Naşterea de prunci, ca dar şi binecuvântare a familiei creştine.
6. Sfânta Taină a Cununiei la orele de religie şi în programele catehetice.
7. Practici neortodoxe privind săvârşirea cununiei:
a) Influenţe păgâne şi sincretiste;
b) Reduceri sau deformări de ritual (oficierea în afara locaşului de cult;
logodna neurmată de cununie, problema dispenselor în post etc.);
c) Practici necanonice şi nelegale (gradele de rudenie, cununia a doua
şi a treia fară atestarea divorţului, obligativitatea certificatului de
căsătorie emis de starea civilă etc.);
d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fară credinţă).
8. Problema familiilor mixte din punct de vedere confesional sau interre
ligios.
B. Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV,
la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în Ziarul
Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;
C. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric,
dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru
prezentarea Tainei Sfintei Cununii în cadrele prezentate la paragraf II, lit. A.
>

y

7

y

III. în ultimul semestru din anul 2011, la Palatul Patriarhiei se va
organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema „2011 - Anul omagial
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, precum şi or
ganizarea unei expoziţii tematice cuprinzând cele mai frumoase şi reprezen
tative fresce, icoane, miniaturi, broderii si tesături, mozaicuri si vitralii care să
reflecte Botezul si Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.
>

y

IV. Pe toată durata anului 2011, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor
de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri şi colocvii teologice, se vor
elabora studii istorico-teologice şi comentarii pastoral-misionare, se vor des
făşură concursuri artistice (iconografice, muzicale) pe diverse niveluri (elevi,
studenţi, artişti profesionişti).
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V. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa
pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2011 se va trata tema
„2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia
Română”, cu posibilitatea aprofundării acesteia fie la Conferinţa pastoralmisionară semestrială din toamna anului 2011, fie la una din conferinţele
preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.

V I. în scopul realizării unor materiale vizuale despre „Anul omagial
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, redac
torii postului de televiziune Trinitas T V şi ai Ziarului Lumina vor solicita
colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi mănăstiri,
precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane,
miniaturi, broderii si tesături, mozaicuri si vitralii, care să reflecte Botezul si
7

y

y

7

y

7

>

Familia creştină în arta bisericească ortodoxă. întregul material va fi cuprins
într-un album intitulat Familia creştină în arta sacră, care va fi publicat sub
îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

V II. Pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca m ijloc de
catehizare şi educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale, se va publica un volum inti
tulat Familia creştină, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social,
Patriarhul României urmând a desemna colectivul de autori care să pregă
tească volumul pentru tipar.
Luând act de caracterul naţional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicaţii în susţinerea şi promovarea învăţăturii
de credinţă ortodoxe despre cele două Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei
creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, apărarea fa
miliei creştine în faţa provocărilor contextului contemporan secularizat, pre
cum şi necesitatea aprofundării acestuia prin dezbateri şi colocvii teologice,
elaborarea de studii istorico-teologice şi comentarii liturgice şi pastoral-misionare, organizarea unor concursuri tematice, care să reflecte rolul familiei
creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, precum şi
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a evidenţierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice ale
Bisericii noastre.
în urma lămuririlor suplimentare prezentate în plen de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice,
precum şi a votului exprimat în unanimitate, Sfântul Sinod a hotărât:
1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel privind
proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2011 ca „Anul oma
gial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.
2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 7 puncte (I-VII), iniţi
at şi propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în referatul
Cancelariei Sfântului Sinod, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor,
pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat „2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al
Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.
3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional
bisericesc intitulat „2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei
Cununii în Patriarhia Română”, prin acţiuni şi manifestări locale (me
dia, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale, teologi
ce, cultural - educative), cu contribuţia profesorilor de teologie, a spe
cialiştilor, a preoţilor şi monahilor, subliniindu-se importanţa Familiei
creştine în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, o atenţie specială acordându-se receptării acestui program de către tineret.
4. Aprobă publicarea, prin grija Sectorului teologic-educaţional al
Administraţiei Patriarhale, a unui volum dedicat Familiei creştine, din
punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, pentru folosul du
hovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tinere
tului ortodox, precum şi a unui volum dedicat Botezului, din punct de
vedere liturgic, canonic şi pastoral.
5. Aprobă elaborarea şi publicarea, sub îngrijirea Centrului de Presă
Basilica al Patriarhiei Române, a unui album intitulat Familia creştină
în arta sacră, care va cuprinde cele mai frumoase şi reprezentative fres
ce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să
reflecte Botezul si Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.
1

y

y

y
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6. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, aprobă ca la Conferinţa
pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2011 să se trateze
subiectul intitulat „2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei
Cununii în Patriarhia Română”, structurat pe cadrele redate la punctele
I şi II din prezenta comunicare, cu posibilitatea continuării aprofundă
rii acesteia fie la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna
anului 2011, fie la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare
pe care o va stabili fiecare eparhie.
Aducându-Vă la cunoştinţă
această hotărâre a Sfântului
Sinod, Vă ru>
>
găm să binevoiţi a lua măsurile necesare pentru înştiinţarea tuturor unităţilor
bisericeşti şi de învăţământ teologic din eparhie, precum şi a clerului, mona
hilor şi credincioşilor din eparhie prin mijlocirea presei eparhiale.
Cu frăţească
întru Hristos îmbrăţişare,
>
>> 7
Preşedintele
Sfântului Sinod
>
t D a n ie l

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod
t Ciprian Câmpineanul
Episcop-vicar patriarhal
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PASTORALA SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA DUMINICA ORTODOXIEI
DIN ANUL DOMNULUI 2011

Preaiubitului cler, cinului monahal
şi dreptmăritorilor creştini
din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl
şi de la Iisus Hristos, Dom nul nostru,
iar de la noi arhiereşti binecuvântări!

Preacuviosi si Preacucemici Părinţi,7
iubiţi credincioşi si credincioase,7
y

y

y

y

y

y

Dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să începem urcuşul
duhovnicesc al Postului Sfintelor Paşti, în care ne străduim, fiecare după pu
tere, să-L însoţim pe Mântuitorul Hristos pe drumul Crucii pentru a muri şi
a învia împreună cu El, adică pentru a muri faţă de păcat şi a învia pentru sfin
ţenie şi fapte bune. Toată viaţa noastră creştină este, de fapt, o moarte şi o înviere
împreună cu Hristos Domnul, un efort continuu de a împlinifăgăduinţa făcută la
Botezul nostru, şi anume că ne lepădăm de Satana şi de toate lucrările lui şi ne unim
cu Hristos spre a -I sluji Lui, ca unui Domn şi împărat, pentru a deveni asemenea
Lui în smerenie şi milostivire. Posturile de peste an şi, cu deosebire, Postul cel
Mare al Sfintelor Paşti, sunt prilejuri deosebite în care ne întărim în credinţă
şi sporim în iubire milostivă, pe de o parte, prin lupta cu patimile egoiste, prin
înfrânare de la mâncare şi băutură, de la plăcerile trupeşti şi de la toată fapta
cea rea, iar pe de altă parte, prin rugăciune mai multă şi mai curată, prin îm
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păcarea cu semenii noştri, prin înmulţirea binelui faţă de toţi oamenii şi prin
împărtăşirea mai deasă cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Duminica de astăzi, numită Duminica Ortodoxiei, are pentru noi, creştinii
ortodocşi, o semnificaţie aparte şi o istorie care urcă până în secolul al IX-lea,
când Biserica a biruit erezia iconoclastă, care lupta împotriva Sfintelor Icoane.
După mai bine de o sută de ani de controverse şi de lupte împotri
va Sfintelor Icoane, provocate de unii împăraţi bizantini, începând cu anul
726, cultul Sfintelor Icoane, al Sfintei Cruci si al Sfintelor Moaşte a fost
restabilit, cu autoritate, de Sinodul VII Ecumenic de la Niceea, din anul
787, iar apoi, cu solemnitate, de Sinodul de la Constantinopol din anul 843,
care a hotărât ca, în prima duminică din Postul Mare, să se sărbătorească
biruinţa Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor sau abaterilor de la dreapta cre
dinţă. Tot atunci, s-a stabilit ca această duminică să se numească Duminica
Ortodoxiei, adică Duminica dreptei credinţe în singurul Dumnezeu adevărat,
Care ne-a fost descoperit nouă în Iisus Hristos (cf. Ioan 17, 3). Prin urmare,
Adevărul este de la Dumnezeu şi Dumnezeu este Adevărul. In acest sens,
însuşi Mântuitorul a spus: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6).
Deci Adevărul nu este un concept abstract, o teorie sau un produs al raţiunii,
ci o Persoană veşnic vie, Iisus Hristos, Care S-a făcut Om pentru a desco
peri oamenilor adevărul mântuirii şi a le dărui viaţa veşnică, prin credinţa în
Dumnezeu-Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt.
Sfinţii Părinţi de la Sinoadele ecumenice, inspiraţi de Duhul Sfânt,
au apărat şi au definit adevărul credinţei mântuitoare privind unitatea de
fiinţă sau deofiinţimea, egalitatea, distincţia şi conlucrarea Persoanelor
Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; precum şi adevărul credinţei pri
vind Taina Bisericii, a Sfântului Botez, a învierii morţilor si a vieţii vesnice - aşa cum sunt mărturisite în Crezul ortodox, formulat de primele două
Sinoade ecumenice de la Niceea (325) şi Constantinopol (381). în lup
ta lor cu ereziile, care sunt abateri de la dreapta credinţă, Sfinţii Părinţi,
adunaţi în Sinoade ecumenice, au definit şi adevărul credinţei privind
dumnezeirea si omenitatea Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, calitatea de Născătoare de Dumnezeu a Maicii Domnului, a pururea Fecioarei
Maria, dar şi adevărul privind cinstirea Sfinţilor, a Sfintelor Icoane şi a
Sfintelor Moaşte, deoarece adevărul credinţei este baza adevăratei comuni
uni de viaţă cu Dumnezeu. De aceea, adevărul dogmelor de credinţă este
y

7

y

7

7

y
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mărturisit în viaţa liturgică a Bisericii, ca mister sau taină a mântuirii, adi
că a unirii omului cu Dumnezeu prin har, pentru a dobândi viaţa veşnică.
Astfel, Ortodoxia este prin excelenţă mistică. Pentru noi, ortodocşii, taina
credinţei nu este simplu obiect de speculaţie intelectuală, ci ea se trăieşte în
stare de rugăciune, de închinare lui Dumnezeu şi de cinstire a Sfinţilor Lui
în Sfânta Biserică. întrucât credem în Dumnezeu-Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
ne închinăm Preasfintei Treimi, mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca
fiind Dumnezeu adevărat şi Om adevărat; preacinstim pe Maica Domnului
ca fiind, în acelaşi timp, Mamă şi Fecioară; cinstim (venerăm) pe Sfinţii lui
Dumnezeu şi Sfintele lor Icoane, precum cinstim Sfânta Cruce şi Sfânta
Evanghelie, care nu sunt simplă materie, ci materie sfinţită sau purtătoare
de har, aflându-se în legătură spirituală cu Hristos şi cu Sfinţii Lui. Cinstim
şi Sfintele Moaşte ale Sfinţilor, întrucât acestea sunt arvuna învierii trupului
şi a transfigurării sau înnoirii universului actual în cer nou şi pământ nou, la
venirea întru slavă a lui Hristos (cf. Apocalipsa 21).
însă Ortodoxia nu este numai dreapta credinţă, ci şi dreapta trăire în
Hristos. După cum ştim, în limba greacă orthodox înseamnă atât dreptcredincios, cât şi dreptmăritor. Ortodox este deci cel care-L preamăreşte cu adevărat
pe Dumnezeu prin mărturisirea dreptei credinţe, dar şi prin participarea la
sfintele slujbe ale Bisericii şi prin trăirea dreaptă şi faptele bune săvârşite după
poruncile Lui.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Aşa cum am spus, în Duminica Ortodoxiei prăznuim biruinţa dreptei
credinţe asupra ereziilor care au pus la încercare viaţa credincioşilor din pri
mul mileniu al Bisericii creştine. în acele vremuri, mulţi ierarhi, monahi si
y

*

y

J

y

preoţi, ca şi foarte mulţi credincioşi au suferit nenumărate persecuţii, bătăi,
închisori, exiluri şi chiar moartea pentru curajul de a cinsti şi apăra Sfintele
Icoane. Slujbele Vecerniei şi Utreniei din Duminica Ortodoxiei sunt alcătu
ite din cântări referitoare la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, Care, aşa
cum au arătat Sfinţii Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic, este prototipul şi
justificarea tuturor Sfintelor Icoane. Prin urmare, Sfintele Icoane sunt parte
integrantă din Tradiţia vie a Bisericii, întrucât prin ele se mărturiseşte adevărul
că Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut S-a făcut văzut, adică Om, pentru a uni p e
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oameni cu Dumnezeu. De aceea, nu ne putem imagina o biserică ortodoxă
fară icoane; nu putem sluji Sfânta Liturghie sau orice altă slujbă fară să avem
în faţa noastră cel puţin icoana Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului.
Frumuseţea şi atmosfera de taină sau mistică ale unei biserici ortodoxe se
datorează mai ales Sfintelor Icoane şi frescelor care o împodobesc. Aceasta se
explică prin faptul că Sfânta Icoană nu este un simplu tablou de inspiraţie
religioasă, ci o artă sacră sau sfântă şi o prezenţă harică a Mântuitorului, a
Maicii Domnului şi a Sfinţilor, prezenţă pe care o simt credincioşii când se
roagă Sfinţilor reprezentaţi pe Sfintele Icoane. In Ortodoxie însă, nu numai
locaşul bisericii este împodobit cu Sfinte Icoane, ci şi casa familiei creştine,
numită simbolic biserica de acasă, unde ar trebui să se adune zilnic la rugăciu
ne toată familia: părinţii, împreună cu toţi copiii şi cu bunicii. Rugăciunea
în faţa Sfintelor Icoane este mai intimă şi mai profundă. Făcută cu smerenie
şi concentrare deplină, rugăciunea în faţa Sfintelor Icoane ne aprinde inima
de dragoste şi evlavie faţă de Dumnezeu, de Maica Domnului şi de Sfinţi,
care ne ajută să iubim pe toţi oamenii, întrucât toţi sunt creaţi după chipul
lui Dumnezeu.
Iubiţi credincioşi si credincioase,
y

y

y

y

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, suflând în faţa lui suflare
de viaţă. Aşa a devenit omul „fiinţă vie“ (Facerea 1, 26; 2, 7). Apoi primii
oameni, Adam şi Eva, au primit porunca: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi
pământul şi-l stăpâniţi” (Facerea 1, 28). Prin urmare, tot omul care vine în
lume poartă în el pecetea chipului lui Dumnezeu, care face din el o persoană
unică şi irepetabilă, plină de mister, o fiinţă ireductibilă la lumea materială
şi având un destin veşnic. Viaţa persoanei umane este cel mai mare dar al lui
Dumnezeu, iar această viaţă începe în momentul conceperii, a l apariţiei embri

onului viu. Din acel moment, omul este suflet viu, adică persoană care poartă
în sine chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu şi este chemată la viaţa veşnică.
De la concepere până la naştere şi apoi până la sfârşitul vieţii pământeşti, omul
creşte, se maturizează şi se împlineşte în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii
săi, iar după moartea trupului, sufletul omului rămâne viu, având conştiinţă
şi memorie spirituală, întrucât este chemat la viaţa veşnică. Prin urmare, dacă
suntem creştini, trebuie să afirmăm mereu că viaţa omului, ca dar sfânt al
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lui Dumnezeu, îşi are începutul în momentul conceperii sau al apariţiei em
brionului viu. Ca atare, dreptul la viaţă începe cu dreptul embrionului de a se
dezvolta în pântecele mamei sale şi dreptulfătului de a se naşte. Cine ucide viaţa
embrionului sau a fătului săvârşeşte păcatul omuciderii. Din nefericire, crima
avortului, fie că este provocat prin medicamente, fie prin operaţie chirurgi
cală, este astăzi foarte răspândită în lume, iar România se aflây din păcate , pe

lista primelor ţări din lume în ceea ce priveşte rata avorturilor. Păcatul aces
ta înfricoşător nu rămâne fară urmări asupra sănătăţii celor ce-1 săvârşesc,
asupra familiei şi asupra societăţii umane. Fericirea întemeiată pe crimă nu
poate fi binecuvântată de Dumnezeu, deoarece prin crimă asupra omului
este ucisă iubirea de oameni. Cele mai multe suferinţe în lumea de astăzi vin
tocmai din lipsa iubirii milostive şi mărinimoase dintre oameni şi din lipsa
de întrajutorare. Mulţi oameni se simt singuri, părăsiţi, descurajaţi, neînţeleşi; îşi caută scăpare în alcool, în desfrâu, în droguri sau în patimi egoiste,
care îi distrug treptat sufleteşte şi trupeşte. De aceea, ei au nevoie de ajutorul
Bisericii, pe care Sfinţii Părinţi o numesc spital duhovnicesc. In Biserică, în
starea de comuniune cu Dumnezeu, cu Sfinţii Lui şi cu ceilalţi credincioşi, oa
menii trăiesc intens viaţa ca dar al lui Dumnezeu, care trebuie apărat, cultivat
şi sfinţit. Desigur, astăzi multe suferinţe vin şi din starea de sărăcie materială,
care se adânceşte mereu în ţara noastră şi în lume, pentru că a crescut lăcomia
celor ce vor să se îmbogăţească rapid şi cu orice preţ. Din acest motiv, Biserica
încearcă să organizeze o asistenţă social-caritabilă cât mai extinsă., îndemnând
pe cei ce au mai multe bunuri materiale să ofere celor care au mai puţin sau nu
au nimic. Astfel, prin contribuţia credincioşilor săi, în primul rând' dar şi prin
alte contribuţii, Biserica noastră a dezvoltat până acum numeroase programe de
asistenţă socială, filantropică sau caritabilă ., ca de pildă: cantine pentru săraci,
cămine pentru copii, case pentru bătrâni, unităţi medicale pentru bolnavi ş. a.
Iubiţi fra ţi si surori în Domnul,
Tocmai pentru a continua aceste programe şi pentru iniţierea altora noi
a devenit deja o tradiţie ca, în Duminica Ortodoxiei, să se realizeze în toa
te bisericile din ţară o colectă pentru Fondul Central Misionar al Bisericii
Ortodoxe Române, iar începând cu anul acesta, 2011, şi în parohiile ortodoxe
din Diaspora românească. De aceea, vă îndemnăm să oferiţi, cu inimă bună ,
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ajutorulfrăţiilor voastre, arătând astfel solidaritatea cu cei mai lipsiţi semeni ai
noştri. Să nu uităm niciodată că în chipul omului flămând, al celui gol, al
celui bolnav, al celui din închisoare, al celui trist şi suferind vine tainic, spre
noi, Hristos însuşi. Prin urmare, tot binele, spiritual sau material, pe care-1
facem semenilor noştri, îl facem lui Hristos însuşi, Care ne va binecuvânta cu
darurile Sale aici, pe pământ, şi la Judecata de Apoi (cf. Matei 25). întrucât
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne asigură că mai fericit este a da decât a lua
{Fapte 20, 35), nimeni nu va sărăci pentru că a ajutat pe cei aflaţi în nevoi, ci
orice om sărăceşte cu adevărat numai când devine suflet mic şi rece, deoarece
împiedică lucrarea iubirii milostive a lui Dumnezeu în lume şi uită porunca
Mântuitorului: Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv {Luca 6, 36).
Cu nădejdea că îndemnul nostru pastoral va fi o întărire în credinţă şi
o chemare la fapta cea bună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze
cu darurile Sale cele bogate, să petreceţi vremea Postului Mare cu mult folos
duhovnicesc şi să ajungeţi cu pace, sănătate şi bucurie la Slăvitul Praznic al
învierii Domnului!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împăr
tăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (2 Corinteni 13, 13).
P r eşed in tele S fân tu lui S in od

al

B isericii O r t o d o x e R omâne

t D an iel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
si
>
Locţiitor de Mitropolit al Clujului,
Albei,' Crişanei
si
>
> Maramureşului
>
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t Teofan
Arhiepiscopul Iaşilor
şi Mitropolitul Moldovei
si Bucovinei

t Laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului

t Irineu
Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei
t Nicolae
Arhiepiscopul Timişoarei
şi Mitropolitul Banatului

t Petru
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei
si Exarh al Plaiurilor

t Iosif
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale
şi Mitropolitul Ortodox Român
al Europei Occidentale şi Meridionale

t Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Germaniei, Austriei
şi Luxemburgului
Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale
si de Nord

t Nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscop al Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
t Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului
t Andrei
Arhiepiscopul Alba Iuliei
t Eftimie
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
t Calinic
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

t Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
t Gherasim
Arhiepiscopul Râmnicului
t Epifanie
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
t Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos

t Timotei
Arhiepiscopul Aradului

t Nicolae
Arhiepiscopul Ortodox Român
al celor două Americi

t Justinian
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Ortodox Român
al Maramureşului si Sătmarului

t Ioan
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

t Corneliu
Episcopul Huşilor
t Sofronie
Episcopul Ortodox Român al Oradiei

t Lucian
Episcopul Caransebeşului
t Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei

21

PASTORALE

t Vincenţiu
t Galaction
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
t Ambrozie
t Sebastian
Episcopul Giurgiului
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
t Visarion
t Petroniu
Episcopul Ţuicii
Episcopul Sălajului
t Gurie
Episcopul Devei şi Hunedoarei
t Daniil
t Siluan
Episcop-locţiitor (administrator)
Episcopul Ortodox Român
al Episcopiei Daciei Felix
al Ungariei
t Siluan
t Timotei
Episcopul Ortodox Român al Italiei
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei
t Macarie
t Mihail
Episcopul Ortodox Român
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord
al Australiei şi Noii Zeelande
t Ciprian Câmpineanul
t Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal
Episcop-vicar patriarhal
t Varsanufîe Prahoveanul
t Calinic Botoşăneanul
Episcop-vicar
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor
al Arhiepiscopiei Iaşilor
t Andrei Făgărăşeanul
t1 Irineu Bistriteanul
>
Episcop-vicar
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului
al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului
t Vasile Someşeanul
t Paisie Lugojeanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului
Timişoarei
>
t Marc Nemţeanul
t Sofian Braşoveanul
Episcop-vicar
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
Ortodoxe Române a Germaniei,
a Europei Occidentale
Austriei şi Luxemburgului
t1 Emilian Lovisteanul
t Ioachim Băcăuanul
>
Episcop-vicar
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului
al Arhiepiscopiei Romanului
si
> Bacăului
t Ioan Casian de Vicina
t Iustin Sigheteanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Arhiereu-vicar
Ortodoxe Române
al Episcopiei Ortodoxe Române
a celor două Americi
a Maramureşului si Sătmarului
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SCRISOAREA PASTORALĂ
A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL
CU OCAZIA SFINTELOR PAŞTI

învierea lui Hristos - lumina Sfântului Botez
„Nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am
botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos
a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii”
(Romani 6, 3-4).

Preacuviosului cin monahal,
Preacucernicului cler
si
> Preaiubiţilor credincioşi
>
>
din Arhiepiscopia Bucureştilor
Hary milă şi pace de la Hristos-Domnul nostruy
iar de la noi părinteşti binecuvântării

Hristos a înviat!

Preacuviosi si Preacucemici Părintiy
Iubiţi credincioşi si credincioasey
y

y

y

y

y

y

*

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul acesta
2011 să fie „Anul omagial a l Sfântului Botez şi a l Sfintei Cununii ”în Patriarhia
Română. Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că între Taina
Morţii şi învierii lui Hristos şi Taina Botezului creştinilor este o legătură spiritu
ală sfântă şi de viaţă jucătoare. Lumina şi puterea învierii lui Hristos sunt lumi-
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na şi puterea Sfântului Botez. De aceea, în Biserica primelor veacuri, Botezul
creştinilor adulţi se săvârşea în noaptea de Paşti, fiind numit şi „luminare”,
iar cei botezaţi se numeau „luminaţi” (Notă: cf. A.- G. H a m m a n , Le Bapteme
d ’apres Ies Peres de l ’Eglise, Editions Migne, Paris 1995, pp. 19-20); ei purtau
haine albe în toată săptămâna de după Paşti, numită şi „Săptămâna lumina
ta . Taina Botezului, în dimensiunea sa pascală, a fost prefigurată în Vechiul
Testament atât prin Noe, care a fost salvat de potop folosind corabia - pre
figurare a Bisericii (cf. Facerea cap. 6-9; 1 Petru 3, 20-21), cât şi prin ieşirea
poporului ales din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roşie (cf. Ieşirea 12,
1-51 şi 13, 1-16; 1 Corinteni 10, 1-2) iar apoi trecerea prin Iordan (cf. Iosua
4, 1-10) şi intrarea în Ţara Făgăduinţei (Notă: Despre interpretarea patristică
a acestor simboluri vezi Lothar H e i s e r , Die Taufe in der orthodoxen Kirche,
Paulinus-Verlag Trier, 1987, pp. 143-199).
înţelesul
adânc
si tainic al Botezului creştin
>
9
> ca moarte si
f înviere
împreună cu Hristos este temeiul întregii vieţi creştine.
Moartea a venit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam
faţă de Dumnezeu, izvorul vieţii şi al nemuririi (cf. Romani 5, 17-19). Omul
însă nu a căzut în păcat din proprie iniţiativă, ci pentru că a fost înşelat de
diavolul (cf. Facerea 3, 1-6, 13, 24; 2 Corinteni 1 1 ,3 ; Ioan 8, 44). De aceea,
Hristos, Noul Adam, îndată după botezul Său în Iordan, Se luptă cu ispitele

lăcomiei care vin de la diavol: ispita de a înlocui pe Dumnezeu cu lumea ma
terială, ca şi când omul ar fi doar o fiinţă biologică, nu şi spirituală; ispita de
a stăpâni lumea exterioară, pierzându-şi însă libertatea interioară a sufletului
care vine din comuniunea omului cu Dumnezeu; şi ispita slavei deşarte sau a
afirmării omului prin orgoliu (cf. Matei 4, 1-11; Marcu 1 ,1 3 ; Luca 4, 2-13).
Iar în partea finală a vieţii Sale pământeşti, Hristos, Noul Adam, respinge
ispitele durerii, pregătite de puterile diavoleşti ascunse în oamenii care II urau
pe nedrept pe Hristos şi încercau să-L ducă la neascultare faţă de Dumnezeu
şi la ură faţă de oameni. însă, prin smerită ascultare faţă de Dumnezeu până
la moarte (cf. Luca 23, 46; Filipeni 2, 4-10; Romani 5, 19) şi prin iertarea
greşelilor duşmanilor Săi (cf. Luca 23, 34), Hristos Domnul a biruit puterile
demonice, şi „le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce”
(Coloseni 2, 15), transformând astfel moartea ca plată (pedeapsă) apăca-
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tului neascultării în moarte ca iubire faţă de Dumnezeu prin ascultare
de E l şi iubire faţă de oameni prin iertarea lor. Iar pentru că iubirea sme
rită a lui Hristos ca om a fost mai tare decât păcatul şi moartea, Dumnezeu
L-a înviat din morţi şi I-a dăruit viaţă şi slavă veşnică (cf. Filipeni 2, 4-10).
Iubirea aceasta smerită şipreaslăvită a lui Hristos Cel Răstignit şi înviat se dăru
ieşte omului prin harul Sfântului Botez, pentru ca omul care se uneşte cu Hristos
să poată birui păcatul şi răutatea demonilor şi să dobândească viaţa veşnică
în slava Preasfintei Treimi. Astfel, Botezul este Taina prin care ne lepădăm de
Satana şi ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce doreşte să se boteze este între
bat: „Te lepezi de Satana?’, „Te uneşti cu Hristos?' Iar el răspunde: „Mă lepăd
de SatanaT şi „Mă unesc cu Hristos!'. Acest legământ de la Botez sau acest
vot baptismal devine programul duhovnicesc sau lupta creştinului cu păcatul
în toată viaţa sa pe pământ. Prin mărturisirea dreptei credinţe şi prin Sfântul
Botez se iartă omului păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute până la Botez, se
dăruieşte harul înfierii şi arvuna învierii întrucât el trece de la existenţa fară
Hristos, la viaţa cu Hristos şi în Hristos, Care a zis: „Cel ce crede în Mine chiar
dacă va muri (cu trupul) viu va f i (cu sufletul)” {Ioan 11, 25).
Iubiţifii şifiice duhovniceşti,
întrucât la Botezul Domnului în apele Iordanului, S-a arătat Sfânta
Treime, adică Tatăl a mărturisit că Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este Fiul
Său Cel iubit, iar Duhul Sfânt a întărit acest cuvânt adevărat al Tatălui (cf.
Matei 3, 13-17), Botezul creştin se săvârşeşte în numele Tatălui şi a l Fiului şi
al Sfântului Duh. Astfel, prin Botezul în apă şi în Duh omul credincios reface
legătura sa de viaţă şi iubire eternă cu Sfânta Treime, deoarece a fost creat după
chipul Preasfintei Treimi când Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi
asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26). Prin Botezul în apă şi în Duhul Sfânt
noi ne unim cu întreaga Sfântă Treime. în acest sens, Părintele Stăniloae
zice: „Botezul pune pe primitorul lui în relaţie intimă nu numai cu Hristos, ci
cu întreaga Sfântă Treime, căci Hristos este Fiul Tatălui şi ne face şi pe noi, în
Sine, f i i ai Tatălui, eliberându-ne de robia stihiilor impersonale şi a patimilor ”
(Notă: Pr. Dumitru S t ă n il o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediţia a Il-a,
Kditura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, voi.
III, Bucureşti, 1997, p. 42). Prin Botezul în apă şi în Duhul Sfânt ca unire
cu Hristos Cel Răstignit şi înviat, primim nu numai iertarea păcatelor, ci şi
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harul înfierii, întrucât „celor câţi L-au primit (pe Hristos), care cred în Numele
Lui, le-a dat putere ca să sefacă fi i ai lui Dumnezeu ,
sânge, nici
din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut”
(Ioan 1, 12-13). Apa Botezului a fost numită de unii Sfinţi Părinţi nu numai
icoană a mormântului lui Hristos, ci şi „sânul maternal’ al Bisericii, din care
se nasc fiii ei duhovniceşti, după chipul maternităţii Fecioarei Maria. (Notă:
Vezi Sfântul C h i r i l a l i e r u s a l i m u l u i , Cateheza 2 0 , 4 ; D i d i m c e l o r b ,
Despre Sfânta Treime, II, 1 3 ; cf. A.- G. H a m m a n , „Bapteme”, în: Dictionnaire
encyclopedique du Christianisme ancien, Paris, Cerf, 1 9 9 0 , p. 3 3 3 ) .
„In Botez apa devine un sân pentru cel care se naşte, iar harul Duhului
(Sfânt) formează pe cel care este botezat pentru a doua naştere.” (Notă: Vezi
T e o d o r d e m o p s u e s ia , Omilii catehetice, 14, 9; cf. Olivier C l e m e n t , Sources.
Les mystiques chretiens des origines. Textes et commentaries, Paris, Stock, 1992,
p. 95). Cei care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea
de fii şi fiice duhovniceşti devin părinţi duhovniceşti. Aceştia sunt în pri
mul rând preoţii însoţiţi de naşii care botează, precum şi toţi duhovnicii sau
învăţătorii duhovniceşti care înţeleg că înfierea baptismală are ca scop mântu
irea omului, adică învierea omului din păcat şi pregătirea lui pentru învierea
cea de obşte şi pentru viaţa veşnică. De aceea, la sfârşitul Simbolului credinţei,
rostit de trei ori înainte de Botez, se spune: Mărturisesc un Botez spre ier
tarea păcatelor si aştept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie\
întrucât Sfântul Botez este începutul mântuirii omului şi arvuna vieţii veşni
ce trăite în iubirea Preasfintei Treimi, fericiţi sunt părinţii care dau naştere
la copii si apoi îi botează ca să devină în Hristos fii ai lui Dumnezeu
după har sifii duhovniceşti ai Bisericii pentru ca în D uhul Sfânt să poa
tă numi Tată pe Dum nezeul Cel ceresc (cf. Romani 8, 16; Galateni 4, 6) si
să trăiască pururea bucuria pascală de a simţi în viaţa lor cum lucrează
„harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtă
şirea Sfântului Duh ” (2 Corinteni 13, 13). Astfel, viaţa creştină devine o culti
vare şi o rodire permanentă a darurilor Duhului Sfânt primite la Botez şi pe
cetluite cu Sfântul şi Marele Mir de preot zicând: „pecetea darurilor Duhului
S fân f. Prin mărturisirea dreptei credinţe şi prin harul Sfântului Duh primit
la Sfântul Botez, Hristos locuieşte în inimile celor botezaţi (cf. Efeseni 3, 17-18)
şi îi pregăteşte pentru învierea cea de obşte şi pentru viaţa veşnică (cf. Romani 6,
22-23; Ioan 6, 40 şi 47).

,
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Iubiţi fra ţi şi surori în Domnul,
Precum odinioară, astăzi Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă zi
când: „lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi ’ (Matei 19, 14; Marcu
10, 14; Luca 18, 15). Credinţa copiilor este inspirată şi susţinută de credinţa
şi iubirea părinţilor pentru ei. Credinţa copiilor este unită cu dorinţa lor
de a fi iubiţi şi de a iubi. Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos

pentru ei, aceştia iubesc Biserica şi devin icoane de nevinovăţie şi bunătate
care îi orientează pe adulţi spre împărăţia cerurilor (cf. Matei 18, 3; 19, 14;
Luca 18, 16). Părinţii care nu botează copiii îi lipsesc de harul înfierii
duhovniceşti şi de bucuria de-a se împărtăşi de unirea cu Hristos Cel
înviat şi de slava Preasfintei Treimi
De asemenea, părinţii şi naşii care botează copiii, dar nu-i cresc sau nu-i
educă în credinţă, nu-i iubesc cu adevărat, deoarece numai copiii botezaţi
şi crescuţi în credinţă şi vieţuire creştină pot deveni buni cetăţeni ai Patriei
pământeşti şi cetăţeni ai Patriei cereşti, adică ai împărăţiei Cerurilor. Astăzi
este nevoie să cunoaştem mai mult şi mai bine ce înseamnă a fi botezat,
adică a fi creştin sau a purta numele lui Hristos, într-o lume confruntată
cu fenomenul secularizării, cu pluralismul şi sincretismul religios. Slujba
Sfântului Botez trebuie citită de către noi în fiecare an , ca să înţelegem ce au
spus naşii pentru noi când am fost botezaţi, copii fiind; atunci când s-a ru
gat preotul împreună cu Biserica pentru fiecare primitor al Botezului: „ca
să fie vrednic de împărăţia cea nestricăcioasă”, „să se arate el fiu al luminii şi
moştenitor al veşnicelor bunătăţi”, „să se facă el împreună sădit şi părtaş morţii
şi învierii lui Hristos”, „să-şi păzească el haina botezului şi logodirea Duhului
neîntinată şi fără prihană în ziua cea înfricoşătoare a lui Hristos”, „să sefacă lui
apa aceasta haină a naşterii de-a doua spre iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte
în nestricăciune” (Notă: Slujba Sfântului Botez, ectenia mare, în: Molifielnic,
Kditura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1998, p. 27). Să ne rugăm, aşadar, Domnului nostru Iisus Hristos
cel înviat, să ne ajute să trăim în toată viaţa noastră bucuria Botezului ca
bucurie a învierii sufletului nostru din moartea păcatului şi să facem roditoare
darurile Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Iar roadele Sfântului Duh
sunt: „dragostea, bucuria, pacea , îndelunga răbdare, bunătatea, facerea
de bine, credinţa blândeţea înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca aces

.
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tea nu este lege’ - zice Sfântul Apostol Pavel (Galateni 5, 22). Să înmulţim
prin rugăciune şi fapte bune aceste roade ale Sfântului Botez! Să aducem bu
curie acolo unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuţi să se ridice! Să întărim
pe cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material şi spiritual! Să ajutăm mai
mult familiile creştine care au mulţi copii! Să preţuim pe fiecare om ca fiind
o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele luminilor, Care ne cheamă la
pacea, bucuria şi slava împărăţiei Cerurilor. De Sfânta şi Marea Sărbătoare a
învierii Domnului, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântu
ire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!'
Al vostru către Hristos-Domnul rugător,
f D a n ie l

Prin harul lui Dumnezeu
Arhiepiscopul Bucureştilor
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
(18-25 ianuarie, Bucureşti)
Damian Alexandru A n f il e

Desfăşurată în perioada 18-25 ianuarie, Săptămâna de Rugăciune pentru
Unitatea Creştină de anul acesta a avut drept temă de reflecţie versetul biblic:
„Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în
rugăciune.” (Faptele Apostolilor 2, 42). La întâlnirile ce au avut loc au participat
reprezentanţi ai: Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii
Greco-Catolice, Bisericii Reformate, Bisericii Armene, Bisericii Anglicane şi Bisericii
Evanghelice Luterane. Prima întrunire a avut loc la Catedrala patriarhală din
Bucureşti, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujba Vecerniei fiind
săvârşită de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, care
a dat citire ulterior mesajului Preafericirii Sale.

Organizată de către credincioşii diferitelor Biserici din România la înce
putul fiecărui an, în perioada 18-25 ianuarie, Săptămâna de Rugăciune pen
tru Unitatea Creştinilor reprezintă una dintre cele mai de seamă acţiuni ecu
menice din prezent, Biserica Ortodoxă Română participând la desfăşurarea
acesteia în România începând cu anul 1993, în cooperare cu Asociaţia
Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom. In fiecare an este aleasă o
temă de reflecţie de către reprezentanţi ai Comisiei Credinţă şi Constituţie a
Consiliului Mondial al Bisericilor şi ai Consiliului Pontifical pentru unitatea
creştină, la propunerea Bisericilor creştine din întreaga lume, pe baza unui
verset biblic. Anul acesta a fost aleasă tema propusă de Bisericile creştine din
Ierusalim, anume versetul din cartea Faptele Apostolilor 2, 42: „Şi stăruiau în
învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciune.”
In Bucureşti, pe lângă Patriarhia Română, mai sunt implicate în aceas
tă acţiune următoarele confesiuni: Biserica Romano-Catolică, Biserica
Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Armeană, Biserica Anglicană şi
Biserica Evanghelică Luterană. Prima întrunire a reprezentanţilor acestora a
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avut loc în seara zilei de marţi, 18 ianuarie, la Catedrala patriarhală, unde
a fost oficiată slujba Vecerniei de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, la care a participat şi Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel. Ulterior, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul a dat citire mesajului
Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române:
Credinţă apostolică şi comuniune spirituală
„Cu prilejul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor,
adresăm tuturor creştinilor din România un mesaj duhovnicesc, de
binecuvântare, la început de An Nou.
Tema acestei Săptămâni de rugăciune din acest an (2011), inspi
rată din textul biblic: „şi stăruiau în învăţătura Apostolilor şi în împăr
tăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni" (Faptele Apostolilor 2, 42), ne
reaminteşte de bucuria care i-a cuprins, la Pogorârea Sfântului Duh,
pe Apostolii adunaţi în Ierusalim după înălţarea Mântuitorului Iisus
Hristos la cer. Evenimentul Pogorârii Sfântului Duh peste Apostoli a
fost actul de naştere al Bisericii, momentul în care Apostolii înţeleg
şi trăiesc deplin taina credinţei ca vedere duhovnicească a prezen
ţei lui Dumnezeu în viaţa lor. Cei ce mai înainte erau „nepricepuţi şi
zăbavnici cu inima" (Luca 24, 25) devin acum înţelepţi binevestitori ai
Evangheliei lui Hristos în toată lumea.
Astfel, înţelegem şi noi că nu-L putem cunoaşte pe Hristos decât
numai în Duhul Sfânt, Duhul Adevărului şi al comuniunii (cf. Ioan 15,
26; 2 Corinteni 13, 13), Care Se odihneşte peste noi (cf. 1 Petru 4, 14).
Unitatea Bisericii primare ca Trup Tainic al lui Hristos se manifesta
ca fiind comuniune de credinţă apostolică, viaţă liturgică, euharistică,
organizare comunitară şi ajutorare fraternă, însă mai târziu au apărut
dezbinări între creştini, deoarece unii dintre ei au ales să-L mărturi
sească pe Hristos-Domnul, nu în comuniunea sau unitatea eclesială a
Duhului Sfânt manifestată comunitar, ci în mod separat. De fapt, uni
tatea bisericească vizibilă a fost păstrată numai acolo unde Tradiţia
apostolică, consemnată în Evanghelie şi transmisă de Biserică de-a
lungul veacurilor, a constituit baza comuniunii de credinţă şi viaţă
sacramentală, iar interpretarea comunitară sau sinodală a credinţei
a fost mai utilă menţinerii unităţii Bisericii decât opiniile individuale
ale unor teologi.
De la Biserica primară din Ierusalim învăţăm şi noi astăzi cât de
necesară este fidelitatea faţă de adevărul credinţei mărturisit de Sfinţii
Apostoli, nu doar pentru că acesta era binevestit de oameni care L-au
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cunoscut direct pe Iisus Hristos şi au fost martori ai învierii Lui, ci şi
pentru că înţelegerea lor era luminată de Duhul Sfânt, Duhul unităţii,
al comuniunii de gândire şi simţire spirituală, Care este prezent şi
activ în rugăciunea smerită şi stăruitoare a Bisericii.
Să ne rugăm Preasfintei Treimi ca să ne ajute să simţim duhovni
ceşte legătura vie şi profundă dintre adevărul mântuitor al credinţei
şi comuniunea fraternă de iubire în Duhul Sfânt, ca bază solidă pen
tru o mărturie creştină comună în lume.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toţi!”
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
în continuare, Preasfinţitul Mihai Frăţilă, Episcop greco-catolic rezident
în Bucureşti, auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş, a dat citire unei omilii în care a
arătat că rodnicia unui dialog al politeţii între creştini depinde în mare parte

Moment din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
la Catedrala Patriarhala din Bucureşti
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de puterea de a ne înnoi prin smerenie de valoarea realizărilor şi a prestaţiilor
vieţii şi că numai aşa putem învăţa să câştigăm: „Nu ştim cum şi când se va
reface unitatea creştină.
Putem sau nu să o întrezărim,7dar nimeni nu cunoas>
>
te felul în care ea va deveni realitate. Dacă acest scenariu îi aparţine în mod
exclusiv Cerului, Dumnezeu ne cere însă ca în aşteptarea darului Său fiecare
dintre noi să fie statornic în simplitatea de a face binele, de a fi cuviincios şi
de a continua rugăciunea. Cine caută să trăiască Evanghelia în mod simplu
şi consecvent, fară alte pretenţii, face cel mai mare serviciu bunului-simţ.
Numai peste acesta va putea sosi într-o bună zi darul cel ales al unităţii în
Hristos.”
In zilele următoare, întrunirile din cadrul Săptămânii de Rugăciune pen
tru Unitatea Creştinilor s-au desfăşurat după programul de mai jos:
- Miercuri, 19 ianuarie, Biserica Evanghelică (strada Luterană 2),
ora 17.00;
-Jo i, 20 ianuarie, Biserica Armeană (Bulevardul CarolI, 43), ora 17.00;
- Vineri, 21 ianuarie, Biserica Reformată (biserica Calvineum, strada
Luterană 13 bis), ora 17.00;
- Sâmbătă, 22 ianuarie, Biserica Greco-catolică {strada Sirenelor 39),
ora 17.00;
- Duminică, 23 ianuarie, fiecare Biserică va face rugăciuni pentru unita
tea creştină în cadrul slujbelor obişnuite;
- Luni, 24 ianuarie, Biserica Anglicană [strada Arthur Verona 3),
ora 17.00;
- Marţi, 25 ianuarie, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” (strada
General Berthelot 19), ora 17.00.
La toate aceste întâlniri au fost prezenţi reprezentanţi ai Bisericii
Ortodoxe Române, care, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod nr. 6745/ 29 oc
tombrie 2008, nu au purtat însemne liturgice şi nu au avut intervenţii în
timpul slujbelor, la fel cum au procedat şi reprezentanţii celorlalte culte la
slujba ortodoxă a Vecerniei.

34

Damian Alexandru Anfile: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
Summary: The Week o f Prayer for Christians Unity
Being organized by the faithful of different Churches in Romania, at the beginning of every year (between the 18th and the 25thof January), The Week of Prayer
for Christians Unity is one of the most important ecumenical actions of the present
day. According to the tradition of this event, a subject of meditation is chosen every
year, proceeding from a biblical verse that is selected by the representatives of the
Faith and Constitution Committee of the Church World Council for Christians
unity, from among the suggestions of the Christian Churches of Jerusalem that have
suggested the verse: “And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and
fellowship, and in breaking of bread, and in prayers (The Acts of the Apostles 2, 42).
In Bucharest, the first meeting within the frame of the Week of Prayer for
Christians Unity took place in the evening ofTuesday, the 18th of January, in the
Patriarchal Cathedral, where the Vespers were officiated by His Grace Ciprian
Câmpineanu, patriarchal vicar Bishop. His Beatitude Father Patriarch Daniel also
was present at the divine service. The, His Grace Ciprian Câmpineanu read out
the message of the Head of the Romanian Orthodox Church: in it His Beatitude
dwelt on the subject of meditation of the year, saying that “this reminds us the great
joy that occupied, at the Descent of the Holy Ghost, all the apostles gathered in
Jerusalem, after the Ascension of our Saviour Jesus Christ into Heaven”. On the
other hand, Father Patriarch Daniel emphasized that: “It is the primary Church in
Jerusalem that teaches us today how very necessary is the faithfulness for the truth
of faith confessed by the Apostles, and not only because it was being announced by
men that had known Jesus Christ directly, giving here at proof of His Resurrection,
but also because their reason was enlightened by the Holy Spirit, Who is the Spirit
of unity, of spiritual communion of thoughts and feelings, Who is always present
and active in the humble and persevering prayers of the Church.”
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Trecerea la Domnul
a Inaltpreasfinţitului Bartolomeu Anania,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
(31 ianuarie)

Pr. Bogdan Ivanov

înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu Anania a trecut la Domnul în ziua de
31 ianuarie 2011. Trupul neînsufleţit al celui care a fost timp de 18 ani Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului şi Clujului a fost înmormântat în ziua de 3 februarie 2011, în
cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca. Preoţii şi
credincioşii din Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului l-au condus
pe ultimul drum pe cel care le-a fost ierarh, slujba fiind oficiată de un impresionant
sobor de ierarhi veniţi din toată ţara şi din străinătate, în frunte cu Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.

Vestea plecării spre împărăţia Cerurilor a Părintelui nostru, Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Bartolomeu a întristat întreaga Biserică Ortodoxă Română şi
a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut, dar şi în inimile
credincioşilor din Arhiepiscopia Clujului, care l-au iubit şi care au avut în
venerabilul ierarh un adevărat părinte şi învăţător.
Decesul a survenit, luni, 31 ianuarie 2011, la ora 1925, la Secţia de
Terapie Intensivă a Clinicii Chirurgie I din Cluj-Napoca, unde, înconjurat de
medici, prieteni, ucenici şi colaboratori apropiaţi, trupul Inaltpreasfinţitului
Bartolomeu a cedat multiplelor afecţiuni care i-au marcat ultima perioadă
de viaţă. Vestea acestei treceri, într-un fel anticipată de evoluţiile negative ale
stării de sănătate din ultimele săptămâni de viaţă, a avut un puternic ecou în
inimile credincioşilor, dar şi în mass-media românească, care a relatat imediat
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evenimentul şi a evocat pe larg personalitatea ierarhului şi omului de litere
Bartolomeu Valeriu Anania,1 trecut în veşnicie.
>

Moment din timpid slujbei de înmormântare
a vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania

încă din seara zilei de luni, într-o atmosferă de linişte şi reculegere, si
criul cu trupul regretatului ierarh, a fost adus în curtea reşedinţei mitropoli
tane, unde Preasfinţitul Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul a săvârşit o primă
slujbă de pomenire, după care, în sunet de clopote şi purtat pe umeri de
foştii colaboratori, trupul celui care a fost timp de 18 ani Arhiepiscop al
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului a fost depus în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca,
pentru a i se aduce un ultim omagiu.
în Catedrală, timp de trei zile, înalte autorităţi de stat, intelectuali, oa
meni de cultură, ierarhi, clerici şi mii de credincioşi au trecut pe la catafalcul
Părintelui Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu pentru a-i aduce un ultim
omagiu, într-un veritabil pelerinaj al recunoştinţei. Trebuie remarcat faptul
că, în tot acest răstimp de reculegere şi lacrimi, cei mai mulţi dintre cei care
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formau şirul tăcut, care de multe ori se întindea până la jumătatea pieţei,
erau tinerii, care s-au apropiat cu recunoştinţă de părintele lor, care le vorbea
special de la amvonul Catedralei şi în a căror tinereţe a crezut până la sfârşitul
vieţii. Permanent, lângă sicriu, preoţi şi călugări au citit Psaltirea, veghindu-1
zi şi noapte, în timp ce rugăciunile şi liturghiile au fost săvârşite după rânduiala liturgică.
Marţi, 1 februarie 2011, Preasfinţitul Episcop-vicar Vasile Someşanul
împreună cu un sobor de preoţi de la Centrul eparhial şi de la Facultatea de
Teologie din Cluj au săvârşit Sfânta Liturghie, urmată de slujba parastasu
lui, la care a fost prezent şi Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, Episcopul
greco-catolic de Cluj-Gherla, care a venit să-i aducă Mitropolitului un ultim
omagiu, ca expresie a recunoştinţei pentru respectul şi cordialitatea dintre cei
doi ierarhi clujeni.
Slujbele de priveghere au continuat şi miercuri 2 februarie 2011, de săr
bătoarea întâmpinării Domnului, când, în Catedrală, Preasfinţitul Episcopvicar Irineu Bistriţeanul a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească şi slujba pa
rastasului, amintind de importanţa acestei zile în biografia Mitropolitului
Bartolomeu, care a fost călugărit în anul 1942 la Mănăstirea Antim din
Bucureşti.
După slujba vecerniei, Preasfinţiţii Episcopi Timotei al Spaniei şi
Portugaliei, Macarie al Europei de Nord şi Vasile Someşanul, alături de un
sobor de preoţi şi diaconi au săvârşit, după rânduiala călugărească, întreaga
slujbă de înmormântare, antincipând slujba de prohod de a doua zi. La fina
lul slujbei, Episcopul Timotei a ţinut un cuvânt în care a evocat dinamismul
şi realismul misionar, care au definit pastoraţia exemplară a Mitropolitului
Bartolomeu, care lasă în urmă o bogată şi articulată moştenire instituţională
si
> culturală.
La o parte din această slujbă de priveghere a asistat şi Preşedintele
României, Traian Băsescu, prezent special la Cluj pentru a-i aduce
Mitropolitului un ultim omagiu. în seara aceleiaşi zile, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de arhierei a săvârşit, în Catedrală, la
catafalcul Mitropolitului Bartolomeu, slujba Panihidei.
în toată această perioadă de doliu şi reculegere şi până în ziua înmor
mântării, în bisericile parohiale şi mănăstireşti din Arhiepiscopia Clujului,
s-au tras clopotele timp de trei minute, la orele 8 şi 12 şi au fost înălţate
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rugăciuni pentru iertarea păcatelor şi dumnezeiasca fericire a sufletului nobil
al Părintelui nostru Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu şi pentru veş
nica sa odihnă. In semn de recunoştinţă pentru ierarhul plecat spre veşnicie,
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a decretat doliu în oraş pe toată perioa
da celor trei zile, până la înmormântare, drapelele de la instituţiile publice
fiind arborate în bernă.
în Catedrală, slujba de înmormântare a fost săvârşită joi, 3 februarie
2011, cu începere de la ora 9, prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti
oficiată de un sobor de arhierei în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel. Slujba de înmormântare, care a urmat Liturghiei arhiereşti, a
fost săvârşită de un sobor de 30 de arhierei: Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei; ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului; ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei; ÎPS Serafim, Mitropolitul Germaniei Europei Centrale şi de
Nord; ÎPS Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale; ÎPS
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei; ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul arhiereilor prezenţi
la slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania
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Tomisului; ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; ÎPS Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului; ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei; ÎPS
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; ÎPS Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos; ÎPS Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei; ÎPS
Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului; PS Lucian,
Episcopul Caransebeşului; PS Sofronie, Episcopul Oradiei; PS Nicodim,
Episcopul Severinului şi Strehaiei; PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi
Călăraşilor; PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Petroniu, Episcopul
Sălajului; PS Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei; PS Daniil, Episcop loc
ţiitor al Episcopiei Daciei Felix; PS Siluan, Episcopul românilor din Ungaria;
PS Timotei, Episcopul Spaniei şi Portugaliei; PS Macarie, Episcopul Europei
de Nord; PS Irineu Bistriţeanul şi PS Vasile Someşanul, Episcopi-vicari ai
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului; PS Paisie Lugojeanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timişoarei; PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului; PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luându-şi rămas bun de la vrednicul de pomenire,
Mitropolitul Bartolomeu Anania
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Au fost prezenţi Prim-ministrul României, Ministrul de externe, alte
înalte oficialităţi de stat, reprezentanţi ai principalelor Biserici din Cluj şi
din ţară, personalităţi din lumea academică, artistică şi culturală, preoţi şi
călugări din Mitropolie şi peste 10.000 de credincioşi. Răspunsurile la Sfânta
Liturghie şi la slujba de înmormântare au fost date de Corala Catedralei
Mitropolitane şi de corul de cameră „Pslamodia Transylvanica”, ambele diri
jate de părintele profesor doctor Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj.
întrucât spaţiul Catedralei a fost neîncăpător, câteva mii de credincioşi
şi câteva sute de preoţi, au putut urmări Sfânta Liturghie şi slujba de înmor
mântare pe trei ecrane mari amplasate în Piaţa Avram Iancu.
în cuvântul său, rostit la încheierea slujbei de înmormântare, Părintele
Patriarh Daniel a evocat personalitatea Arhiepiscopului şi Mitropolitului
Bartolomeu Anania ca fiind „un distins om de cultură, un apărător statornic
al tradiţiei ortodoxe româneşti şi un înflăcărat patriot român”, având con
vingerea că „odată cu trecerea timpului, lumina vieţii sale pământeşti, lăsată
nouă tuturor ca moştenire spirituală, va rodi în cei care au cunoscut-o pre
cum şi în cei care o vor cunoaşte din studierea operei sale”. în panegiricul său,
Episcopul-vicar Irineu Bistriţeanul a subliniat înţelepciunea şi curajul cu care
Mitropolitul Bartolomeu a ştiut să îşi asume greaua chemare a Bisericii de a
o sluji de pe treapta arhieriei. „Cu bravură apostolică, Mitropolitul nostru a
întreţinut impulsul religiozităţii, instaurând cultul pentru adevăr şi recunoaş
terea valorilor drept piedestal pentru sănătatea şi normalitatea unui popor”,
a spus Episcopul Irineu.
într-o atmosferă de profundă sobrietate şi în emoţia despărţirii, soborul
de ierarhi şi slujitori au adus în mijlocul poporului, care aştepta în frigul de
afară, sicriul cu trupul Părintelui Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu pe
care l-au însoţit în ultima sa procesiune solemnă în jurul bisericii în care
a predicat 18 ani. Purtat pe umeri de foştii colaboratori şi de stareţii mă
năstirilor din Eparhie, în sunet de clopote şi în acordurile imnului funebru
intonat de fanfara miliară, sicriul cu trupul regretatului ierarh a fost purtat în
procesiune în jurul Catedralei. în această ultimă procesiune, soborul a făcut
cele patru opriri rânduite pentru pomenirea celui răposat, până la intrarea
în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei, unde, o companie de gardă
a Diviziei 4 Infanterie din Cluj a prezentat un ultim onor Mitropolitului
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Moment din timpul procesiunii în jurul Catedralei cu trupul vrednicului de pomenire,
Mitropolitul Bartolomeu Anania

Bartolomeu, iar fanfara a intonat imnul naţional. După această oprire, proce
siunea funerară a coborât în cripta ierarhilor, unde, după rânduiala liturgică,
sicriul cu trupul venerabilului ierarh a fost coborât în mormânt, care a fost
pecetluit de Preafericitul Părinte Daniel şi acoperit cu pământ reavăn adus
de la Mănăstirea Nicula, a doua reşedinţă a Mitropolitului Bartolomeu. Peste
sicriu a fost aşezată piatra simplă de mormânt din piatră de Viştea, pregătită
cu 15 ani în urmă de Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu, spre veşnică
amintire a sufletului unui om, care mai presus de orice a iubit simplitatea şi
bunul gust.
Dincolo de sentimentul imediat, provocat de plecarea în veşnicie a unei
persoane dragi, această durere a oferit şansa exprimării unei remarcabile soli
darităţi creştine şi umane. O veritabilă mărturie de respect şi recunoştinţă a
dat-o poporul, care a ştiut să-şi plângă Mitropolitul, în timp ce eleganţa şi so
brietatea ceremoniilor de înmormântare ale ilustrului arhipăstor al Clujului,
la care au contribuit toate instituţiile reprezentative din Cluj, s-au constituit
într-o adevărată mărturie a sufletului celui plecat în veşnicie.
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Sicriul cu trupul vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania
condus către cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca

Despre moştenirea Mitropolitului Bartolomeu se va vorbi mult de acum
înainte, dar ea, dincolo de testamentul şi opera lăsată de cel plecat în veşnicie,
se află în sufletul fiecăruia dintre cei care l-au ascultat şi văzut şi care sunt
chemaţi acum să traducă în propria lor viaţă exemplul acestui suflet unic.

Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la înmormântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania

Lumina vieţii
netrecătoare
j omului - moştenire
J
în Biserica Ortodoxă slujba de înmormântare a ierarhilor este de
fapt slujba de înmormântare a monahilor. Este o slujbă sobră, pătrun
să de duhul smereniei şi al pocăinţei, de cerere a iertării păcatelor şi
a odihnei în lumina şi bucuria sfinţilor. Conţinutul acestei slujbe ne
arată că, în faţa realităţii morţii, ca despărţire a sufletului de trup şi a
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trupului de cei vii, omul muritor revine la esenţialul vieţii sale, şi anu
me legătura sa cu Dumnezeu Cel Nemuritor, Izvorul vieţii veşnice. De ce?
Pentru că în clipa morţii sale fizice omul trăieşte totala sa neputinţă în
a-şi prelungi viaţa şi simte totala sa singurătate, fiind despărţit de toţi
cei pe care i-a cunoscut în viaţa pământească.
De aceea, omul credincios, decedat sau adormit în Domnul, adi
că în starea de rugăciune către Hristos-Domnul Cel Răstignit şi înviat,
poate fi ajutat doar de rugăciunea Bisericii, adică a sfinţilor din ceruri
şi a credincioşilor rugători pe pământ, pentru ca sufletul lui să fie pri
mit în odihna celor mântuiti.
/
Când se desparte de lumea aceasta sau de viaţa pământească,
omul nu ia cu el nimic din bunurile materiale adunate în jurul său,
ci doar lumina credinţei, a gândurilor, a cuvintelor şi a faptelor bune
adunate în sufletul sufetul său. De intensitatea acestei lumini depinde
şi intensitatea fericirii sufletului său în viaţa cerească din împărăţia
lui Dumnezeu, care „nu este mâncare şi băutură, ci dreptate, pace şi
bucurie în Duhul Sfânt", după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel
(Romani 14,17).
însă lumina pe care o adună omul în sufletul său nemuritor în
timpul vieţii pământeşti şi o ia cu el după despărţirea sa de trup se
arată şi în timpul vieţii sale pe pământ. în acest sens, Mântuitorul
Iisus Hristos spune: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel
din ceruri" (Matei 5,16).
Lumina spirituală pe care o răspândeşte omul în jurul său în tim
pul vieţii pe pământ, este, de fapt, lumina harului dumnezeiesc pe care
omul credincios şi harnic, înţelept şi darnic l-a făcut roditor de fapte bune.
Cu alte cuvinte, această lumină este lumina virtutilor sau a roadelor
Duhului Sfânt în om (cf. Galateni 5, 22-23), împărtăşite semenilor prin
starea duhovnicească a vieţii sale, prin cuvintele şi faptele sale.
Prin urmare, când un om se mută din viaţa pământească la cele
veşnice, Biserica şi cei care l-au cunoscut se roagă pentru iertarea păcate
lor lui şi pentru odihna sufletului său, iar apoi evidenţiază lumina adunată
în sufletul său şi răspândită în jurul său, ca fiind binecuvântare, binefacere şi
moştenire spirituală pentru contemporanii săi şi pentru generaţiile viitoare.
în cele ce urmează vom evidenţia, concentrat şi ilustrativ, lumina
personalităţii Arhiepiscopului şi Mitropolitului Bartolomeu Anania
ca fiind: un distins om de cultură, un apărător statornic al tradiţiei ortodoxe
româneşti şi un înflăcărat patriot român.
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Ca om de cultură, cunoscut mai întâi sub numele de Valeriu
Anania, el a fost pasionat permanent de literatură (proză şi poezie)
mai ales de dramaturgie. Acestei mari pasiuni literare i-a acordat
timp mult şi efort susţinut, poate mai mult decât elaborării de studii şi
articole teologice. Desigur, scopul efortului său literar nu a fost unul
pur artistic, deoarece, mai ales în timpul comunismului din România,
omul de cultură creştin trebuia să depună un efort deosebit pentru
ca valoarea sa intrinsecă să fie remarcată, recunoscută şi respecta
tă. Cu alte cuvinte, prin opera sa literară bogată, Valeriu Anania şi apoi
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, devenea, de fapt, un mi
sionar creştin ortodox printre intelectualii români, scriitori şi poeţi, ajutându-i, direct sau indirect, să înţeleagă că legătura dintre credinţă şi cultură în
istoria şi viaţa poporului român este mai tare şi mai benefică decât orice ide
ologie politică venită din exterior. Pe de altă parte, talentul său literar l-a
ajutat să devină şi un predicator talentat, care folosea adesea metafora
sau expresia artistică pentru a sublinia legătura dintre credinţa creştină
şi viaţa cotidiană a omului din societate. Talentul său literar s-a remar
cat, de asemenea, în diortosirea cărţilor de cult pe când lucra la Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, pre
cum şi în diortosirea Sfintei Scripturi, aceasta fiind publicată ca ediţie
jubiliară, la începutul mileniului al treilea creştin (2001).
O frumoasă sinteză între tradiţia ortodoxă românească a acatiste
lor liturgice şi poezia sa este lucrarea File de acatist, dedicată Sfântului
Martir Ioan Românul (Valahul) şi Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica. File de acatist reprezintă o transfigurare a poeziei în rugăciu
ne, pentru a înveşmânta sufletul evlavios al cititorului în odăjdiile de
lumină şi bucurie ale comuniunii sfinţilor.
în plan editorial, talentul său literar s-a remarcat în supraveghe
rea atentă a calităţii publicaţiilor de la Centrul Eparhial Cluj, precum
şi în intervenţiile sale publice la radio şi televiziune.
Ca apărător statornic al tradiţiei ortodoxe româneşti, Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Bartolomeu s-a înscris cu fidelitate în linia marilor ie
rarhi ortodocşi români, care au evitat, în acelaşi timp, pietismul cris
pat pe orizonturi minore şi secularismul devastator de valori spiri
tuale. în felul acesta, el a confirmat specificul Ortodoxiei româneşti,
care „îmbină simţul răsăritean al misterului (al tainei) cu luciditatea
latină" - după cum înţelept se exprima Părintele Dumitru Stăniloae.
în această privinţă, el cultiva constant legătura dintre credinţă şi
cultură, dintre Liturghie şi filantropie, dintre viaţa spirituală a Bisericii
şi activitatea ei socială. Din acest motiv, trebuie evidenţiate dorinţa şi
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eforturile multiple ale ierarhului cărturar de a construi biserici noi acolo
unde era nevoie de ele, în oraşe şi sate, dar şi de a organiza instituţii şi pro
grame social-filantropice pentru a ajuta pe cei aflaţi în dificultate.
Adesea, păstrarea şi promovarea tradiţiei ortodoxe româneşti
se manifesta şi în atitudinile sale ferme privind valoarea familiei creştine
tradiţionale, călăuzită de învăţătura morală a Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor
Părinţi, care apără sfinţenia şi unitatea familiei, darul sacru al vieţii copiilor
încă din momentul zămislirii lor, demnitatea persoanelor bolnave şi vârstni
ce, a oamenilor săraci ş.a.
Totodată, el aprecia rolul mănăstirilor în păstrarea şi promovarea
credinţei ortodoxe, a spiritualităţii şi culturii româneşti încurajând înfiin
ţarea şi organizarea de noi mănăstiri şi schituri. Cât priveşte dialogul şi
cooperarea cu alţi creştini, el cerea ca acestea să nu se realizeze pe bază
de compromis teologic sau etic, ci pentru a contribui la binele comun
al societătii.
/
Ca înflăcărat patriot român, care a trăit nu numai în libertate, ci şi
în timpul mai multor dictaturi, unele de dreapta, altele de stânga, el a
militat pentru păstrarea credinţei, libertăţii şi demnităţii poporului român.
încă din timpul studenţiei sale clujene, el a respins ideologiile
totalitare şi opresive ale vremii. Această atitudine fermă i-a adus une
ori suferinţă, alteori apreciere. Totdeauna, însă, el avea conştiinţa că
apără valori esenţiale, şi anume, credinţa şi fiinţa neamului, care nu pot
fi negociate, nici relativizate, pentru câştig imediat.
Dragostea sa faţă de Biserică şi popor s-a văzut în ultimii ani şi în
faptul că era intolerant faţă de corupţie, la orice nivel şi în orice instituţie
s-ar practica aceasta, deoarece mita, corupţia, nedreptatea şi frauda
unora desconsideră valori şi competenţe ale altora, deteriorează re
laţiile comunitare sau sociale şi slăbesc demnitatea şi unitatea unui
popor.
Patriotismul său a fost remarcat şi în anii petrecuţi în diaspora
română, ale cărei răni adânci le-a trăit şi le-a deplâns. Acestea, însă,
l-au sensibilizat şi mai mult în efortul său de a păstra şi cultiva comu
niunea cu Biserica Ortodoxă Română din ţară în vremuri grele pentru
aceasta.
Ca patriot luptător în cuvânt, el milita adesea pentru o etică a
actului politic, întrucât acesta poate avea consecinţe pozitive sau nega
tive la nivel naţional sau internaţional. Totdeauna, însă, patriotismul
său avea şi o dimensiune pastorală.
în încheiere, considerăm că odată cu trecerea timpului lumina
vieţii sale pământeşti, lăsată nouă tuturor ca moştenire spirituală, va rodi
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în cei care au cunoscut-o precum şi în cei care o vor cunoaşte din studierea
operei sale.
Pentru lumina aceasta pe care Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Bartolomeu o lasă acum moştenire spirituală Bisericii şi poporului
român, cu profundă recunoştinţă şi preţuire, ierarhi, cler şi popor ne
rugăm lui Dumnezeu, Părintele luminilor, de la Care vine toată darea cea
bună şi tot darul desăvârşit (cf. lacob 1,17), să aşeze sufletul său în lumi
na neînserată şi pacea netulburată a împărăţiei Preasfintei Treimi, în
fericirea vieţii cereşti, „unde drepţii ca luminătorii vor străluci!"
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul Preasfinţitului Irineu Bistriţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului,
la înmormântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania
Cu inimile cernite de durere şi în cântări duhovniceşti şi rugă
ciuni, ne despărţim astăzi de Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu
al cărui suflet şi-a luat zborul spre „ţara veşniciei". îl plâng acum pre
oţii şi-l plâng credincioşii, îl regretăm toţi. Dar noi îl plângem cu nă
dejde. Nădejdea noastră este ancorată în Hristos, Care a transformat
mormântul în uşă spre eternitate, şi ne îndreptăţeşte astăzi să privim
moartea în faţă şi să cântăm „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le".
în urmă cu 18 ani, tot la început de februarie şi tot în această
catedrală, Părintele Bartolomeu era investit de mâna Proniei cu dem
nitatea de Chiriarh al Clujului, fiind primit cu încredere şi entuziasm
de tot poporul. înţelegând voia lui Dumnezeu, a ascultat spunând:
„Biserica nu m-a chemat la uşor, ci la greu!". Şi-a asumat jertfa, şi via
ta
roditoare de valori netrecătoare.
/ sa a devenit o ţarină
/
Arhiereul înţelept a înţeles că a fi conducător nu-i o sarcină uşoa
ră, fiindcă acesta trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în fiinţa
sa. Dar, împodobit cu o tărie morală formidabilă, înaltpreasfinţitul
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Părinte s-a dovedit neîntrecut „slujitor al lui Hristos şi iconom al tai
nelor lui Dumnezeu" (cf. 1 Corinteni 4,1). Viaţa sa a ars ca o lumânare
din propria-i substanţă, pentru a lumina şi a zidi pe alţii.
Grăuntele de bine şi frumos pe care-1 purta în inimă l-a dezvă
luit şi l-a crescut din dragostea ce a avut-o pentru oameni. întreaga
sa viaţă, fiindu-i o simfonie a iubirii concretizată prin propovăduire
şi pastoraţie, parcă-1 auzeam spunând ca Sfântul Ioan Gură Aur: „în
ochii mei, nimic nu este mai frumos decât slujirea".
Slujirea şi-a exercitat-o prin etos misionar autentic, prin activita
tea omiletică, prin diortosirea Bibliei şi prin bogata sa operă literară.
Arhiereul clujean era într-adevăr un iscusit cuvântător de Dumnezeu,
o trâmbiţă a adevărului revelat, care înălţa şi transfigura pe cei ce-1
ascultau. Această teologhisire era alimentată de cuvântul Sfintei
Scripturi, pe care a revizuit-o, a tălmăcit-o şi a comentat-o, muncind
intens pentru aceasta vreme de 11 ani.
Cărturarul şi scriitorul talentat, în toate scrierile sale literare a
comprimat rostiri sentenţioase, izvorâte din înţelepciunea de veacuri.
A ilustrat un stil rafinat, meditativ, colocvial, elegiac, uneori ironic şi
sarcastic prin care a redat coordonate profunde şi discrete ale existen
ţei umane. De asemenea, a îmbinat cu talent literar viziunile teologice
cu cele folclorice, evidenţiind măreţia spaţiului nostru etnic.
Ca Arhiepiscop al Clujului, Părintele nostru Bartolomeu a luptat
pentru dezvoltarea activităţii pastorale a clerului şi pentru diversifi
carea ei în funcţie de cerinţele actuale ale societăţii. Totodată, a luptat
pentru implicarea Bisericii în acţiunile de asistenţă socială organizată,
pentru refacerea legăturilor dintre Biserică şi cultură, pentru îndru
marea expresă a tineretului şi pentru dezvoltarea relaţiilor ecumenice
practice.
Cu bravură apostolică, Mitropolitul nostru a întreţinut impulsul
religiozităţii, instaurând cultul pentru adevăr şi recunoaşterea valo
rilor drept piedestal pentru sănătatea şi normalitatea unui popor. în
urmă cu 18 ani spunea: „Suntem îndatoraţi să lucrăm şi să luptăm
deopotrivă pentru Biserică şi neam. în inima Ardealului, trebuie să
fim în întregime oameni ai Bisericii şi oameni ai neamului; altfel nu
ne facem datoria".
Acum, ilustrul arhipăstor a fost chemat acasă la Dumnezeu.
Lucrarea sa pe pământ s-a încheiat. El a plecat să-şi primească răspla
ta veşnică. Dumnezeu l-a cules din grădina lumii, pe acest mare ie
rarh ca pe „o floare aleasă în buchetul Sfântului Sinod", cum îl numea
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. îi mulţumim
Preafericirii Sale că
/
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în aceste momente triste este alături de noi cu un cuvânt de îmbărbă
tare şi cu povaţă înţeleaptă.
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă mângâie pe toţi, păstori şi păsto
riţi ai Eparhiei noastre care, cu regret profund, vă luaţi rămas-bun de
la preaiubitul Părinte Bartolomeu. II rog pe Hristos, Arhiereul veşnic,
să-i ierte slujitorului său, arhiereului Bartolomeu, tot ce a greşit ca un
om în această viaţă şi să aşeze sufletul său nobil în ceata drepţilor.
Veşnica lui pomenire! Amin.
t' I r in e u B i s t r i t>e a n u l

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.
înainte cu doi ani de plecarea sa la Domnul, înaltpreasfinţitul Bartolomeu
Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi-a exprimat ultimele dorinţe
înr-un tesatment pe care îl redăm în cele ce urmează:

Moment din timpul slujbei de înmormântare din cripta ierarhilor;
de sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca
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Vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania

Testament
Subsemnatul Anania Valeriu, pe numele de călugăr Bartolomeu,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului
Albei, Crişanei şi Maramureşului, domiciliat în Cluj-Napoca, Piaţa
Avram Iancu nr. 18, în vârstă de 88 de ani, aflându-mă în deplinătatea
facultăţilor mintale, nesilit de nimeni, din voinţa mea liberă şi nevici
ată, dar cu sănătatea trupului din ce în ce mai şubredă şi cu sentimen
tul că nu mai e mult până când Domnul mă va chema acolo unde va
crede El de cuviinţă, pentru cazul încetării mele din viaţă, însemnez
aici câteva gânduri testamentare, spre cuvenită plinire şi fac următoa
rea dispoziţie testamentară:
Las toate drepturile mele de autor Fundaţiei „Mitropolitul
Bartolomeu", pe care am înfiinţat-o, din economiile proprii, pentru
a oferi burse tinerilor merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale.
Vreau ca drepturile mele de autor de pe urma Bibliei, la diortosirea
căreia am lucrat 11 ani, să revină Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu".
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Doresc ca Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu", al cărei fondator
sunt, să îmi ducă mai departe memoria, să nu fie niciodată desfiinţată,
să nu-i fie schimbat scopul principal pentru care a fost înfiinţată, iar
banii şi întregul ei patrimoniu să nu poată fi folosit în alte scopuri de
către nimeni.
Fiind călugăr de la vârsta de 20 de ani, am renunţat la orice fel de
moştenire de la părinţii mei, totul revenindu-le copiilor şi nepoţilor
lor. Economiile mele băneşti din ultimii ani, depuse în conturile mele
de la bancă sau în casa de fier pentru eventualele trebuinţe medicale
şi aflate, sub semnătură şi cheie, în grija arhidiaconului Ga vrii Vârva,
vor fi transferate în contul Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu".
Singura mea avere sunt biblioteca şi manuscrisele personale,
precum şi colecţia de acte, scrisori şi fotografii, toate aflate în reşedin
ţa mea din Mănăstirea Nicula, pe rafturi şi în două seifuri metalice,
sub auspiciile Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu", din al cărui cole
giu director face parte şi stareţul acestei mănăstiri. Dacă şi când se va
considera că acestea pot prezenta un oarecare interes pentru cultura
românească, prefer ca la ele să aibă acces profesorul universitar Aurel
Sasu, care mi-a dat acordul în acest sens.
Obiectele personale mărunte din reşedinţa de la Cluj vor rămâne
pe seama instituţiei; cele din reşedinţa niculeană vor rămâne pe loc.
Doresc să fiu înmormântat în groapă de pământ reavăn, având
deasupra piatra pe care mi-am pregătit-o din timp.
Să nu mi se acorde distincţii post mortem, de nici un fel.
La cârma Mitropoliei îmi doresc un urmaş vrednic şi demn, cre
dincios Bisericii Ortodoxe, responsabil, integru, adversar al corupţiei
de orice fel şi sub orice formă, care să continue şi să desăvârşească
ceea ce am început eu. Dintre acestea:
1. Pictarea catedralei în tehnica mozaic.
2. Radio Renaşterea
3. Revista Tabor
4. Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu"
5. Policlinica „Sfântul Pantelimon"
6. Continuarea lucrărilor la mozaicurile din biserica „Schimbarea
la Faţă" din Cluj-Napoca, sub coordonarea pictorului şi teolo
gului italian Marko Ivan Rupnik.
7. Canonizarea şi cultul Sfântului Pahomie de la Gledin
8. Canonizarea şi cultul Sfinţilor Martiri Năsăudeni
9. Grădiniţa „Sfântul Stelian"
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Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit, într-un fel sau altul,
aşa cum şi eu, la rându-mi, îi iert pe toţi cei care, cu voie sau fără voie,
mi-au greşit.
Declar că nu am copii, iar părinţii îmi sunt decedaţi.
Numesc executor testamentar, în baza art. 910 şi următoarele din
Codul Civil pe preotul Bogdan Ivanov, actualul meu secretar de cabi
net căruia îi încredinţez spre executare acest testament.
Orice Testament anterior acestuia devine nul şi neavenit.
t B a r t o l o m e u Va l e r iu A n a n ia

Summary: His Eminence Father Metropolitan Bartolomeu has fallen asleep in
the Lord
On the 31st of January 2011, His Eminence Father Metropolitan Bartolomeu
Anania reposed in the Lord. The lifeless body of he who had for 18 years been
Archbishop of Vadu, Feleacu and Cluj was buried on the 3rd of February 2011 in
the hierarchs crypt under the altar of the Metropolitan Cathedral in Cluj-Napoca.
Priests and faithful of the Metropoly of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş accompanied he who had been their archshepherd in his last way, while an impressive group of hierarchs from home and abroad, headed by His Beatitude Father
Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church and Deputy Metropolitan of
Cluj, Alba and Maramureş, ofFiciated at the burial. The Prime Minister of Romania,
the Minister for Foreign Affairs, high state officials, representatives of the main
Churches in Cluj and in the country, also university, artistic and cultural representa
tives, priests and monastics of the Metropoly, as well as more than 10000 faithful
did attend this event.
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Mărturie creştină la Roma.
Cel de-al XlII-lea Congres Internaţional
„Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine”
(2-6 februarie, Roma)
t VlSARION,

Episcopul Ţuicii

în perioada 2-6 februarie 2011, la Roma, s-au desfăşurat lucrările celui de-al
XlII-lea Congres Internaţional „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine”, or
ganizat de Comunitatea Sânt’ Egidio. Au participat peste 100 de episcopi din
Bisericile Romano şi Greco Catolică, Ortodoxă, Luterană, Anglicană şi prieteni ai
Comunităţii Sant’Egidio din Europa, Asia, America şi Africa. Cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române
au fost Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Ţuicii şi Preasfinţitul Părinte, Siluan
Episcopul Ortodox Român al Italiei. Tema întâlnirii din acest an a fost intitulată:
„Profeţia dragostei - dar al lui Dumnezeu către lume”.

In perioada 2-6 februarie au avut loc la Roma lucrările celui de-al X lII-a
Congres Internaţional „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine” organi
zat de Comunitatea Sant’Egidio din Roma.
în acest an tema congresului a fost „Profeţia dragostei - dar al lui
Dumnezeu către lume” la acesta participând peste 100 de episcopi catolici
- prieteni ai Comunităţii Sant’Egidio din Europa, Asia, America şi Africa.
Au mai participat de asemenea ca invitaţi şi episcopi ortodocşi, luterani şi an
glicani. Au fost reprezentate Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de Preasfinţitul Visarion, Episcopul
Ţuicii şi Preasfinţitul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Biserica
Ortodoxă din Albania prin înaltpreasfinţitul Ioan Pelluci, mitropolit de
Korcea, şi Patriarhia Alexandriei prin înaltpreasfinţitul Grigorios, mitropolit
de Camerun. Din partea Bisericii Greco-Catolice din România a fost prezent
Preasfinţitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.
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Lucrările au debutat miercuri, 2 februarie, în ziua praznicului întâmpinării
Domnului —sărbătoare comună Bisericilor Creştine —prin celebrarea unei li
turghii în rit catolic în Biserica „Sfânta Monica” din apropierea Vaticanului,
urmată de o procesiune a lumânărilor specifică acestei sărbători în tradiţia
apuseană.
După liturghie participanţii au făcut o vizită-pelerinaj la mormântul papei
Ioan Paul al II-lea din subsolul basilicii „Sfântul Petru” din Roma unde s-a făcut
o scurtă rugăciune. Precum se ştie, papa Ioan Paul al II-lea va fi beatificat, adică
trecut în rândul fericiţilor în data de 1 mai anul acesta, când sicriul său fară să
fie deschis va fi luat şi aşezat într-o capelă laterală din basilica „Sfântul Petru”.

Preasfinţitul Visarion, Episcopul Ţuicii (centru) alături de participanţii celorlalte Biserici la Congresul
Internaţional „Creştini şi păstori pentru Biserica de mâine”, organizat de Comunitatea SantyEgidio

în Sala de Conferinţe „Paul al Vl-lea” din Vatican a avut loc întâlnirea
participanţilor cu papa Benedict al XVI-lea în cadrul audienţei generale şi în
cursul căreia papa a salutat prezenţa episcopilor subliniind totodată activita
tea deosebită a Comunităţii Sant’Egidio în slujba oamenilor de pretutindeni.
După-amiază, în sala de întruniri a Comunităţii a avut loc conferinţa cu
tema „Profeţia dragostei” susţinută de Profesorul Andrea Ricardi şi în care a

r
ţ Visarion, Episcopul Ţuicii: Mărturie creştină la Roma...___________________________________

dezvoltat tema iubirii creştine într-o lume a fricii şi a deznădejdii. Totodată
conferenţiarul a creionat şi un portret al papei Ioan Paul al II-lea caracterizat
ca un om al curajului, al bucuriei, un om al dragostei şi al comuniunii cu
ceilalţi, indiferent de religie sau stare socială.
A fost rememorat spiritul de la Assisi când, în 1986, reprezentanţi ai
tuturor religiilor din lume s-au întâlnit şi s-au rugat pentru pace.
Au urmat mai multe intervenţii pe tema prezentată. Luând cuvântul din
partea ortodoxă, am prezentat câteva crâmpeie din timpul vizitei din anul
1999 a papei Ioan Paul al II-lea la Bucureşti, întâlnirile pe care le-a avut cu
patriarhul Teoctist şi cu membrii Sfântului Sinod precum şi modul în care a
fost receptată această vizită în rândurile credincioşilor.
Acest dialog se cere continuat şi amplificat în scopul de a oferi lumii
secularizate o trainică mărturie creştină din partea Bisericilor noastre.
Ziua s-a încheiat cu o rugăciune în basilica „Santa Maria” din cartierul
Trastevere al Romei.
A doua zi a întrunirii a debutat cu o intervenţie pe tema „Globalizarea
între criza economică si
de Profesorul Ettore Gotti
j solidaritate” sustinută
)
Tedeschi, preşedintele Institutului pentru Opere Religioase (IOR) din cadrul
Vaticanului. După-amiaza, la Casa San Bernardo din Roma a avut loc vizio
narea unui film, intitulat Spiritul de la Assisi, concentrat pe întâlnirile pentru
pace ce au loc sub egida Comunităţii de 25 de ani consecutiv.
Seara, în basilica „Sfântul Pavel” — din afara zidurilor Romei — a avut
loc o Liturghie solemnă cu prilejul aniversării Comunităţii Sant’Egidio şi
care a fost prezidată de Eminenţa Sa Cardinalul Gianfranco Ravasi, preşe
dintele Consiliului pontifical pentru cultură care a rostit şi omilia. La slujbă
au participat membri şi simpatizanţi ai Comunităţii, autorităţi de stat itali
ene, reprezentanţi ai altor confesiuni creştine. Au fost de faţă ambasadorul
României în Italia, precum şi ambasadorul României la Vatican, Domnul
Bogdan Tătaru-Cazaban.
Vineri, 4 februarie, la orele dimineţii, a avut loc intervenţia Profesorului
Riccardo di Segni, şef-rabinul Romei, cu tema „Dialogul între evrei şi
creştini”, urmată de discuţii din partea auditorului.
După-amiază toţi participanţii, pe grupe, au vizitat diferite obiective ale
Serviciului de asistenţă pentru săraci şi persoane cu dezabilităţi coordonate
de Comunitatea Sant’Egidio.
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în ultima zi a întrunirii a avut loc intervenţia Profesorului Mohammed
Sammak, secretar general al Comitetului Naţional de dialog islamo-creştin
din Liban care a prezentat tema „Creştinism şi islam - o întâlnire posibila5,
urmată si
> ea de discuţii.
>
După-amiază, ultima intervenţie a fost cea a episcopului Vincenzo
Paglia, cu tema „Reflecţii pe marginea exhortaţiei apostolice postsinodale
Verbum Domini”, urmată de discuţii şi completări, după care tot el a sinte
tizat concluziile întâlnirii.
în concluziile congresului, s-a reiterat faptul că lumea contemporană
are nevoie de dragoste ca un dar al lui Dumnezeu pentru a birui frica şi
neîncrederea, subliniindu-se rolul major pe care-1 au Bisericile în a insufla
curaj credincioşilor pentru surmontarea greutăţilor inerente cotidiene, îm
părtăşirea experienţei pastoral - misionare a episcopilor din diferite regiuni
ale lumii unde creştinii sunt prigoniţi şi ameninţaţi de fanatismul altor religii,
ca şi continuarea dialogului intercreştin şi interreligios la nivel local şi central
pentru implementarea unui ecumenism practic benefic credincioşilor.
Pe parcursul celor patru zile de împreună-lucrare şi împreună-comuniune spirituală, episcopii prezenţi au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai
bine şi de a-şi împărtăşi întreolaltă din experienţa lor pastorală pusă în slujba
Comunităţii pe care o păstoresc în numele lui Hristos.

Summary: Christian confession in Rome
The proceedings of the 13th International Congress “Christians and Shepherds
for the Church ofTomorrow”, organized by Sant’ Egidio community, took place in
Rome, between the 2nd and the 6,h of February 2011. More than 100 bishops of the
Roman Catholic, Greek Catholic, Orthodox, Lutheran and Anglican Church, as
well as friends of Sant’ Egidio Community in Europe, Asia, America and Africa took
part in this Congress. By His Beatitude Father Patriarch Daniels blessing, His Grace
Visarion, Bishop of Tulcea, and His Grace Siluan, Romanian Orthodox Bishop o f
Italy, were the representatives of the Romanian Orthodox Church. The proceedings
of the Congress developed around the subject: “Prophecy of Love-Hopes for a New
World”, and gathered together theologians from all the world over, their debates
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being focused on the matter of Love as unifying agent in the struggle against secularization.
As a general conclusion of the Congress, a crucial idea was reiterated, according to which the contemporary world is badly in need of love, as a gift that God
granted for men to conquer fear and mistrust; a particular emphasis was placed on
the leading part of the Churches to inspire the faithful with courage, so as they can
overcome the difficulties inherent in the everyday life; the bishops communicating
their pastoral and missionary experience from different regions of the world where
the Christians are threatened and persecuted by the fanaticism of other religions, as
well as the furtherance of the interchristian and interreligious dialogue being necessary on local and central level, so as a practicai and beneficent ecumenism to be
implemented, were the other conclusions of the Congress.
During four days of joint work and spiritual communion, the attending bish
ops had the opportunity of knowing better each other and to communicate to each
other their pastoral experience put into the service of each and every community
that they are shepherding in the name of Jesus Christ.
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Aniversarea a 86 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române
(8 februarie)
D am ian Alexandru A n f i l e

Anul acesta s-au împlinit, în data de 4 februarie, 86 de ani de la înfiinţarea
Patriarhiei Române. Această importantă realizare istorică s-a produs în urma formă
rii statului naţional unitar român şi a unificării bisericeşti a tuturor provinciilor aces
tuia, fiind dorită de majoritatea oamenilor epocii. Proclamarea a fost făcută de către
Sfântul Sinod în şedinţa din 4 februarie 1925, fiind ratificată de Stat prin Decretul
Regal din 23 februarie şi ulterior confirmată de către patriarhul ecumenic Vasile al
III-lea, printr-un Tomos emis la 30 iulie acelaşi an. întronizarea primului patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, Dr. Miron Cristea, a avut loc la 1 noiembrie 1925.

La data de 4 februarie a acestui an, Biserica Ortodoxă Română a aniver
sat împlinirea a 86 de ani de la ridicarea sa la rangul de Patriarhie. Această
realizare a fost rodul unor îndelungi strădanii ale conducătorilor bisericeşti şi
nu numai, de-a lungul istoriei Bisericii noastre, urmând îndeaproape evoluţia
Statului român. Astfel, dacă obţinerea independenţei politice (10 mai 1877),
în urma Războiului de Independenţă, a fost urmată de obţinerea autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române (la 25 aprilie 1885), faurirea statului naţional
unitar român (1 decembrie 1918) trebuia să fie însoţită de acordarea supre
mei demnităti Bisericii naţionale.
Demersurile pentru proclamarea Patriarhiei Române au început ime
diat după realizarea Marii Uniri, primele propuneri fiind făcute de către
Congresul preoţesc din Transilvania, reunit între zilele de 6 şi 8 martie 1919,
prin studiul Părintelui Gheorghe Ciuhandu din Arad, intitulat împreunarea
Bisericilor Ortodoxepe teritoriul României Mari într-o singură Biserică Ortodoxă
Română şi raportul acestei Biserici fa ţă de Stat. Aşa cum menţiona chiar titlul
acestei scrieri, înaintea proclamării Patriarhiei era necesară realizarea unifi
cării tuturor Bisericilor ortodoxe din provinciile româneşti reunite (Vechiul
y
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Regat, Transilvania, Bucovina şi Basarabia), care aveau sisteme de organizare
diferite. Unificarea s-a realizat în mare parte pe baza Statutului Organic al
Mitropoliei Transilvaniei, redactat de către mitropolitul Andrei Şaguna, fiind
pregătită de către Congresul superior bisericesc, reunit într-o primă şedinţă
de lucru la Sinaia, între 12 şi 15 iunie 1919.
Unificarea bisericească şi proclamarea Patriarhiei au fost susţinute în epo
că şi de numeroşi oameni de cultură, din mediile laic ori bisericesc, precum
Nicolae Iorga (autorul studiului Necesitatea înfiinţării patriarhatului), minis
trul Cultelor de la acea vreme, Alexandru Lapedatu (prin lucrarea înfiinţarea

Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Română) ori protopopul şi istoricul Ioan
Lupaş (cu studiul Patriarhia Românească).
In fine, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie a
fost cerută de Consiliul profesoral al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Cernăuţi, care adresează, la anul 1924, un memoriu în acest sens Sfântului
Sinod. Acesta îşi începe lucrările în luna decembrie a aceluiaşi an, continu
ând şi în anul următor. In şedinţa din 4 februarie 1925 a fost citit mesajulpropunere al mitropolitului Moldovei, Pimen Georgescu, de către mitropoli
tul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei, pentru înfiinţarea Patriarhiei Române.
In favoarea acestui demers s-a pronunţat şi ministrul Cultelor, Alexandru
Lapedatu, care asista ca invitat. Drept urmare, episcopul Bartolomeu Stănescu
al Râmnicului Noului Severin a dat citire Actului Oficial de înfiinţare a
Patriarhiei Române, în care se arăta că: poporul român îşi înfiinţează propria
lui suveranitate politică şi bisericească, Patriarhia, pentru Biserica Ortodoxă
Română. Totodată, acest document prevedea acordarea demnităţii de patri
arh întâistătătorului Bisericii naţionale, în speţă mitropolitul-primat, care era
la acea vreme Miron Cristea.
Ulterior, hotărârea Sfântului Sinod a fost supusă aprobării forurilor le
gislative, ea fiind aprobată de către Senat la data de 12 februarie, cu 89 de
voturi, şi de Camera Deputaţilor, la 17 februarie, în unanimitate (156 de
voturi). Numeroşi membri ai acestora au rostit discursuri favorabile, pre
cum istoricul Gheorghe Ghibănescu, juristul Constantin Dissescu, preotul
unit Ilie Dăianu, profesorul Petre Gârboviceanu ş.a. Drept urmare, regele
Ferdinand I a ratificat această hotărâre prin Decretul Regal din 23 februarie,
Legea pentru ridicarea Scaunului arhiepiscopal şi mitropolitan a l Ungrovlahiei
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ca primat al României la rangul de Scaun Patriarhal, în 5 articole, fiind publi
cată în Monitorul Oficial de la acea dată.
După proclamarea în plan intern a Patriarhiei Române, primul ei întâistătător, Miron Cristea, a adresat la 12 martie 1925 o scrisoare irenică
celorlalte Biserici Ortodoxe, înştiinţându-le de noul statut al Bisericii sale. La
Constantinopol, această scrisoare a fost dusă de către profesorul Dragomir
Demetrescu, patriarhul ecumenic Vasile al IlI-lea aprobând-o şi întărind-o
printr-un Tomos, emis la 30 iulie. Odată cu realizarea acestui ultim dezide
rat, a avut loc, la 1 noiembrie 1925, instalarea primului patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Dr Miron Cristea. De atunci şi până astăzi, Patriarhia
Română a fiinţat neîntrerupt, sub conducerea a şase întâistătători, preocupându-se permanent de bunăstarea spirituală a credincioşilor săi.

Summary: Celebrating 86 years since the Romanian Patriarchate was founded
On the 4th of February, eighty-six years it has been since the Romanian
Patriarchate was founded. This major historical event occurred as a result of both
the setting up of the Romanian naţional unitary state, and the ecclesiastic uniFication of all the Romanian provinces, and was ardently wished for by most people at
the time, and proposed as early as 1919.
The Romanian Patriarchate came into being as a result of the solemn meeting of the Holy Synod, on the 4th of February 1925, when Bishop Bartolomeu
Stănescu of Râmnic Noul Severin read out The Official Deed o f Setting Up the

Romanian Patriarchate. This major achievement was approved by the legislative
body of the Romanian state and ratified by a Royal Decree, on the 23rd of February.
Subsequently, the Romanian Patriarchate was acknowledged by the other Orthodox
Churches, including the Ecumenical Patriarchate which issued a Tomos in this re
spect, on the 30th of July. The First Patriarch of the Romanian Orthodox Church
was enthronized on the l st of November 1925, followed by other six Patriarchs of
Romania up to this day.
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întrunirea Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie
Ortodoxă din Patriarhia Română
(17-18 februarie, Lacul Sărat, jud. Brăila)
Pr. prof. dr. Ştefan B u c h i u

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, în zilele de 17 şi 18 februarie a avut loc la Centrul socio-medical „Sfântul
Mucenic Pantelimon”, din localitatea Lacul Sărat, judeţul Brăila, întrunirea
Colegiului Decanilor de la Facultăţile de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române.
La această întrunire s-a discutat despre noua Lege a educaţiei adoptată de Parlamentul
României, protocolul de colaborare dintre Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, marcarea „Anului omagial al Sfântului Botez şi
al Sfintei Cununii” în Patriarhia Română, precum şi alte probleme actuale de interes
pentru dezvoltarea învăţământului teologic universitar românesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a acordat înalta binecuvântare pen
tru desfăşurarea, în zilele de 17 şi 18 februarie 2011, a întrunirii Colegiului
Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română. Aceasta
a avut loc la Centrul socio-medical „Sfântul Mucenic Pantelimon” - Lacul
Sărat din Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos.
înalţii ierarhi decani şi preacucernicii părinţi decani au sosit la Brăila în
cursul serii de joi, 17 februarie. După servirea cinei au urmat discuţii libere
pe marginea ordinei de zi.
în cursul dimineţii de vineri, 18 februarie, s-a desfăşurat întâlnirea propriu-zisă, pe ordinea de zi fiind înscrise probleme actuale de interes pentru
dezvoltarea învăţământului teologic universitar românesc, cum ar fi: impac
tul noii legi a educaţiei în Facultăţile de Teologie, îmbunătăţirea protocolului
dintre Patriarhia Română si
> Ministerul Educaţiei,
> 7 Cercetării,1 Tineretului si >
Sportului, organizarea manifestărilor ştiinţifice dedicate Anului omagial al
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Decanii Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română,
prezenţi la întrunirea Colegiului Decanilor

Sfântului Botez şi a l Sfintei Cununii”, colaborări cu Facultăţile de Teologie
Ortodoxă din Bisericile Ortodoxe surori, adaptarea regulamentelor interne
ale facultăţilor la prevederile noului Statut a l Bisericii Ortodoxe Române etc.
Din cele discutate,3 menţionăm:
y
- alcătuirea unei broşuri de prezentare a sensurilor termenilor cu apli
care teologică din Legea educaţiei pentru a fi pusă la dispoziţia me
diului legislativ şi în societatea românească;
- posibilitatea organizării Institutelor de cercetare teologică;
- calitatea actului educaţional - criterii specifice de promovare şi de
evaluare;
- lămurirea unor concepte din textul legii educaţiei (religie, confesio
nal, prozelitism etc.) prin intermediul unei broşuri;
- necesitatea ca fiecare facultate să aibă cel puţin o revistă acreditată
CNCSIS; demersuri în vederea acreditării revistei Studii Teologice;
- importanţa binecuvântării pentru studenţii de la toate secţiile, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de teologie;

62

Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu: întrunirea Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie

-

binecuvântarea pentru cadrele didactice universitare (Acordul cultu

-

lui în terminologia Ministerului) - criteria;
posibilitatea unor consorţii cu facultăţi de teologie din ţară şi din
străinătate şi păstrarea legăturilor, în mod prioritar, cu alte facultăţi

de Teologie Ortodoxă de peste hotare;
- anunţarea
tuturor manifestărilor stiintifice
>
> >care se vor derula în facultăţile de teologie din ţară, în legătură cu anul omagial dedicat
Tainelor Botezului şi Cununiei;
- elemente exemplificative ale relaţiei Sfântului Sinod cu Şcolile teologice.
După masa de prânz, înalţii ierarhi decani şi precucernicii părinţi de
cani, însoţiţi de înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, au
vizitat noua catedrală a oraşului
Brăila si
>
> centrul social-cultural din vecinătatea acesteia.

Summary: Reunion of the College of the Deans of the Faculties of Orthodox
Theology throughout the Romanian patriarchate
With the blessing of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, the reunion of the college of the Deans of the Faculties of
Orthodox Theology throughout the Romanian Patriarchate took place at “Saint
Martyr Pantelimon” Social and Medical Centre in Lacul Sărat, Brăila Country, on
the 17th and the 18th of February. Many current issues were debated upon, among
which the new Law of Education adopted by the Parliament of Romania, the procedure of collaboration between the Romanian Patriarchate and the Ministry of
Education, Research, Youth and Sport, the placing special emphasis on the year celebrating the Holy Baptism and the Holy Matrimony in the Romanian Patriarchate,
as well as the adjustment of the home regulations of the Faculties of Theology to the
provision of the Rules of the Romanian Orthodox Church.
In the working program of the reunion there also were the analysis of the effect of the new Law of Education on the university theological teaching, as well as
the synthesis of the proposals made and handed out by the Faculties of Orthodox
Theology in our country.
On the other hand, the debates referred to the action of increasing the cooperation between our faculties of theology, and between them and the ones abroad,
especially on Orthodox area, but equally in other countries in Europe.
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Trecerea la Domnul a Părintelui Protosinghel Petroniu lanase,
egumenul schitului românesc Prodromu-Muntele Athos
(22 februarie)
Arhimandrit Timotei A i o a n e i

Unul dintre marii duhovnici ai Ortodoxiei, părintele protosinghel Petroniu
Tănase, a plecat pe 22 februarie la Hristos, la vârsta de 94 de ani. Fostul egumen
al Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos a fost un cunoscut duhov
nic, iubit de credincioşi, atât în România, cât şi în Grecia. O delegaţie a Patriarhiei
Române condusă de părintele arhimandrit Timotei Aioanei, mare ecleziarh al
Catedralei Patriarhale şi exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a participat pe
24 februarie la slujba de înmormântare a părintelui protosinghel Petroniu Tănase.

Cel mai vârstnic monah român atonit, isihastul, psaltul, omul de bi
bliotecă, teologul, duhovnicul, condeierul şi ultimul martor al mişcării isihaste Rugul Aprins, protosinghelul Petroniu Tănase Prodromitul s-a mutat
la Ceruri, locul în care era de mult inima lui, mistuită de iubirea pentru
Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul vieţii veşnice. 81 de ani dintre cei 95 pe
care i-a primit în dar au fost o curată ofrandă închinată încă din pruncie şi
tinereţe, în mod desăvârşit, pilduitor şi admirabil Cunoscătorului a toate şi
Stăpânului vieţii noastre.
Biografia părintelui Petroniu este în general şi de mulţi ştiută. Totuşi
doresc să evidenţiez câteva aspecte mai puţin cunoscute ale devenirii sale
spirituale.
în primul rând, a avut privilegiul de a se forma în obştea Mănăstirii
Neamţ, în vremea în care aceasta număra câteva sute de călugări şi fraţi. Deşi
a intrat în viaţa monahală la o vârstă fragedă, când avea numai 14 ani (caz
asemănător cu al fratelui Toader Arăpaşu, colegul său de seminar şi genera
ţie), a fost atent la propria sa evoluţie duhovnicească şi la anumite amănunte
din viaţa călugărească ori a persoanelor pe care le-a întâlnit de timpuriu, pen
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tru o mai bună formare spirituală.
Că a fost asa o dovedesc evocările de
la vremea senectuţii adunate într-o
superbă lucrare: Icoane smerite din
Sfânta Ortodoxie Românească. între
medalioanele cărţii
> se numără cele
despre Sfântul Ioan Iacob Hozevitul,
împreună vieţuitor cu el în Lavra
nemţeană, arhimandriţii Victor Ojog
şi Demostene Tebeica - mari protopsalţi cărora le-a fost ucenic, monahi
simpli (Sava Perju), uitaţi în noia
nul celor mulţi, smeriţi si anonimi.
Printre amintirile tinereţii se găsesc
cele referitoare la Schitul Vovidenia,
unde mergea împreună cu viitorul
patriarh Teoctist, mai ales la sărbători
Părintele Protosinghel Petroniu Tănase
( 1916 - 2011)
şi în Vinerea Izvorului Tămăduirii,
în procesiune cu Icoana Preacuratei,
primită în dar de la paleologi. Iubirea şi recunoştinţa sa pentru mănăstirea de
metanie le-a arătat la încheierea studiilor universitare prin întocmirea tezei de
licenţă, având drept temă: Istoria Mănăstirii Neamţ. Un alt aspect este legat
de slujirea sa ca ieromonah la Catedrala patriarhală din Bucureşti, pe seama
căreia a fost hirotonit din încredinţarea patriarhului Nicodim Munteanu de
către episcopul-vicar patriarhal Iosif Gafton. De aceea l-am trecut în pomel
nicul catedralei, alături de alţi slujitori din veac adormiţi în Domnul, amintindu-ne de ostenelile sale ca sacerdot al Maicii Bisericilor din România, dar şi
ostenitor în Cancelaria celui de-al doilea patriarh al României.
O altă latură demnă de menţionat din viaţa şi activitatea părintelui
Petroniu Tănase este legată de Mănăstirea Slatina din ţinutul Fălticenilor,
unde a fost mai întâi profesor la şcoala monahală (în timpul stăreţiei arhi
mandritului Cleopa Ilie) şi apoi conducător al mănăstirii, începând cu anul
y

> ?

y

y

1957, până la promulgarea Decretului comunist 410/1959.
Prin strădaniile conjugate ale părinţilor Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Antonie
Plămădeală, Daniil Sandu Tudor, Andrei Scrima, Arsenie Papacioc, Dosoftei
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Muraru şi alţii, mănăstirea a devenit o adevărată Academie duhovnicească,
recunoscută în toată ţara. In acea perioadă, părintele Petroniu Tănase a în
chegat un grup coral monahal cu renume, ce s-a bucurat de o largă apreciere
şi care înfrumuseţa slujbele din mănăstire. De aceea, la sărbătoarea hramului,
dar şi cu alte prilejuri slujea cu multă bucurie vlădica Partenie Ciopron (fost
episcop al armatei), pe atunci stareţ-arhiereu al Mănăstirii Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava. A urmat apoi vremea umilinţelor. Obligat de regimul co
munist să părăsească mănăstirea, s-a stabilit la sora lui din localitatea Broşteni,
unde a locuit ca un sihastru, într-o căsuţă modestă, la marginea pădurii. Până
în 1961, când s-a închinoviat la Mănăstirea Curtea de Argeş, a avut prilejul
de a poposi de câteva ori în casa părintească din Fărcaşa Neamţului, unde a
admirat vieţuirea filocalică a mamei sale. După propria mărturisire, în Joia
Mare, Olimpia Tănase - femeie profund credincioasă - a spălat picioarele
unei bătrâne ţintuite de boală la pat, i-a făcut daruri. Era nelipsită de la sluj
bele bisericii, trudea până la miezul nopţii şi chiar mai târziu, odihnindu-se
puţin. Ea torcea, ea ţesea, ea la vite, ea la ogor, ea la toate...
In urma unui pelerinaj la Muntele Athos a dorit mult să se stabilească în
Grădina Maicii Domnului. Vremurile îi erau iarăşi potrivnice. A apărut însă
un moment favorabil de a i se împlini această dorinţă în urma unei vizite a
lui Nicolae Ceauşescu în capitala Greciei, unde a fost întâmpinat în mod ne
aşteptat de câţiva călugări români bătrâni de la Athos, care i-au cerut direct:
„Trimiteţi călugări din ţară că nu are cine să ne îngroape”. în mod excepţi
onal, demersurile Patriarhiei Române au găsit oarecare înţelegere, îngăduindu-li-se unor monahi să meargă la aşezămintele româneşti atonite. Alături de
părintele Petroniu au mai plecat la Muntele Athos câţiva părinţi, dintre care
amintim: Iulian, Macarie, Atanasie, Justinian, Nectarie, Prodromu, Isidor,
Meletie, Codru, Gămăliei, Ştefan, Clement şi alţii, până în 1989. După
1990, lucrurile s-au schimbat în bine, astfel încât mulţi părinţi dornici de
trăire atonită au avut prilejul să vieţuiască în acest loc.
Când au ajuns la Prodromu, monahii români au găsit ruină, neorându
ială, potrivnicie. Ani la rând au muncit cu braţele, fară să aibă mulţimea drah
melor, şi au înlocuit dezordinea cu buna rânduială, neosteneala cu privegherile,
izolarea cu deschiderea şi zgârcenia cu filoxenia. Biserica cea mare a schitului
şi paraclisele au fost renovate. Pictura veche a fost restaurată, iar anumite
porţiuni au fost pictate din nou; mobilierul, catapeteasma, candelabrele şi
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multe icoane au fost înnoite; biblioteca, reamenajată conform standardelor
cerute, unele cărţi si manuscrise au fost restaurate, iar fondul bibliotecii a fost
îmbunătăţit prin tomuri provenind de la ierarhi, clerici, monahi, instituţii şi
persoane din ţară.
Părintele Petroniu răspundea la fiecare scrisoare primită şi mulţumea
pentru orice donaţie, cât de modestă ar fi fost ea. în timpul regimului tota
litar, Patriarhia Română a trimis de câteva ori ajutoare, chiar sub forma unei
maşini de teren ARO şi a unui tractor, veşminte şi cărţi. După anul 1990,
din ţară s-au primit anumite sume de bani şi materiale de construcţii, atât de
la guvernele care s-au succedat, cât şi de la persoane particulare, cu ajutorul
cărora s-au făcut importante lucrări la biserică, paraclise, trapeză, chilii, bibli
otecă, atelierele mănăstireşti, rezervorul de apă, grădini, drumuri de acces etc.
După stareţul ieroschimonah Nifon Vlahul - Creţu (t 5 decembrie 1899),
protosinghelul Petroniu Tănase a reuşit să înfăptuiască cele mai importante
lucrări care înseamnă de fapt multă istorie, jertfelnicie şi continuitate în duh
monahal românesc. Alte preocupări ale părintelui Petroniu specifice anilor de
vieţuire în Muntele Athos au fost cercetarea manuscriselor atonite şi scrierea
unor pagini preţioase de omiletică, evocări şi amintiri din bogata sa trăire.
Purtând pecetea erudiţiei, clarităţii şi a unei sensibilităţi veritabile, scrierile
awei Petroniu constituie un tezaur de mare preţ, iar părintele, un model de
slujire a Bisericii în general şi a monahismului în special, o veritabilă icoană
smerită a Sfintei Ortodoxii Româneşti.
Când l-am cunoscut, în 1993, părintele Petroniu mai avea puţin până la
80 de ani. Venise în România pentru câteva săptămâni (a fost singura vizită
în ţară după plecarea la Muntele Athos în 1978). Am slujit împreună (eu
fiind încă arhidiacon până la 14 octombrie 1993) la sfinţirea bisericii ridicate
la cea mai înaltă altitudine, pe muntele Ceahlău, apoi la hramul Mănăstirii
Secu şi la punerea pietrei de temelie pentru schitul de la Poiana lui Ioan. A
povestit despre părinţii pe care i-a cunoscut îndeaproape şi despre locuri stră
bătute cu piciorul, împreună cu părinţii Paisie şi Cleopa, lângă care a vieţuit
din data de 1 mai 1966 până la plecarea spre Athos (1978). Era oarecum
stingherit de atenţia care i se acorda, însă am simţit bucuria care-i cuprinsese
fiinţa, fiind din nou împreună cu fraţii de aceeaşi limbă şi trăire.
De atunci au urmat multe întâlniri la Schitul Prodromu şi am ţinut le
gătura prin intermediul corespondenţei. M-am bucurat să primesc două din
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cărţile sale cu ex-librisuri preţioase. în chilia sa, printre cărţi şi icoane, la masa
de scris aşezată sub fereastra care se deschide spre grădina schitului, părintele
Petroniu aşternea pe hârtie gândurile şi trăirile inspirate de focul rugăciunilor
înalte de sub vârful Atonului.

Moment din timpul slujbei de înmormântare a Părintelui Protosinghel Petroniu Tănase

în 22 februarie 2011, călătoria pământească a părintelui Petroniu Tănase
s-a încheiat, îndreptându-se către Cetatea netrecătoare din Ceruri.
A plecat dintre noi însoţit de rugăciunile şi aprecierile Patriarhului
României şi ale multor ierarhi care l-au cunoscut de aproape sau de departe,
ale monahilor, preoţilor şi pelerinilor din Sfântul Munte.
La câteva ceasuri după adormirea sa în Domnul am început călătoria
spre Muntele Athos, la ceas de vremelnică despărţire. După o noapte pe
drum de la Bucureşti la Uranopolis, pe marea învolburată, cu vânturi po
trivnice, am ajuns la Athos. Mulţimile călugărilor s-au adunat la biserica
schitului într-o atmosferă de rugăciune, de durere şi aleasă cinstire, pentru
a-1 prohodi pe venerabilul awă, ostenitor vreme de 33 de ani în Muntele
Athos şi aproape 26 de ani (de la 15 octombrie 1984) stareţ al schitului
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românesc. Soborul slujitor format din peste 40 de ieromonahi, preoţi şi
diaconi s-a aflat sub protia Preasfînţitului Hrisostom, ierarh al Patriarhiei
Constantinopolului, rezident în Mănăstirea Lavra, fost conducător al Şcolii
de Teologie „Atoniada”. Din sobor au făcut parte părinţii slujitori delegaţi ai
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi reprezentanţi ai mănăstirilor atonite
Lavra, Vatopedu, Iviru, Simonospetra, Cutlumuş, Grigoriu, Sfântul Pavel,
Filoteu şi Esfigmenu, de la Schitul Lacu şi chiliile româneşti de la Colciu,
Sfântul Ipatie, Provata, dar şi din alte locuri ale Sfântului Munte. Slujba în
mormântării călugărilor săvârşită potrivit tradiţiei atonite a inclus 12 ectenii
pentru odihna celui adormit, tot atâtea rugăciuni - Dumnezeul duhurilor...
- şi aproximativ 40 de ecfonise: Că Tu eşti învierea şi viaţa şi odihna..., rostite
de către părinţii slujitori.
La sfârşitul slujbei am prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel trimis obştii schitului românesc Prodromu, pe care îl redăm în con
tinuare:
Un monah statornic şi un egumen înţelept
- Părintele Petroniu de la Schitul Românesc Prodromu (Athos) Cu profundă tristeţe am aflat de trecerea din această viaţă a
Părintelui Protosinghel Petroniu Tănase, apreciat şi cunoscut du
hovnic plămădit pe pământ românesc, chemat să înfrumuseţeze prin
viaţa şi înfăptuirile sale Grădina Maicii Domnului şi obştea Schitului
Românesc Prodromu din Muntele Athos (Grecia), căruia i-a fost povăţuitor timp de peste 25 de ani.
Născut în localitatea Fărcaşa din judeţul Neamţ la data de 23 oc
tombrie 1916, Părintele Petroniu a fost luminat încă din tinereţile sale
de dorul după viaţă monahală. A intrat în obştea Mănăstirii Neamţ,
unde a fost călugărit la data de 22 septembrie 1942. De la Neamţ a
fost chemat la Mănăstirea Antim din Bucureşti unde şi-a continuat
formarea intelectuală, absolvind Facultatea de Teologie Ortodoxă, ur
mând apoi şi cursuri de Matematică şi Filosofie. în anul 1947 a fost
hirotonit ieromonah pe seama Catedralei Patriarhale din Bucureşti şi
apoi trimis profesor la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ,
la catedra de Omiletică, Catehetică şi Pedagogie. în anul 1952 îl înso
ţeşte pe Arhimandritul Cleopa Ilie, devenit stareţ al Mănăstirii Slatina
(judeţul Suceava), formând aici o adevărată Academie Duhovnicească
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recunoscută în acea vreme. A urmat o perioadă grea pentru călugă
rul misionar care a suferit din pricina regimului totalitar, fiind ne
voit să plece de aici în anul 1959. Cu mult curaj şi acelaşi zel faţă de
Biserica Mântuitorului Hristos, cu aceeaşi nestinsă dragoste pentru
viaţa monahală, se retrage în obştea Mănăstirii Sihăstria în anul 1964,
unde a vieţuit până în anul 1978, când şi-a îndreptat paşii spre Schitul
Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, după şapte ani fiind
ales egumen de părinţii din obşte pentru alesele sale virtuţi de monah
înţelept, harnic şi rugător.
Părintele Petroniu rămâne în conştiinţa Bisericii noastre ca un
monah statornic, un egumen înţelept şi iscusit mânuitor al condeiului.
Cărţile sale Icoane smerite din Sfânta Ortodoxie Românească, Chemarea
Sfintei Ortodoxii, Bine eşti cuvântat, Doamne, Uşile pocăinţei sunt preţi
oase comori ale spiritualităţii româneşti în care părintele Petroniu a
adunat cu multă râvnă în suflet tezaur de trăire şi simţire ortodoxă
românească, lumină şi sfântă nevoinţă.
Preţuind în chip deosebit minunata lucrare a părintelui Petroniu
Tănase în ogorul Domnului pe tărâm duhovnicesc şi cărturăresc, pre
cum şi bogata sa activitate gospodărească, înălţăm stăruitoare rugă
ciune către Hristos Domnul Cel înviat din morţi să odihnească sufle
tul său în lumina cea neînserată a împărăţiei Cerurilor, unde drepţii ca
luminătorii strălucesc, să mângâie obştea Schitului Prodromu şi pe toţi
cei care l-au cunoscut şi preţuit.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Apoi a fost citit mesajul ministrului de externe al României, Teodor
Baconschi. A urmat un cuvânt rostit la această despărţire de ieromonahul
Atanasie Floroiu, urmaşul părintelui Petroniu la cârma schitului, iar şirul
cuvântărilor a fost încheiat de către Preasfinţitul Episcop Hrisostom.
După înconjurul bisericii cu îndătinatele ectenii şi rugăciuni, monahii
şi credincioşii prezenţi au condus trupul neînsufleţit la cimitirul din vecină
tatea gropniţei, unde a fost aşezat întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice.
S-au făcut 100 de închinăciuni de către toţi cei prezenţi, cântându-se: Veşnica

pomenire şi Hristos a în viat î n limbile română şi greacă. O agapă de pomenire
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pregătită în tradiţie aghiorită a fost oferită celor aproximativ 200 de persoane
care au fost de faţă - foarte mulţi - pentru astfel de ocazii în Muntele Athos.
îmi amintesc cu veneraţie că în toate pelerinajele făcute la Athos îl ve
deam la slujbe pe părintele Petroniu nevoindu-se în picioare, încovoiat sub
povara anilor, potrivindu-şi aparatul auditiv pe care-1 purta pentru a se de
dulci de frumuseţea
> cântărilor. Mă sfîam să stau în strană,* când el,3 bătrânul părinte, îşi ostenea trupul, ca o sfântă nevoinţă. Cât timp puterile fizice
i-au îngăduit, rămânea la sfat în incinta primitoare a schitului, într-un dia
log cordial cu oaspeţii pelerini, la umbra cedrilor plantaţi de către el, locul
unde cândva erau sumedenii de flori multicolore îngrijite de mâinile părin
telui Petroniu. Cei care vizitau Prodromul îl numeau sugestiv schitul flori
lor. Protosinghelul Petroniu Tănase Prodromitul a fost prietenul sfinţilor, al
sihastrilor, al cărţilor, al florilor şi al chiparoşilor. Un monah care avea simţul
veşniciei şi al istoriei. Un ctitor jertfelnic, un isihast veghetor, un mărturisitor
şi un condeier profund. Un om minunat şi un călugăr paradigmatic, o icoană
smerită a Sfintei Ortodoxii Româneşti şi atonite. Un cuvios care s-a mutat de la
Athos la Cer.

Summary: Protosynkelos Petroniu Tănase The Prodromite - The Friend of the
Hermits, the Cypresses, and The Heaven
On the 22nd of February, ninety-four year old protosynkelos Petroniu Tănase,
one of the greatest ghostly fathers in Orthodoxy, departed to the Lord. The former
hegumen of Prodromou Romanian Skete in the Athos Holy Mountain was a wellknown spiritual father, beloved by the faithful of Romania and Greece. He was
born in Fărcaşa, Neamţ County, and entered the monastic community of Neamţ
Monastery, where he took vows on the 22nd of September 1942. From here he was
called up to Saint Anthimos Monastery in Bucharest, where he went on improving his intellectual training, graduating from the Faculty of Orthodox Theology,
also attending lectures in mathematics and philosophy. In 1947, he was ordained a
hieromonk to the account of the Patriarchal Cathedral, and then he was appointed
a teacher at the monastic Seminary beside Neamţ Monastery, at the Department of
Homiletics, Catechetics and Pedagogy.
Very hard times came then upon the missionary monk who suffered much
from the communist totalitarian regime, and was hereat obliged to leave Neamţu
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Monastery, in 1959. Between 1964 and 1978, he was a member of the monastic
community in Sihastria Monastery, but he came away too, and went for Prodromou
Romanian Skete in the Athos Holy Mountain; seven years later, he was elected hegumen of this monastery.
A delegation of the Romanian Patriarchate, lead by Father Archimandrite
Timotei Aioanei, great ecclesiarh of the Patriarchal Cathedral and cultural exarch
of the Archdiocese of Bucharest, attended Father Protosynkelos Petroniu Tănases
obsequies, on the 24ch of February.
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110 ani de la naşterea Părintelui Patriarh Justinian Marina
(22 februarie)
Damian Alexandru A n f i l e

în urmă cu 110 ani se năştea cel de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, vrednicul de pomenire, Justinian Marina (22 februarie 1901). în acest
context, a fost oficiată o slujbă de pomenire la mormântul său, aflat în biserica
Mănăstirii Radu-Vodă din Bucureşti. Totodată, în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului
a avut loc, cu o zi mai înainte, simpozionul intitulat 110 ani de la naşterea Patriarhului
Justinian Marina. Originar din judeţul Vâlcea, viitorul ierarh s-a remarcat de tânăr
printr-un deosebit spirit organizatoric, fiind adus în administraţia bisericească de
către episcopul Bartolomeu Stănescu. Ulterior, după încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial, fiind văduv de zece ani, a fost ales arhiereu-vicar al Mitropoliei
Moldovei, demnitate în care a rămas până la întronizarea sa ca patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, la 24 mai 1948. în această postură, Părintele Justinian Marina
a reuşit să-şi păzească preoţii şi credincioşii de prigoana comunistă, prin vastul său
program de reformă, intitulat Apostolat social. Patriarhul cu cea mai îndelungată
păstorire din istoria Bisericii Ortodoxe Române până în prezent (aproape 29 de ani)
trece la cele veşnice în data de 26 martie 1977.

La 22 februarie s-au împlinit 110 ani de la naşterea vrednicului de pome
nire, Patriarhul Justinian Marina. Cu acest prilej, la Mănăstirea Radu-Vodă
din Bucureşti, acolo unde se află mormântul marelui ierarh, noul ei cti
tor, a fost oficiată o slujbă de pomenire. Totodată, cu o zi mai înainte, în
Arhiepiscopia Râmnicului (complexul religios Antim Ivireanul) a avut loc o
manifestare culturală dedicată acestui eveniment, la care au participat ierarhii
locului, înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim Cristea şi Preasfinţitul Emilian
Lovişteanul. în cadrul acestui simpozion au fost prezentate mai multe comu
nicări referitoare la personalitatea patriarhului Justinian Marina şi a fost lan
sată cartea Patriarhul Justinian, iubitor de credinţă şi glie străbună, apărută la
Editura Silvana sub semnătura Prof. Costea Marinoiu, Pr. Prof. Ilie Stuparu
şi Mihai Popa.
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Cel de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a văzut lumina
zilei la 22 februarie 1901, în satul Sueşti, comuna Cermegeşti, din judeţul
Vâlcea. Părinţii săi erau ţărani, a căror principală ocupaţie era plugăritul.
Mama sa, Elena, provenea dintr-o veche familie de preoţi şi ea a fost cea care
i-a insuflat băiatului dorinţa de a se dedica slujirii altarului.
Conform dorinţei mamei sale, tânărul Ioan Marina, asa cum era numele său de botez, s-a înscris în anul 1915 la cursurile Seminarului Teologic

Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, ale cărui cursuri le-a absolvit la anul
1923. împreună cu diploma de absolvent a primit şi certificatul de învăţător,
începând să predea chiar din acelaşi an, mai întâi în satul Olteanca, apoi
în Băbeni, unde va fi numit şi preot. Şi-a continuat activitatea didactică pe
parcursul celor patru ani cât timp a fost studentul Facultăţii de Teologie din
Bucureşti.
>
Căsătorindu-se la anul 1924 cu Lucreţia Popescu, fată de preot, este la
rându-i hirotonit pe seama parohiei satului Băbeni din judeţul Vâlcea, acolo
unde avea si responsabilitatea de învăţător. Din această ultimă funcţie va
demisiona însă în anul 1930, pentru a se dedica pe deplin slujirii altarului.
Calităţile ce l-au făcut celebru pe patriarhul Justinian, spiritul organiza
toric, energia sa şi zelul pastoral, s-au manifestat devreme în lucrarea preo
tului Ioan Marina. Astfel, el a fost membru fondator şi preşedinte al primei
bănci populare cooperatiste din ţara noastră, Banca Ajutorul din Râmnicu
Vâlcea. Totodată, a făcut parte din cea mai mare societate a clerului româ
nesc din perioada interbelică, numită Renaşterea. Principiile pe care le urmau
membrii acesteia, anume cultivarea pe plan teologic şi social a preoţimii,
întărirea coeziunii clerului şi a sentimentului de solidaritate dintre preoţi,
crearea de venituri proprii Bisericii şi apărarea prestigiului acesteia, se vor
regăsi în programul social al patriarhului Justinian.
Toate aceste aptitudini au făcut ca preotul Ioan Marina să fie repede
remarcat de către episcopul Bartolomeu Stănescu al Râmnicului, care în
anul 1932 îl numeşte în funcţia de director al Seminarului Teologic „Sfântul
Nicolae”. La un an după aceasta el va fi mutat ca paroh al bisericii „Sfântul
Gheorghe” din Râmnicu Vâlcea, unde îşi dovedeşte încă o dată calităţile or
ganizatorice, transformându-şi parohia într-una dintre cele mai înfloritoare
ale episcopiei.
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Tânărul preot Ioan Marina va avea parte de o grea încercare în anul
1935, când îi moare soţia, în vârstă de numai 27 de ani, lăsându-i în grijă doi
copii mici: un băiat, Ovidiu, şi o fată, Silvia. Viitorul patriarh se va achita cu
multă responsabilitate şi de îndatoririle părinteşti, amândoi copiii săi având
studii superioare, iar băiatul ajungând profesor la Facultatea de Medicină din
Bucureşti.
Una dintre ultimele atribuţii pe care patriarhul Justinian le-a avut ca
preot a fost aceea de director al Tipografiei Episcopiei Râmnicului Noului
Severin, funcţie în care a fost numit la anul 1939. în numai opt luni de zile,
el a reuşit să achite numeroasele datorii ale acestei instituţii, predând-o com
plet operaţională nou înfiinţatei Mitropolii a Olteniei, în anul următor.
După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, întreaga Biserică
şi mai ales Mitropolia Moldovei, care avusese cel mai mult de suferit de pe
urma conflictului, se găseau într-o situaţie extrem de dificilă. Acest lucru l-a
făcut pe mitropolitul de atunci, ierarhul cărturar Irineu Mihălcescu, să cau
te oameni noi şi pricepuţi, capabili să repună Biserica pe picioare. Alegerea
mitropolitului s-a oprit asupra preotului Ioan Marina, a cărui activitate îi era
cunoscută şi care era văduv de 10 ani. Astfel acesta a fost hirotonit întru epi
scop, la mănăstirea Cetăţuia, în august 1945, primind numele de Justinian şi
funcţia de arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei.
A rămas în această demnitate până în luna august a anului 1947, în
cercând pe cât i-a stat în putere să aline suferinţele credincioşilor săi, sporite
şi de cei doi ani de secetă ce au urmat Războiului. După acest răstimp însă,
mitropolitul Irineu, fiind bătrân şi bolnav, s-a retras din scaun, episcopul
Justinian fiind numit locţiitor. La scurt timp va fi ales mitropolit, însă nu
a păstorit îndelung la Iaşi, deoarece trecerea la cele veşnice a patriarhului
Nicodim, în luna februarie a anului 1948, i-a făcut pejerarhii ţării să caute
un conducător capabil să apere Biserica de prigoanele ce i le pregăteau comu
niştii nou instalaţi la putere.
Aproape în unanimitate aceştia l-au ales ca patriarh, la data de 24 mai
1948, fiind întronizat câteva zile după aceea. Patriarhul Justinian Marina a
urcat pe scaunul arhipăstoresc al Bisericii Ortodoxe Române într-unul dintre
cele mai grele momente ale existenţei acesteia. în acelaşi an cu întronizarea
sa, 1948, conducerea comunistă a iniţiat o serie de măsuri menite să scoată
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Biserica din societate şi să-i reducă acesteia cât mai mult posibil numărul de
clerici si
> credincioşi.
>
Astfel, prin noua Lege a Cultelor promulgată în acel an, Biserica devenea
o instituţie tolerată de stat, cu condiţia să se supună noii ordini sociale insta
urate. Instituţiei eclesiastice i se cerea să sprijine lupta de clasă propovăduită
de către comunişti şi să facă propagandă în favoarea noilor măsuri luate de
către comunişti.
y

De asemenea, prin Decretele 175 şi 176 din 3 august 1948, ce hotărau
desfiinţarea tuturor şcolilor teologice şi trecerea clădirilor acestora în posesia
statului, se urmărea lipsirea clerului de cultura necesară activităţii sale misi
onare.
împotriva acestor măsuri impuse cu forţa, patriarhul Justinian a adoptat
un program de reformare a Bisericii, pe care el însuşi l-a denumit Apostolat
social. Definiţia acestuia a fost dată tot de către înaltul ierarh, la anul 1968,
cuvintele sale fiind acestea: „A sluji lui Dumnezeu ca preot este cu adevărat
cea mai de seamă dintre toate vredniciile omeneşti, dar a sluji pe Dumnezeu
înseamnă a sluji pe oameni, a te dărui cu toată puterea fiinţei tale pentru mai
binele şi fericirea lor. Am numit lucrul preoţimii pe tărâmul acesta apostolat
social.” Aşadar, prin acest program, patriarhul Justinian urmărea, tot potrivit
cuvintelor sale, „să-i scoată pe preoţi dintre zidurile Bisericii văzute şi să-i
trimită în largul vieţii, să lucreze în adâncul ei spre bogată rodire.” Această
viziune a înaltului ierarh se regăsea în cuprinsul noului Statut pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii, adoptat în anul 1948.
Această perioadă din istoria Bisericii Ortodoxe Române este greşit văzu
tă de către unii istorici ca o perioadă de colaborare a acestei instituţii cu statul
comunist, Apostolatul social reprezentând în fapt o adaptare a instituţiei ecle
siastice la noile condiţii politice şi sociale din ţară. Principalul scop al acestui
program a fost mobilizarea clerului spre ajutorarea credincioşilor, acceptându-se uneori intervenţia statului, în limitele istorice ale simfoniei bizantine.
în ceea ce priveşte situaţia învăţământului teologic, aspect ce a constituit
o continuă preocupare a patriarhului Justinian, acesta a reuşit să-l susţină din
punct de vedere material, numai cu fondurile Bisericii. El a organizat două
institute teologice, la Sibiu şi Bucureşti, şi 6 seminarii, la Bucureşti, Buzău,
Mănăstirea Neamţ, Cluj, Craiova şi Caransebeş. De asemenea, a reuşit să
obţină salarizarea preoţilor de către Stat.
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Un alt aspect al vieţii Bisericii ce s-a bucurat de atenţia patriarhului a fost
monahismul. Statul comunist urmărea desfiinţarea ori cel puţin reducerea
drastică a acestui mod de vieţuire cu îndelungată tradiţie istorică, motiv pen
tru care a confiscat mai întâi terenurile mănăstirilor, iar în anul 1959 a emis
un decret prin care interzicea călugărirea persoanelor încă apte de muncă.
Faţă de aceste măsuri, Justinian a reuşit să asigure întreţinerea aşezămintelor
monastice prin înfiinţarea unor ateliere mănăstireşti, care aduceau venituri
Bisericii, şi împotrivindu-se scoaterii forţate din monahism a persoanelor de
până în 50 de ani. Pentru această opoziţie, patriarhul a avut de suferit un exil
de şase luni la schitul Dragoslavele.
De asemenea, ierarhul cu cea mai îndelungată păstorire din istoria
Bisericii Române s-a preocupat permanent de prestigiul internaţional al aces
teia. Astfel, el a asigurat reintegrarea ei în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în
anul 1961, menţinând legăturile cu conducătorii celorlalte Biserici creştine.
Patriarhul Justinian Marina a adormit în Domnul la data de 26 martie
1977, lăsând în urma sa o Biserica neatinsă de prigoana comunistă. Cele mai
bune cuvinte de caracterizare a vieţii şi păstoririi marelui patriarh se găsesc
chiar în epitaful scris deasupra mormântului său de la Mănăstirea Radu-Vodă
din Bucureşti: M-am luptat lupta cea buna. Credinţa am păzit. Am ajuns la
capătul drumului vieţii. De acum încolo, mă aşteaptă răsplata dreptăţii, pe care

mi-o va da Domnul, Judecătorul cel drept în ziua aceea.

Summary: 110 years since Father Patriarch Justinian Marina’s Birthday (The
2 2 nd of February 1901)
110 years it has been since Father Patriarch Justinian Marina of eternal
memory was born. On this very special occasion a requiem was officiated at RaduVodă Monastery in Bucharest, which shelters the great patriarch’s tomb. On the
other hand, a cultural sit-in dedicated to this event took place a day before in the
Archdiocese of Râmnic.
The patriarch who had the longest pastorship in the history of the Romanian
Orthodox Church was born in the village of Sueşti, in Vâlcea County, was a schoolboy in Saint Nicholas Seminary in Râmnicu-Vâlcea and then attended the Faculty of
Orthodox Theology in Bucharest, which bears his own name nowadays. He was first
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a school-master and priest in two villages in Vâlcea County, then bishop Bartolomeu
Stănescu charged him with managing the Theological Seminary in Râmnicu-Vâlcea
and the diocesan printing-house.
He was a widow in 1935, and soon after the end of World War Two he was
elected a Vicar of the Metropoly of Moldavia, where need was for a worthy hierarch
to restore the Church. He kept his dignity, also occupying the function of metro
politan deputy till patriarch Nicodim Munteanu departed to the Lord, when the
Holy Synod appointed him the very Head of the Romanian Orthodox Church.
Justinian Marina, as the third patriarch of the Romanian Orthodox Church,
has shepherded during a very diffîcult period of the Church, subdued to the communist persecution, and succeeded in keeping the dignity of the Church through a
vast administrative and reforming programme that he called SocialApostolate, elaborated in 1948. He was also successful in reforming both the theological teaching
and the Romanian monasticism. He fell asleep into the Lord on the 26th of March
1977, soon after the earthquake on the 4th of March, and was buried at Radu-Vodă
Monastery, which he had refounded.
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Emisiune numismatică a Băncii Naţionale
a României
>
- set de trei monede din argint dedicate monumentelor
de artă medievală creştină
(28 februarie)

în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României a pus în circula
ţie, în scop numismatic, începând cu data de 28 februarie 2011, un set de
trei monede din argint dedicate monumentelor de artă medievală creştină
- Biserica din Strei (jud. Hunedoara), Mănăstirea Humor (jud. Suceava) şi
Mănăstirea Hurezi (jud. Vâlcea).
Caracteristicile monedelor din argint, care alcătuiesc setul sunt urmă
toarele:
- metal: argint
- valoare nominală: 10 lei
- formă: rotundă
- diametru: 37 mm
- titlu: 999%o
-

greutate: 31,103 g
calitate: proof
margine: zimţată.

1. Biserica Strei
Aversul prezintă imaginea dinspre sud-vest a Bisericii Strei; în stânga,
inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, iar în dreapta, stema României, anul
de emisiune „2011” şi valoarea nominală a monedei „10 LEI”.
Reversul prezintă Biserica Strei văzută dinspre sud-est, înscrisă parţi
al într-un cerc, şi inscripţiile „M ON U M EN TE D E ARTA MEDIEVALA
CREŞTIN A” şi ,’,BISERICA ST R E I”.
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2. Mănăstirea Humor
Aversul prezintă turnul de apărare al Mănăstirii Humor şi imaginea din
spre est a bisericii acesteia, peste care se suprapune stema României; în partea
superioară, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA” şi valoarea nominală a
monedei „10 LEI”, iar în stânga jos, anul de emisiune „2011”.
Reversul prezintă imaginea dinspre sud-vest a bisericii Mănăstirii Humor,
înscrisă parţial într-un cerc, şi inscripţiile „M O N U M EN TE D E ARTA
MEDIEVALA C REŞTIN A ” şi „MANASTIREA H U M O R ”.
3. Mănăstirea Hurezi
Aversul prezintă foişorul lui Dionisie şi paraclisul Mănăstirii Hurezi, in
scripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală a monedei „10 LEI”,
stema României şi anul de emisiune „2011”.
Reversul prezintă biserica mare a Mănăstirii Hurezi, înscrisă parţi
al într-un cerc, şi inscripţiile „M O N U M EN TE D E ARTA MEDIEVALA
CREŞTIN A” şi ,’,MANASTIREA H U REZI”.
Monedele din argint, care formează setul, ambalate în capsule de meta
crilat transparent, sunt însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numis
matice, redactate în limba română, engleză şi franceză.
Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc
semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.
Tirajul acestei emisiuni numismatice este de 500 de seturi.
Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede din ar
gint aferente emisiunii numismatice „Monumente de artă medievală creştină
- Biserica din Strei, Mănăstirea Humor şi Mănăstirea Hurezi - set de trei monede
din argint” este de 900,00 lei.
Monedele din argint, care formează setul, au putere circulatorie pe teri
toriul României.
Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a setului de monede din ar
gint, aferente emisiunii numismatice „Monumente de artă medievală creştină
- Biserica din Strei, Mănăstirea Humor şi Mănăstirea Hurezi - set de trei mone
de din argint”, se realizează prin sucursalele Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale
Băncii Naţionale
a României.
>
Comunicat de presă,
Banca Naţională
a României
>
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Monedă Argint
Biserica Strei
(jud. Hunedoara)
Valoare nominală: 10 lei;
Metal: Argint 999/1000;
Greutate: 31,103 g;
Dimensiune: 0 37 mm;
Margine: zimţată;
Calitate: proof;
Tiraj: 500 ;

Monedă Argint
Mănăstirea Humor
(jud. Suceava)
Valoare nominală: 10 lei;
Metal: Argint 999/1000;
Greutate: 31,103 g;
Dimensiune: 0 37 mm;
Margine: zimţată;
Calitate: proof;
Tiraj: 500 ;

Monedă Argint
Mănăstirea Hurezi
(jud. Vâlcea)
Valoare nominală: 10 lei;
Metal: Argint 999/1000;
Greutate: 31,103 g;
Dimensiune: 0 37 mm;
Margine: zimţată;
Calitate: proof;
Tiraj: 500 ;

Avers: imaginea dinspre sud-vest a
Bisericii Strei; în stânga, inscripţia în arc
de cerc „ROMANIA”, iar în dreapta,
stema României, anul de emisiune „2011*
si valoarea nominală a monedei „10 LEI”.

Revers: Biserica Strei văzută dinspre
sud-est, înscrisă parţial într-un cerc,
şi inscripţiile „M ON UM ENTE DE
ARTA MEDIEVALA CREŞTINA” şi
„BISERICA ST R E I”.
Avers: turnul de apărare al Mănăstirii
Humor şi imaginea dinspre est a bisericii
acesteia, peste care se suprapune stema
României; în partea superioară, inscripţia
în arc de cerc „ROMANIA” şi valoarea no
minală a monedei „10 LEI”, iar în stânga
jos, anul de emisiune „2011”.
Revers: imaginea dinspre sud-vest a bise
ricii Mănăstirii Humor, înscrisă parţial în
tr-un cerc, şi inscripţiile „M ONUM ENTE
DE ARTA MEDIEVALA CREŞTINA” şi
„MANASTIREA H U M O R”.

Avers: foişorul lui Dionisie şi paraclisul
Mănăstirii Hurezi, inscripţia în arc de cerc
„ROMANIA”, valoarea nominală a mone
dei „10 LEI”, stema României şi anul de
emisiune „2011”.

Revers: biserica mare a Mănăstirii
Hurezi, înscrisă parţial într-un cerc,
şi inscripţiile „M ONUM ENTE DE
ARTA MEDIEVALA CREŞTINA” şi
„MANASTIREA H U REZI”.

81

EVENIMENTE
Summary: Numismatic issue emitted by the National Bank of Romania: a three
silver-coin collection dedicated to the Christian medieval art monuments
According to the provisions of the Law nr. 312/2004 as regards the rules of
the National Bank of Romania, the National Bank of Romania put into circulation,
for numismatic purposes, beginning on the 28th of February 2011, a three silvercoin collection dedicated to the Christian medieval art monument - the Church
in Strei (Hunedoara Country) Humor Monastery (Suceava Country), and Hurezi
Monastery (VâlceaCountry).
The silver coins, sealed within transparent metacrylate are accompanied by
booklets in Romanian, English and French, and have availability of circulation on
the territory of Romania. The sealing price, excluding the added value tax, for the
entire collection is 900,00 lei. It must also be added that it is the National Bank of
Romanias Branches in Bucharest, Cluj, Iaşi and Timiş that have put into circula
tion, for numismatic purposes, this coin collection.
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21 de ani de arhierie
ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
(4 martie)
Redacţia

în ziua de 13 martie 2011, în Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhală
a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Patriarhul României, înconjurat de un sobor
de preoţi şi diaconi. Tot în această zi, la finalul Sfintei Liturghii au fost marcaţi cei
21 de ani de arhierie ai Intâistătătorului Bisericii noastre.

Biserica Ortodoxă a sărbătorit, în ziua de 13 martie 2011, Duminica
Ortodoxiei, prima Duminică a Postului Mare. în această zi, în Catedrala
patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost marcaţi cei 21 de ani de arhierie ai
întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, părintele arhi
mandrit Timotei Aioanei, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a subli
niat importanţa acestui moment pentru Biserica Ortodoxă Română: „în
această Duminică a Ortodoxiei trăim o sărbătoare specială pentru Biserica
noastră, pentru slujitorii Catedralei Patriarhale, pentru clerul şi credincioşii
Bisericii Ortodoxe Române. Recunoscători Bunului Dumnezeu, ne adu
cem aminte că, în această Duminică a Ortodoxiei, în urmă cu 21 de ani, în
Catedrala Mitropolitană din Timişoara, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
primea atunci marele dar al arhieriei. Darul cel bogat al Preasfântului Duh
revărsându-se peste Preafericirea Sa, atunci, în calitate de Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, a rodit bogat în aceşti 21 de ani care au trecut de
atunci. în acest răstimp Episcopul-vicar, devenit Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei şi apoi Patriarh al României, s-a dovedit un strălucit teolog, un
tradiţionalist dinamic, un ierarh vizionar, un om al vremurilor sale, care a
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rămas în tot acest timp un om discret, un om modest, care a făcut să rodească
darurile cele bogate ale Duhului Sfânt revărsate asupra Preafericirii sale”.
De asemenea, părintele arhimandrit Timotei Aioanei, în numele cleru
lui şi al credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie, a urat Preafericirii Sale ani

Părintele arhimandrit Timotei Aioanei felicitându-lpe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
- Catedrala Patriarhală din Bucureşti -

mulţi de slujire roditoare, sănătate, pace şi i-a dăruit o cruce de binecuvânta
re. „De aceea, în această zi de sărbătoare, în Duminica Ortodoxiei, din partea
clerului şi a credincioşilor care au participat la această Sfântă Liturghie, îi
dăruim Preafericirii sale această cruce de binecuvântare, cu rugămintea de
a binecuvânta poporul lui Dumnezeu încredinţat spre păstorire. Ii oferim
această cruce de binecuvântare Preafericirii Sale, rugându-L cu smerenie pe
Mai-Marele Arhiereilor să-i dăruiască Preafericirii Sale ani îndelungaţi de slu
jire roditoare, sănătate, pace, întru toate bună sporire întru mulţi şi binecu
vântaţi ani”, a precizat Părintele arhimandrit Timotei Aioanei.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a multumit
lui Dumnezeu, ierar>
hilor prezenţi în urmă cu 21 de ani la hirotonia sa întru episcop, clerului
Catedralei Patriarhale si tuturor credincioşilor. „Mulţumim lui Dumnezeu
y

y
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pentru acest dar sfânt şi mare pe care ni l-a dăruit spre binele Bisericii şi spre
bucuria credincioşilor atunci când arhiereul îi conduce pe drumul mântuirii.
Mulţumim tuturor ierarhilor care au fost atunci prezenţi la Timişoara, mul
ţumim celor care s-au rugat pentru noi atunci şi mulţumim părinţilor de la
Catedrala Patriarhală, care ne-au oferit acest dar. Mulţumim dumneavoastră
celor care aţi fost prezenţi şi v-aţi rugat pentru sănătate şi mântuire. Noi vă
dorim tuturor ajutor mult de la Dumnezeu şi cu toţii să simţim bucuria
slujirii în Biserica lui Hristos pe drumul crucii şi al învierii, pentru că nu
mai prin răstignirea patimilor ajungem la înviere şi prin purtarea sarcinilor
slujirii preoţeşti putem să aducem bucurie credincioşilor şi să preaslăvim pe
Tatăl, Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Rugăm
pe Bunul Dumnezeu să dăruiască tuturor credincioşilor noştri să aibă preoţi
buni în parohii, în mănăstiri, şi cu toţii să mulţumim Arhiereului veşnic,
?

y

Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit episcop în Duminica
Ortodoxiei, în data de 4 martie 1990, în Catedrala Mitropolitană dinTimişoara
de către înaltpreasfinţitul Nestor, Mitropolitul Olteniei, înaltpreasfinţitul
Nicolae, Mitropolitul Banatului şi înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul
Aradului. Hirotonia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel întru arhiereu
s-a făcut în urma alegerii Sale de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojanul”.

Summary: His Beatitude Father Patriarch DaniePs activity as a hierarch has
reached the age of twenty-one years
On the 13th of March 2011, on Sunday of Orthodoxy feast day, the Patriarch
of Romania officiated the Divine Liturgy in the Patriarchal Cathedral, being assisted by a large group of priests and deacons. This very feast day also marked the
celebration of twenty-one years’ pastorship of the Chief of our Orthodox Church.
On the occasion of this celebration, Father Archimandrite Timotei Aioanei, great
ecclesiarch of the patriarchal cathedral, gave a speech in which he placed emphasis
on the importance of this event for the Romanian Orthodox Church, and, in the
name of the clergy and faithful that had attended the Divine Liturgy, he wished His
Beatitude good health and long years in his fruitful service, and made him a present
of a cross for blessing.
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Comemorarea a 72 de ani de la trecerea la cele veşnice
a Patriarhului Miron Cristea
(5 martie)
Damian Alexandru A n f i l e

Biserica Ortodoxă Română a comemorat, prin slujba parastasului oficiată în
data de 5 martie la Catedrala patriarhală din Bucureşti, 72 de ani de la adormirea
întru Domnul a primului său patriarh, Dr. Miron Cristea. Intelectualul ardelean
şi luptătorul pentru cauza naţională s-a născut în anul 1868, intrând în rândurile
clerului după împlinirea vârstei de 30 de ani şi remarcându-se prin talentul său
administrativ. Ales episcop de Caransebeş la anul 1909, s-a preocupat ulterior de
unificarea bisericească ce trebuia să urmeze formării României Mari, preocupare
menţinută şi după alegerea sa ca mitropolit-primat, în 1920. Prestigiul dobândit de
Biserica Ortodoxă Română în timpul păstoririi sale a dus la ridicarea acesteia la rang
de Patriarhie, întâistătătorul ei fiind întronizat ca patriarh în data de 1 noiembrie
1925. Totodată, Miron Cristea s-a evidenţiat şi prin activitatea sa culturală şi politi
că, el fiind senator şi regent în timpul minoratului regelui Mihai I şi prim-ministru
al României, din 11 februarie 1938 până la trecerea sa la cele veşnice, în data de 6
martie 1939.

în ziua de sâmbătă, 5 martie 2011, la Catedrala patriarhală din Bucureşti
a fost oficiată, după Sfânta Liturghie, slujba parastasului la mormântul feri
citului întru adormire Patriarhul Miron Cristea, de la a cărui trecere la cele
veşnice s-au împlinit, la 6 martie, 72 de ani.
Primul patriarh al României s-a născut la 18 iulie 1868, în satul ardelean
Topliţa, situat astăzi în judeţul Harghita, într-o familie de ţărani români,
primind numele de botez Ilie. Primele studii şi le-a făcut la Gimnaziul săsesc
din Bistriţa şi Gimnaziul grăniceresc din Năsăud, absolvind mai apoi, la anul
1890, cursurile Institutului Teologic din Sibiu.
După aceasta, a fost trimis, în anul 1891, ca bursier al Mitropoliei
Transilvaniei la Facultatea de Litere şi Filosofie din Budapesta, de unde s-a
întors cu titlul de Doctor în Filologie la 1895. Fiind una dintre personalită-
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ţile marcante ale teologiei transilvane de atunci, a fost integrat rapid în struc
turile administrative bisericeşti, devenind secretar eparhial al Arhiepiscopiei
Sibiului, funcţie pe care a deţinut-o până la anul 1902, când a fost numit
consilier al Mitropoliei. In paralel, a devenit şi membru al clerului, fiind
hirotonit ca diacon necăsătorit la 30 ianuarie anul 1900. Tunderea în mona
hism a primit-o la Mănăstirea Hodoş-Botrog, în anul 1902, iar pe data de 1
iunie 1903 a fost hirotonit ieromonah.
In funcţia de consilier al Mitropoliei şi-a demonstrat calităţile admi
nistrative, principala sa realizare fiind ridicarea catedralei mitropolitane
din Sibiu, la a cărei edificare a colaborat îndeaproape. Profundele sale cu
noştinţe teologice şi spiritul întreprinzător i-au ajutat să fie numit episcop
de Caransebeş la 3 decembrie 1909, funcţie în care şi-a confirmat aceste
bune însuşiri. Tot în această calitate a luat parte la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, binecuvântând în numele Bisericii
Ortodoxe Române actul Marii Uniri. De asemenea, episcopul Miron a făcut
parte din delegaţia de români transilvăneni care au prezentat acest document
Guvernului de la Bucureşti.
In contextul reunirii tuturor teritoriilor româneşti sub aceeaşi condu
cere, ierarhul transilvănean a fost unul dintre susţinătorii de frunte ai uni
ficării bisericeşti, care era firesc să o însoţească pe cea politică. Un prim pas
spre această înfăptuire s-a făcut prin unirea Bisericii Transilvaniei cu Biserica
României, la 23 octombrie 1919 şi prin adoptarea ulterioară a Statului

Organic al mitropolitului Andrei Şaguna ca bază pentru noua organizare bi
sericească. Principalele caracteristici ale acestui regulament de funcţionare
erau autonomia Bisericii în raport cu Statul, ea urmând să se organizeze şi să
se conducă prin propriile-i structuri şi sinodalitatea, ce presupunea colabora
rea între clerici si mireni la conducerea treburilor bisericesti. Acest nou sistem
de organizare a fost adoptat în şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din data de
30 decembrie 1919.
In ziua următoare, Sfântul Sinod l-a ales pe episcopul Miron Cristea mi
tropolit primat al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române, post ce era vacant
de aproape un an. Ceremonia de învestitură a avut loc a doua zi, 1 ianuarie
1920, alegerea unui transilvănean ca întâistătător al Bisericii Române simbo
lizând unitatea statală si bisericească a statului nou-format, România Mare.
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în această nouă demnitate,7 Miron Cristea a desăvârsit
> unificarea bisericeaşcă, reînfiinţând unele dintre eparhiile istorice româneşti şi creând altele
noi acolo unde era cazul, mai ales în teritoriile nou-alipite României. De ase
menea, el a fondat Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Române, al cărui
principal rol era de a retipări cărţile de cult, astfel încât o singură formă a
acestora să fie folosită în întreaga ţară. O altă realizare a sa o reprezintă ctito
rirea actualei reşedinţe patriarhale, clădire ce oglindea noua stare al Bisericii.
Creşterea
substanţială a numărului
de credincioşi ai Bisericii
Române,
>
>
>
rolul jucat de aceasta la sprijinirea credincioşilor ortodocşi din Orient în tim
pul dominaţiei otomane şi prestigiul dobândit de ea şi de Regatul României
după Marea Unire i-au făcut pe ierarhii şi intelectualii vremii, în frunte cu
mitropolitul Miron, să susţină ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie, dem
nitatea supremă în cadrul lumii ortodoxe.
Acest deziderat al clerului şi poporului român a fost realizat la 4 februa
rie 1925, când Sfântul Sinod a proclamat ridicarea Bisericii Române la rangul
de Patriarhie, având ca întâistătător pe mitropolitul primat de până atunci,
Miron Cristea, care prelua titlul de patriarh. Această decizie a fost ratificată şi
de Guvernul de atunci al României, fiind promulgată sub formă de lege la 23
februarie acelaşi
recunoaşterea
Patriarhiei ecumenice,7
j an. în fine,7 ea a obtinut
>
>
patriarhul Vasile al III-lea la 30 iulie 1925, a făcut cunoscut printr-un Tomos
tuturor Bisericilor Ortodoxe surori.
Ceremonia de întronizare a celui dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române a avut loc la 1 noiembrie 1925, la ea fiind prezente principalele
personalităţi ale vieţii culturale şi politice româneşti din acea vreme, cât şi de
legaţi din partea mai multor Biserici creştine. Prin faptele săvârşite în timpul
păstoririi sale de aproape 15 ani, patriarhul Miron Cristea s-a arătat vrednic
de înalta cinste ce i se făcuse, punând un bun început istoriei Patriarhiei,
instituţie ce conduce destinele Bisericii Ortodoxe Române până în prezent.
Patriarhul Miron Cristea nu s-a evidenţiat însă doar printr-o bogată acti
vitate pe tărâmul bisericesc, ci şi prin importantele sale realizări în domeniile
cultural şi politic, fapte ce vădesc un spirit pătrunzător şi o puternică dra
goste de neam. încă din timpul gimnaziului, viitorul conducător al Bisericii
Române a dovedit o înclinaţie precumpănitoare spre studiu, fiind numit pre
şedinte al Societăţii Culturale Virtus Romana Rediviva, urmându-i în aceas
tă funcţie poetului George Coşbuc. începuturile activităţii sale profesionale
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stau de asemenea sub semnul culturii, el conducând pentru un an Şcoala
confesională din Orăştie, unde a şi predat. Tot în această perioadă a început
să colaboreze cu ziarul Telegraful Român din Sibiu, al cărui redactor a şi fost
mai târziu, între anii 1898 şi 1900. Activitatea sa publicistică este apreciabilă,
articole semnate de mireanul Elie Cristea ori de monahul Miron regăsindu-se
în majoritatea publicaţiilor româneşti importante din Transilvania.
Prima sa realizare însemnată în domeniul activităţii literare o reprezintă
teza sa de doctorat în filologie, intitulată Viaţa şi opera lui M ihai Eminescu,
cea dintâi lucrare în limba română despre marele poet naţional. Această scrie
re a sa, dimpreună cu altele, având subiecte şi abordând domenii variate, pre
cum monografia, arta creştină ori etnografia, au făcut să fie numit membru
de onoare al Academiei Române. Prin aceasta, el a urmat tradiţiei începute
de episcopul Melchisedec Ştefănescu al Romanului, primul membru cleric al
Academiei si
> mai vechiului curent al cărturăriei bisericesti.
»
Una dintre preocupările majore ale episcopului Miron Cristea a fost sus
ţinerea cauzei românilor transilvăneni şi aceasta nu doar în plan cultural, ci
şi în cel politic, grăitor fiind manifestul scris de el în timpul „procesului memorandiştilor” din anul 1894. Aceştia erau fruntaşi ai românilor transilvăneni
care se adresaseră împăratului austriac pentru a acorda naţiunii lor drepturi
egale cu ale celorlalte popoare din cadrul Imperiului. Fuseseră însă refuzaţi şi
trimişi în judecată, fiind ameninţaţi cu închisoarea. Văzând această nedrep
tate, Miron Cristea a adresat un apel populaţiei române, de a susţine cauza
memorandiştilor - ecourile stârnite de acest manifest au ajuns până la Curtea
de la Viena, împăratul Franz Josef hotărând graţierea celor acuzaţi.
în timpul activităţii sale ca ierarh al Bisericii Ortodoxe din Transilvania,
el s-a opus pe cât i-a fost cu putinţă politicii de maghiarizare a românilor
aplicată de către guvernul austro-ungar, susţinând învăţământul în limba ro
mână, mai ales în cadrul şcolilor confesionale şi înfiinţând ori ajutând mai
multe instituţii româneşti. De asemenea, el s-a aflat permanent în legătură cu
oamenii de cultură români, atât din Regat cât şi din diaspora, alături de care
s-a străduit să conserve moştenirea culturală a poporului său, fundament al
conştinţei naţionale a acestuia.
Miron Cristea a continuat să fie un promotor al culturii şi în timpul
îndeplinirii funcţiilor de mitropolit-primat, respectiv de patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, căutând mai ales popularizarea acesteia în rândurile cle
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rului. Pentru a realiza acest obiectiv, el a reorganizat învăţământul teologic,
a reluat tipărirea revistei Biserica Ortodoxă Română şi a înfiinţat o nouă pu
blicaţie teologică, Apostolul, a cărei principală preocupare erau probleme cu
rente ale preoţilor de mir. De asemenea, patriarhul a căutat să popularizeze
cultura teologică în rândurile credincioşilor, iniţiind publicarea unei serii de
pericope explicate ale Sfintei Scripturi cât şi traducerea scrierilor Sfinţilor
Părinţi în limba română, prin lansarea colecţiei Izvoarele Ortodoxiei.
O altă calitate semnificativă a patriarhului Miron a fost talentul său
diplomatic, în timpul păstoririi sale Biserica Română afirmându-se ca una
dintre reprezentantele de seamă ale Ortodoxiei, delegaţii săi fiind prezenţi
la toate întrunirile panortodoxe ale vremii. El a acţionat uneori chiar ca ar
bitru în diferite chestiuni bisericeşti. Una dintre cele mai importante dintre
acestea a fost aşa-zisa „schismă bulgară”, dispută izbucnită între Patriarhia
ecumenică şi Biserica Bulgară. Aceasta din urmă îşi proclamase auto
cefalia la anul 1872, însă acest fapt nu fusese recunoscut de patriarhul de la
Constantinopol, care o considera necanonică. Intervenţia întâistătătorului
Bisericii Române a dus la aplanarea acestui conflict, la anul 1923 relaţiile
reluându-si
> cursul lor firesc.
Noul prestigiu pe care îl dobândeşte Biserica Română în timpul păs
toririi lui Miron Cristea i-a permis să se ocupe de situaţia credincioşilor săi
de peste hotare, el înfiinţând două episcopii în diaspora şi îngrijindu-se de
ridicarea a două aşezăminte la Locurile Sfinte, la Ierusalim şi Iordan, pentru
uzul pelerinilor ce mergeau acolo.
Primul patriarh al României a slujit atât interesele Bisericii, cât şi pe cele
ale ţării sale. Astfel, el a îndeplinit mai întâi funcţia de senator şi regent în
timpul minoratului regelui Mihai I, între anii 1927 şi 1930, iar mai apoi pe
aceea de prim-ministru, din 11 februarie 1938 până la moartea sa, survenită
la 6 martie 1939 în oraşul Cannes din Franţa.
Unul dintre planurile nerealizate ale celui dintâi patriarh este proiec
tul construirii Catedralei Mântuirii Neamului, prin care se voia oglindirea
noului statut dobândit de Biserica naţională odată cu ridicarea la rangul de
patriarhie, proiect ce a fost soluţionat abia în prezent. Insă, înafară de aceas
ta, moştenirea pe care Miron Cristea a lăsat-o Bisericii Române este una de
o importanţă greu de estimat, el fiind cel ce a pus bazele prestigiului ei de
astăzi.
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Summary: Commemorating 72 years since Patriarch Miron Cristea departed to
the Lord
On Saturday, the 5th of March 2011, after the Divine Liturgy, a requiem was
officiated in the Patriarchal Cathedral of Bucharest at the grave of Patriarch Miron
Criseta of eternal memory, on the occasion of 72 years that it has been, o the 6th of
March, since he fell asleep into the Lord.
Having a Transylvanian origin, the first patriarch of Romania stood out in the
early half of his life as a cultural personality (who wrote, among other works, a vast
opus dedicate to Mihai Eminescus life and work, being here at elected a honorary
member of the Romanian Academy), and a fervent supporter of the rights of the
Transylvanian Romanians who were being at the time under the rule of the AustrianHungarian Empire (he took an active part in the “Memorandum maintainers” trial,
who were granted a pardon thanks to him). Having graduated from the Theological
Institute of Sibiu, he entered the Church administration as a diocesan secretary and
subsequently as a counsellor of the Metropoly of Transylvania, and was tonsured
into monasticism in 1902. On the 3rd of December 1902, he was elected Bishop
of Caransebeş, and it is in this quality that he was involved in the Great National
Assembly which took place in Alba Iulia, on the l st of December 1918.
Within the frame of the Romanian naţional state, Miron Cristea was the chief
artisan of the Church unification, proceeding from Andrei Şagunas rules. He was
elected Primate Metropolite on the l st of January 1920 and, as such, he distinguished
himself by vigorous actions of reorganizing the Romanian Church, both administratively and culturally. It is also during his chairmanship that the Holy Synod proclaimed, on the 4th of February 1925, the raise of the Romanian Orthodox Church
to the rank of Patriarchate, this decision being ratified by the Romanian State, on
the 23rd of February, and acknowledged by ecumenical patriarch Basil III, on the
30th of July.
As a patriarch, he reorganized the theological system of education, stimulated
several Church periodical journals, and launched at the same time the collection of
patristic translations having the title Sources o f Orthodoxy. As for the interorthodox
relationship, he mediated between the Ecumenical Patriarchate and the Bulgarian
Orthodox Church, putting to the end the long split between them. He also founded
two Romanian orthodox bishoprics abroad and two Romanian establishments in
the Holy Land.
Patriarch Miron Cristeas activity as a statesman was equally remarkable: he
was a senator, and a regent during the minority of King Mihai I; he was also the
prime-minister of Romania, between the 1 l th of February 1938 and the 6th of March
1939, when he fell asleep in the Lord at Cannes, in France.
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Parastasul de 40 de zile pentru vrednicul de pomenire,
Mitropolitul Bartolomeu Anania
(5 martie)
Constantin

C o s ta c h e

In ziua de 31 ianuarie 2011, Părintele Bartolomeu Anania, Mitropolitul
Clujului, trecea la Domnul. La împlinirea a 40 de zile de la plecarea sufletului său
în veşnicie i s-a săvârşit parastasul îndătinat. Slujba de pomenire urmată după Sfânta
Liturghie a fost oficiată de Intâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel împreună cu un sobor alcătuit din ierarhi, preoţi şi diaconi în
Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. Au participat numeroşi credincioşi, pre
cum şi oficialităţi locale şi reprezentanţi din lumea academică, artistică şi culturală.

In ziua de sâmbătă, 5 martie 2011, s-au împlinit 40 de zile de când
vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a strămutat la
cele veşnice. Reprezentativă personalitate bisericească şi culturală teologică
şi literară, rămâne în conştiinţa Ortodoxiei româneşti prin rolul conside
rabil pe care l-a avut în istoria recentă a Bisericii noastre. Moştenirea sa va
loroasă cuprinsă în poveţele, învăţăturile şi opera teologică şi literară este
deosebit de importantă în descoperirea figurii covârşitoare a marelui ierarh.
Slujba parastasului de 40 de zile a fost săvârşită în Catedrala mitropolitană
din Cluj-Napoca de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, înconjurat de un impresionant sobor de ierarhi, preoţi
şi diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Alba-Iuliei,
Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Visarion, Episcopul
Ţuicii, Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Irineu
Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
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Moment din timpid slujbei de pomenire pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania
- Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca -

Feleacului şi Clujului, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. Sute de cre
dincioşi, preoţi, monahi şi monahii, autorităţi locale şi centrale, reprezen
tanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, Armatei şi ai mediului universitar clujean, cle
rici din alte confesiuni creştine şi credincioşi din întregul Ardeal au umplut
măreaţa catedrală din inima oraşului pentru a se ruga împreună cu soborul
slujitor pentru odihna Mitropolitului Bartolomeu. Răspunsurile la strană au
fost date de corul Catedralei mitropolitane. La finalul slujbei, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură, pe care îl redăm in
tegral, în care a explicat rostul rugăciunilor de pomenire pentru cei răposaţi,
legătura profundă care există între cei adormiţi şi urmaşii lor de pe pământ
şi cultul deosebit pe care îl au creştinii pentru cei trecuţi la viaţa veşnică.
De asemenea, a evocat şi personalitatea marcantă a vrednicului de pomenire
Mitropolit Bartolomeu:
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Pomenirea morţilor - iubire mai tare decât moartea
Astăzi am săvârşit slujba de pomenire a înaltpreasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu. Slujba de pomenire la 40 de
zile are o semnificaţie deosebită, pentru că ea este plină de lumină
spirituală. Fiecare soroc sau fiecare moment prestabilit de pomenire a
celor care au trecut la Domnul are o semnificaţie pentru persoana re
spectivă, dar şi pentru întreaga Biserică. Pomenirile acestea, totdeau
na se fac în stare de comuniune, în comunitate, pentru că nu există
Parastase particulare sau individuale.
Pomenirea celui trecut la Domnul la trei zile după moarte, se face în
tru slava Preasfintei Treimi, pentru că un creştin este botezat în nume
le Preasfintei Treimi, a mărturisit credinţa în Preasfânta Treime toată
viaţa lui de creştin pe pământ, a preamărit slava şi iubirea veşnică a
Preasfintei Treimi, zicând adesea împreună cu toată Biserica: „Slavă
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor,
Amin!". Deci, când preamărim pe Preasfânta Treime aici, pe pământ,
spunem: „Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor", iar aceasta înseamnă că
trebuie să trăim şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor, ca să putem
preaslăvi, preamări sau lăuda iubirea nesfârşită, iubirea milostivă, iu
birea mântuitoare şi sfinţitoare a Preasfintei Treimi pentru noi. Deci,
pomenirea în ziua a treia după trecerea la cele veşnice a creştinului
este, de fapt, ziua înmormântării, pentru că înmormântarea se face
în a treia zi de la moarte, adică de la despărţirea sufletului de trup.
(Aceasta ne aminteşte şi de învierea lui Hristos a treia zi)
Pomenirea celui trecut la Domnul se face apoi la 9 zile, întru aminti
rea celor 9 cete îngereşti, care sunt şi ele rugate, invocate să însoţeas
că sufletul celui care a trecut din viaţa aceasta pământească la viaţa
cerească, pentru că noi, în Biserică, ne rugăm împreună cu îngerii şi
împreună cu sfinţii din toate timpurile şi din toate locurile. Pomenirea
aceasta la 9 zile se face şi întru amintirea ceasului al 9-lea, adică orele
3.00 după-amiază, când Mântuitorul Iisus Hristos şi-a dat duhul pe
cruce. Dar, înainte de aceasta, tâlharului care L-a mărturisit zicând:
„Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta!", El i-a spus:
„Astăzi vei fi cu Mine în Rai!". Deci, asemenea tâlharului care a cerut
să fie pomenit întru împărăţia lui Dumnezeu, şi căruia Hristos i-a răs
puns: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai!", cerem şi noi ca Hristos Domnul,
Cel răstignit şi înviat, să pomenească întru împărăţia Sa pe cel trecut
din viaţa aceasta la viaţa veşnică. Este interesant de reţinut că tâlharul
a spus: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta!", iar
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Iisus nu i-a răspuns: „Astăzi vei fi cu Mine în împărăţie!", ci „Astăzi
vei fi cu Mine în Rai!". Raiul este arvuna împărăţiei, iar împărăţia
este plinătatea Raiului; deci Raiul este o stare de început a fericirii,
iar împărăţia este starea desăvârşită, în care vor intra drepţii şi sfinţii
după învierea cea de obşte şi după Judecata de Apoi.
Pomenirea la 40 de zile se face întru amintirea înălţării
Domnului
/
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel răstignit, îngropat, înviat
din morţi şi înălţat la ceruri. Pomenirea de astăzi este pomenirea de
40 de zile, iar potrivit tradiţiei duhovniceşti a Bisericii noastre, în ziua
a 40-a sufletul celui decedat se prezintă la judecata particulară în faţa
Preasfintei Treimi. Prin urmare, de mare folos îi este lui să fie însoţit
de rugăciunile Bisericii întregi, de iubirea milostivă a Bisericii întregi,
a Sfinţilor, dar şi a credincioşilor, care se roagă în Biserica lui Hristos
aici, pe pământ. Această rugăciune a Bisericii pentru cel care se află
în faţa Dreptului Judecător ajută la iertarea păcatelor care nu au mai
fost mărturisite la spovedanie, din lipsă de timp uneori, sau îi ajută pe
cei care s-au pocăit în cugetul lor, ca şi tâlharul de pe cruce, dar nu au
mai avut timp să arate şi faptele bune ale pocăinţei. Judecata aceasta
la 40 de zile a sufletului despărţit de trup este numită şi „judecata
particulară", „individuală" sau „personală". Ea este o judecată provi
zorie şi incompletă. De ce este ea provizorie şi incompletă? Pentru că
se aşteaptă ca faptele noastre bune sau rele să rodească pozitiv, sau să
influenţeze în mod negativ generaţiile care urmează. Numai la sfâr
şitul lumii, după învierea de obşte, când la judecată participă nu nu
mai sufletul, ci şi trupul înviat, va fi o judecată definitivă, solemnă şi
completă. Deci, între judecata particulară a omului la 40 de zile după
moarte şi judecata finală sau universală ori Judecata de Apoi, există un
timp în care Biserica se roagă pentru cei care au adormit în Domnul,
adică întru credinţă şi întru nădejdea învierii.
în ziua Judecăţii de Apoi, mijlocitori pentru toţi oamenii şi pen
tru toate neamurile, adică pentru toate persoanele şi toate popoarele,
pe lângă Hristos Judecătorul cel Drept şi nemitarnic, adică incorupti
bil, cum se spune în cărţile noastre de cult, se află Maica Domnului
în dreapta şi Sfântul Ioan Botezătorul în stânga, după cum se vede în
icoana numită Deisis, a Judecăţii de Apoi. Maica Domnului reprezintă
Biserica rugătoare, mijlocitoare, iar Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul
pocăinţei, care mijloceşte pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut
timp să arate şi faptele bune ale pocăinţei în timpul vieţii lor pe pământ.
Pomenirea morţilor se mai face la trei luni, la şase luni, la nouă luni
şi la un an, deci din trei în trei luni, tot spre slava Preasfintei Treimi
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şi pentru a invoca iubirea milostivă a Preasfintei Treimi ca să-i ierte
păcatele celui trecut la Domnul sau mutat de la noi, cum se spune în
cărţile de cult. Deci, moartea nu este numai trecere dincolo de lumea
văzută, ci şi mutaţie la un alt mod de existenţă, unde nu este durere, nici
întristare, nici suspinare, ci viaţă fără de sfârşit. Pomenirea celui trecut la
Domnul se face în fiecare an, după modelul pomenirii martirilor sau
a mucenicilor şi după modelul pomenirii sfinţilor. Obligaţia fiecărui
creştin pentru cei dragi ai săi care au trecut la Domnul este să facă
pomenirea lor până la 7 ani, iar după aceea, ori de câte ori poate să
o săvârşească. însă, pomenirea slujitorilor Sfântului Altar se face în
fiecare zi, la Liturghie, şi în fiecare an, din neam în neam. Iar chiriarhii sunt pomeniţi pe nume împreună cu fericiţii şi pururea pomeniţii
ctitori ai unei biserici, deci şi atunci când aceştia nu mai au pe nimeni
dintre rudele lor, ca vieţuitori pe pământ, ca să-i pomenească.
Desigur, în calendar avem sâmbete speciale de pomenire a tutu
ror morţilor, mai ales sâmbăta dinaintea Duminicii înfricoşătoarei
Judecăţi, pentru ca cei care au trecut la Domnul să fie miluiţi cu ierta
rea păcatelor în ziua Judecăţii de Apoi. Această sâmbătă se numeşte şi
„Moşii de iarnă,/, apoi avem pomenirea de obşte a morţilor şi în sâm
băta dinaintea Rusaliilor sau a Pogorârii Duhului Sfânt (a „Moşilor
de vară"), pentru ca Duhul Sfânt să cureţe de tot păcatul şi de toată
întinăciunea sufletele celor care au trecut la Domnul întru credinţă şi
întru nădejdea învierii şi să pregătească trupurile lor pentru starea de
nestricăciune, fiindcă, aşa cum ne arată cartea proorocului Iezechiel
(cap. 37), la sfârşitul veacurilor toţi oamenii vor învia prin puterea şi
lucrarea Duhului Sfânt.
în rezumat, însă, trebuie să spunem că pomenirea celor trecuţi
la Domnul, adică a celor decedaţi sau repausaţi, ori răposaţi, cum se
mai spune în unele părţi ale ţării, are 3 semnificaţii profunde: mai
întâi de toate, pomenirea aceasta, ca exerciţiu al neuitării, este un act de
credinţă ortodoxă; în al doilea rând, ea este un act de iubire milostivă şi,
în al treilea rând, ea este un act de speranţă fermă că ne vom întâlni cu cei
dragi ai noştri la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos întru slavă.
De fapt, pe cei dragi îi simţim prezenţi tot timpul când îi pomenim în
rugăciune, fiindcă iubirea milostivă, cultivată prin rugăciune, este mai tare
decât moarteal Dacă cineva uneşte la iubirea lui pentru alţii rugăciunea
lui profundă pentru mântuirea lor, iubirea lui devine mai tare decât
moartea! De aceea, Nicolae Iorga spunea: „Oamenii nu mor cu adevărat
când sunt coborâţi în mormânt, ci când sunt uitaţi de către noi, când îi în
gropăm nu în pământ, ci în uitare". Deci, pomenirea aceasta ca neuitare
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a celor trecuţi la Domnul înseamnă pentru noi o mărturisire a credinţei
că sufletul omului este nemuritor, întrucât a fost creat după chipul lui
Dumnezeu cel nemuritor sau veşnic; şi de aceea poartă în el dorul
veşniciei, care uneori se manifestă prin dorinţa de a avea urmaşi, do
rinţa de a se continua sau a rămâne în istorie, în timp, de a-şi continua
existenţa pe pământ prin operele de artă, prin ceea ce rămâne după
el ca lumină. Toată această dorinţă este, de fapt, dor de viaţă veşnică,
dor de veşnicie.
Mântuitorul Iisus Hristos spune: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă
va muri, viu va fi!" (Ioan 11, 25). Chiar dacă va muri cu trupul, va fi viu
cu sufletul, „şi Eu îl voi învia pe el în ziua de apoi" (Ioan 6, 54). Deci, su
fletul fiecărui om este nemuritor, dar când sufletul este şi credincios,
adică unit cu Dumnezeu, el păstrează starea de comuniune, de iubire
cu Hristos, cu Sfânta Treime, cu sfinţii lui Dumnezeu şi cu Biserica
rugătoare din cer şi de pe pământ. Aşadar, pomenirea morţilor nu
este un simplu obicei, ci ea este o lucrare sfântă prin care se exprimă
iubirea noastră faţă de cei pe care i-am iubit în timpul vieţii pe pământ
şi pe care nu putem acum să-i uităm ca şi când nu ar fi existat, pentru
că atunci când noi i-am iubit pe ei şi ei ne-au iubit pe noi, noi am ră
mas duhovniceşte prezenţi în ei şi ei prezenţi în noi. Iar comuniunea
aceasta este simbolizată prin coliva făcută din boabe de grâu. Bobul de
grâu, aşa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, este simbol al învierii
- dacă nu este îngropat în pământ şi nu putrezeşte, acesta nu rodeşte,
nu înviază spre o rodire multiplă (Ioan 12, 24). De aceea şi colacii se fac
din făină de grâu. Prin urmare, iubirea faţă de cei trecuţi la Domnul se
manifestă, aşa cum am spus, mai ales prin rugăciunea noastră particula
ră, dar şi prin rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi în Domnul.
Iubirea aceasta s-a văzut încă din primele veacuri creştine, când
creştinii au schimbat atitudinea faţă de moarte în comparaţie cu păgânismul. Locul în care se aşeza trupul celui mort în antichitatea greco-romană, mai precis cutia din marmură sau din piatră se numea în
greceşte „sarcofag", adică mâncător de carne sau de trup. Dar creş
tinii nu au mai numit cutia aceasta „sarcofag", ci „sicriu", adică un
chivot în care se păstrează obiecte de mare preţ. Mai târziu, sicriul s-a
numit „raclă", când în acesta erau păstrate osemintele sfinte ale creş
tinilor care au fost trecuti
din calendar. Mai mult
/ în rândul sfinţilor
/
decât atât, locul în care păgânii îşi înmormântau morţii se numea în
greceşte „necropolă", adică „oraş al morţilor". însă creştinii nu au mai
numit locul de înmormântare „necropolă", ci l-au numit „cimitir",
care în greceşte înseamnă „dormitor", adică loc de odihnă pentru o
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vreme, în aşteptarea învierii celei de obşte. Deci, atât de mult preţuiau
creştinii nu numai sufletele martirilor şi ale credincioşilor dragi lor,
ci şi trupurile lor încât au schimbat terminologia veche arătând prin
aceasta că cinstirea morţilor se face şi prin modul în care preţuim trupurile
sau osemintele lor şi împodobim mormintele lor cu o lumânare, care este o
floare a credinţei, pusă pe mormânt lângă cruce, şi cu flori aduse la mormânt.
Gradul de civilizaţie şi de credinţă al unui popor se vede şi din felul
în care acesta îngrijeşte mormintele. în general, popoarele migratoare
nu aveau locuri stabile pentru morminte, îşi îngropau morţii în fugă
şi plecau mai departe. Popoarele statornice, însă, îşi îngropau morţii,
îi venerau, îi cinsteau şi făceau pomenirea lor din neam în neam, culti
vând astfel continuitatea unui popor prin ciclul liturgic al pomenirilor
celor trecuţi la Domnul.
Am spus că pomenirea celor trecuţi la Domnul, sau mutaţi la
Domnul, este şi un semn de speranţă: când mergem la cimitir sărutăm
crucea unde se află scris numele celui înmormântat, sau pe care se află
chiar şi fotografia celui înmormântat şi ne rugăm pentru el, punem o
lumânare pe mormânt ca semn al credinţei noastre în înviere, mărturi
sită în Crez: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie!" şi avem

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul arhiereilor; preoţi, diaconi şi credincioşi
la parastasul de 40 de zile pentru vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania

98

Constantin Costache: Parastasul de 40 de zile pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania

speranţa că într-o zi ne vom revedea în iubirea Preasfintei Treimi, în
slava Mântuitorului Iisus Hristos şi a Sfinţilor care au crezut în EL
Mântuitorul Iisus spune: „Oricine va mărturisi pentru Mine îna
intea oamenilor, voi mărturisi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Care este
Ceruri!" (Matei 10, 32). Cine L-a pomenit pe Dumnezeu în rugăciunile
sale pe pământ, va fi pomenit în memoria eternă a lui Dumnezeu, în
iubirea Preasfintei Treimi. De aceea, noi spunem: „Pomeneşte, Doamne,
pe robii tăi", adică „Adu-ţi aminte, în iubirea Ta, de mântuirea lor".
Astăzi am făcut pomenirea sau parastasul de 40 de zile pentru
Mitropolitul Bartolomeu, care, aşa cum spuneam în cuvântul nostru
la slujba de înmormântare, a lăsat multă lumină în jur. Lumânările
pe care le purtăm noi în mână sunt simbolul prezenţei lui Hristos,
Lumina lumii, în viaţa noastră, dar şi simbolul vieţii noastre. Fiecare
dintre noi arde ca o lumânare încet-încet, an cu an, lună cu lună, săp
tămână cu săptămână şi zi cu zi, înaintea Preasfintei Treimi, adunând
lumină din credinţă, har şi fapte bune şi răspândind lumină în jur.
Lumânarea din mâna noastră simbolizează taina vieţii noastre ca lu
mină în fata lui Dumnezeu, Părintele Luminilor, de la Care vine toată
darea cea bună şi tot darul desăvârşit (Iacov 1,17).
Aşadar, astăzi, cu lumânările în mână, ne-am adus aminte
mai intens de lumina pe care înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Bartolomeu a lăsat-o prin scrierile sale, prin cuvântările sale, prin lu
crările sale, prin instituţiile pe care le-a înfiinţat. Am rămas impresio
nat azi-dimineaţă, ascultând la Radio Renaşterea mărturia mai multor
credincioşi simpli, dar şi a unor clerici, care au spus că timp 40 de zile
s-au făcut pomeniri pentru el în toate parohiile, în toate mănăstirile şi
în multe case ale credincioşilor. Această legătură duhovnicească mai
tare decât moartea, prin rugăciune, a fost exprimată de mai mulţi cre
dincioşi, care au spus: „Nu ne vine să credem că este mort! Parcă simţim
că este viu!".
Să ne ajute Dumnezeu să simţim totdeauna că cine are credinţă
în Dumnezeu şi a fost rugător pe pământ va fi rugător şi în ceruri şi va
fi pururea viu în viaţa şi iubirea cea netrecătoare a Preasfintei Treimi,
spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire. Amin!
Veşnica lui pomenire!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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La final, soborul de arhierei, preoţi şi diaconi slujitori au mers la mor
mântul mitropolitului Bartolomeu aflat în cripta ierarhilor de sub locaşul de
cult şi au oficiat o scurtă slujbă de pomenire, aşa cum s-a păstrat în tradiţia
Bisericii strămoşeşti. Mulţi credincioşi au mers în criptă pentru a se reculege
la mormântul ierarhului şi a se ruga pentru sufletul lui.

Summary: The Forty Day Requiem for Metropolite Bartolomeu of Eternal
Memory
Saturday, the 5th of March 2011, a requiem was officiated in the Metropolitan
Cathedral of Cluj-Napoca, celebrating the forty days since Metropolite Bartolomeu
Anania fell asleep in the Lord. His Beatitude Father Patriarch Daniel, assisted by a
group of hierarchs, priests and deacons, officiated the divine commemorating ser
vice, and gave a speech at the end of it, calling to mind the illustrious hierarchs
remarkable personality, and explaining the meaning of the prayers commemorating
the deceased, the link between them and the alive, who are praying for them, and
the particular service that is usually officiated for those that have passed into eternal
life. According to the Christian faith, mans life does not come to an end on a par
with the death of the body, the soul persevering in existence beyond and without
it. The Church elevates prayers for the deceased, forever mediating for their eternal
rest. In the Orthodox Church, divine services are given at appointed terms in memory of the departed ones; among these, the requiem officiated after 40 days, or six
weeks, one had fallen asleep in the Lord, calls to mind the Ascension of Christ into
Heaven, which happened in forty days after His Resurrection, so as the deceaseds
soul to elevate to Heaven.
Being a complex personality, well-read, book-learned scholar and gifted
writer, author of a vast theological and literary work which is going to last forever,
Metropolitan Bartolomeu Anania of eternal memory shepherded Christ’s flock with
much abnegation and consideration for the Orthodox faith and Romanian people.
He also concerned himself with developing the pastoral activites of the clergy. He
was all the same a tireless fighter for involving the Church into actions of social assistance, for restoring the link between Church and culture, for Christian education
of the youth, as well for developing ecumenical relationships.
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu ocazia Z ilei Internaţionale a Fem eii
(8 martie)

Cuvânt de preţuire şi binecuvântare a femeii
Deşi Ziua Internaţională a Femeii nu este o sărbătoare creştină, ci
o expresie a umanismului secularizat, totuşi ea poate fi un prilej de a
evidenţia preţuirea pe care o acordă Biserica femeii credincioase.
Anul acesta, sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii (8 martie)
poate fi conexată cu o temă de reflecţie majoră în Biserica Ortodoxă
Română. Este vorba de importanţa „Sfintei Taine a Cununiei", ca
sfinţire a legăturii de iubire dintre bărbat şi femeie sau încoronarea lor „cu
cinste şi mărire", pentru a trăi o viaţă binecuvântată în vederea fericirii
şi a mântuirii. Prin această sfântă Taină a Cununiei, femeia fecioară
devine soţie şi apoi mamă, dacă naşte copii. Unirea aceasta a fost bi
necuvântată de Dumnezeu mai întâi în Rai (Facerea 2, 24), iar HristosDomnul a sfinţit Nunta la Cana Galileii, unde a participat împreună
cu Mama Sa şi cu sfinţii Săi ucenici, săvârşind acolo prima Sa minu
ne, adică prefăcând apa în vin, spre bucuria tuturor, graţie mijlocirii
Maicii Domnului. Prin aceasta, se vede că familia se află în centrul
iubirii şi binecuvântării lui Hristos şi în grija Bisericii Sale. Luminat
de Evanghelia lui Hristos, creştinismul a consacrat definitiv în isto
rie demnitatea supremă şi valoarea unică a persoanei umane, indiferent de
gen, rasă ori poziţie socială. Faptul că „în Hristos nu mai este nici băr
bat, nici femeie" (Galateni 3, 28) înseamnă că şi unul şi celălalt sunt în
primul rând persoane, adică fiinţe raţionale, libere şi iubitoare, create
după chipul lui Dumnezeu sau al Sfintei Treimi (Facerea 1, 27). Deci,
bărbatul şi femeia ca persoane sunt fiinţe egale şi complementare,
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chemate la comuniune de iubire, dincolo de orice condiţionări fizice,
biologice sau sociale. In această perspectivă, relaţia care se stabileşte
între dimensiunea umană masculină şi cea feminină nu mai poate fi
gândită ca un raport de forţe concurenţiale în plan biologic, intelec
tual şi social. Iar în plan spiritual sfinţenia exprimă cel mai bine egalitatea
dintre bărbat şi femeie, întrucât sfinţii bărbaţi şi sfintele femei din calendar
se bucură de aceeaşi cinstire din partea Bisericii. Arhetipul iubirii dintre
bărbat şi femeie este legătura de iubire dintre Dumnezeu şi umanita
te, mai precis iubirea sfântă dintre Hristos şi Biserica Sa, numită nu
doar Trup al lui Hristos (1 Corinteni 12, 27; Efeseni 4,12), ci şi Mireasă a
lui Hristos (Apocalipsa 19, 7; 21,9).
Prin iubirea milostivă şi binecuvântarea sfinţitoare a Preasfintei
Treimi, femeia a devenit, în Maria din Nazaret, Născătoare de Dumnezeu
şi pururea Fecioară, pentru ca în Fiul ei, Iisus Hristos, să fie veşnic uni
te Dumnezeirea şi umanitatea. Astfel, femeia credincioasă şi smeri
tă a fost chemată să nască pe Fiul lui Dumnezeu ca Om pe pământ,
pentru ca umanitatea să se poată înălţa la viaţa cerească. După mo
delul Maicii Domnului, vocaţia sfântă a femeii este de a da viaţă şi
de-a cultiva comuniunea de viaţă în familie şi societate, întrucât nu
mai comuniunea de iubire smerită poate fi viaţă adevărată. Astfel,
însăşi participarea femeii la viaţa publică are, de cele mai multe ori,
o considerabilă pondere benefică. Femeia aduce un plus de suflet, de
căldură, de comuniune prin prezenţa, cuvintele şi activitatea sa, par
ticiparea ei afectivă la promovarea vieţii în comuniune fiind un factor
pozitiv, uneori chiar esenţial în demersul de soluţionare promptă a
unor cazuri de suferinţă socială.
Astăzi trăim într-o lume înrobită de goana după profitul materi
al imediat şi multiplu, încât omul pierde tot mai mult sensul vieţii sale
şi capacitatea de-a discerne între valorile perene şi succesele efemere,
între nobleţea sufletului şi abilitatea pragmatică. Odată cu pierderea
acestui discernământ, slăbeşte atât credinţa omului în dobândirea
vieţii veşnice sau a mântuirii, cât şi iubirea adevărată în familie şi so
cietate. Prin urmare, este vital să ieşim din carapacea individualismu
lui nostru egoist şi să cultivăm iubirea smerită faţă de Dumnezeu şi de
semenii noştri. In acest sens, să ne gândim astăzi, în stare de rugăciune şi
solidaritate, în primul rând la mulţimea femeilor care suferă din cauza sără
ciei, şomajului, bolilor, migraţiei, divorţului, singurătăţii, violenţei domesti
ce şi multor umiliri. De asemenea, să ne gândim, cu preţuire şi recunoştinţă,
la mulţimea femeilor credincioase şi harnice, înţelepte şi curajoase care ajută
familia, Biserica şi societatea să cultive darul sfânt al vieţii ca existenţă în
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comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni. Adresăm tuturor fe
meilor, dar mai ales celor care sunt soţii şi mame credincioase, cuvânt
de preţuire şi binecuvântare pentru prezenţa şi lucrarea lor benefică
în familie, Biserică şi societate.
Preasfânta Treime, pentru rugăciunile Maicii Domnului şi ale tu
turor sfinţilor, să lumineze şi să umple de bucurie toată lucrarea cea
bună şi folositoare a femeilor din poporul român, întru mulţi şi fericiţi
ani!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: Speech for Blessing and Highly Appreciating Woman
Message of His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
given on the occasion of Womans Inteimational Day,
the 8th of March 2011
Yet for all that Womans International Day is not a christian feast, but rather an
expression of the secularized humanism, it may however be looked upon as an oc
casion for singling out the high appreciation that the Church bestows upon faithful
woman.
This year, the celebration of Womans International Day may be connected
with a major matter of meditation in the Romanian Orthodox Church, which is the

Holy Matrimony, as consecration o f the loving relationship between man and woman, or
their crowning with glory and honour, so that they would lead a blessed life, towards
the happiness and redemption. By means of this sacrament, the virgin woman becomes first a wife and then a mother, if she gives birth to children. This union was
first blessed by the Lord in Paradise (Genesis 2, 24), and Jesus Christ blessed the
marriage in Cana o f Galilee, in which He took part together with His Mother and
His disciples, and where He worked His first miracle, turning the water into wine,
to everybodys great joy, through the agency of His Holy Mother. One can see therethrough that family is placed in the very middle of Jesus Christ’s Iove and blessing,
and under the care of His Church. Being irradiated by the light of Christ’s Gospel,
the Christianity did irrevocably sanction in history the human persons supreme dig-

EVENIMENTE
nity and unique value, regardless oi- sex, race, or social position. In Christ being „nei-

ther made norfemale” (Galatians 3, 28) means that both are persons above all things,
i.e. raţional, free and loving creatures, made in God’s image, that is to say in the
Holy Trinity’s own image (see Genesis 1, 27). Accordingly, man and woman as per
sons are equal and complementary, both called to the communion of Iove, beyond
any physical, biological or social conditioning. From this point of view, the relationship between the male and female human dimensions cannot be any more thought
of as a rival biological, intellectual and social intercourse. From a spiritual point o f

view, it is holiness that can designate the best the equality between man and woman, as
both the holy men and women in the calendar are equally honoured by the Church. The
archetype of the Iove between man and woman is the link of Iove uniting God and
humanity, more accurately the holy Iove between Christ and His Church that is not
only called the Body o f Christ (see 1 Corinthians 12, 27; Ephesians 4, 12), but also

Christ's Bride (see Revelation 19, 7; 21, 9).
Through the Holy Trinity’s merciful Iove and consecrator blessing, woman
has became, in Mary of Nazareth, Theotokos and ever Virgin, so that divinity and
humanity would be ever united within her Son Jesus Christ. In so doing, the faithful
and humble woman has been appointed to give birth to the Son of God as earthly
Man, in order that humanity might rise to the heavenly life. According to the pattern of the Mother of God, the woman’s sacred vocation is to give life and cultivate
the living communion in family and society, because the true life is nothing but this
communion of humble Iove. Hence it is that the woman’s very involvement in the
public life has, more than once, a considerable beneficient share. It is the woman
that adds warm feelings to everything, gives the communion its proper sense, her
presence, words, actions and emoţional involvement in promoting life within com
munion are always restorative, munificent and instrumental in promptly solving
more than one case of social pains and troubles.
We are living today in a world subdued to the rush for immediate and abun
dam profit, where man is ever more losing the sense of his life, as well as his ability
of telling the never-failing values from the short - lived success, the nobleness of soul
from the pragmatic skills. On a par with losing this power of discernment, mans
faith in acquiring the eternal life, or redemption, as well as the true Iove in family
and society, do equally fail. Accordingly, it is vital that we should get out of the hard
shell of our selfish individualism and cultivate the humble Iove for God and our
fellow-men. Therefore do let us first think today, with prayer and solidarity, about
the crowd of women that are suffering from the poverty, the unemployment, the
diseases, the migration, the divorce, the loneliness, the home violence, and other
so many humiliations. Let us also think, with gratitude and high esteem, about the
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crowd of faithful, hard-working, wise and brave women who help the Church and
society cultivate the sacred gift of life, as existence in communion of Iove for God
and fellow-men. We dedicate to all the women, and especially to all that are faithful
wives and mothers, our words of respect and blessing for their presence and benefi
ciem action in family, Church and society.
For the prayers of the Theotokos and all the saints, may the Holy Trinity
brighten up every good and useful work of the women of our Romanian race, for
long and happy years!

t D a n ie l

Patriarch o f the Romanian Orthodox Church
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Conferinţa de lansare a proiectului FORTE
la Patriarhia Română
(15 martie)
Gheorghe-Cristian

Popa

Lansarea din data de 15 martie a proiectului FORTE, în Aula Magna „Teoctist
Patriarhul” din Palatul Patriarhiei reprezintă un succes în îmbunătăţirea activităţii
social-filantropice a Bisericii Ortodoxe Române. Realizat în colaborare cu Federaţia
Filantropia şi Instituto de Formacion Integral din Spania, cu finanţarea Fondului
Social European, proiectul FORTE cuprinde nu mai puţin de 12 judeţe pe lângă
municipiul Bucureşti (înglobând aşadar 9 eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române),
urmând să aibă 800 de beneficiari direcţi şi 4000 indirecţi.

La data de 15 martie a avut loc, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din
Palatul Patriarhiei, lansarea proiectului FO RTE - Formare trainică pentru
parteneriat social.
Noul proiect social, cofinanţat din Fondul Social European, este de
rulat de Federaţia Filantropia şi Patriarhia Română, în parteneriat cu
Instituto de Formacion Integral - IFI din Spania şi SC Global Commercium
Development SRL. La eveniment au fost prezenţi şi Excelenţa Sa Estanislao de
Grandes Pascual, Ambasadorul Spaniei la Bucureşti, şi Preasfinţitul Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, care a citit mesajul Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, intitulat:
Filantropia socială - afirmare a demnităţii umane
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei
faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri."
(Matei 5,16)
Se cunoaşte faptul că, în ultimii ani, la nivel european, există o
preocupare majoră legată de incluziunea socială şi, mai ales, de rein
tegrarea socială a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile sau
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Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar patriarhal
prezentând mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

marginalizate, afectate de inechităţi şi de nerespectarea egalităţii de
şanse în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, la resurse, bunuri şi
servicii.
Cu toate acestea, în contextul crizei economice actuale, se constată
creşterea atitudinilor şi abordărilor care au ca efect excluziunea socială
a acestor categorii defavorizate, cu urmări asociate multiple la nivelul
stabilităţii, coeziunii şi păcii sociale. Efectele sunt vizibile, mai ales, în
ceea ce priveşte criza fam iliei degradarea şi despiritualizarea vieţii de fam i
lie şi a păcii comunitare, pe fondul creşterii insecurităţii generale şi a confrun
tării cu schimbări multe şi bruşte, într-un interval de timp foarte scurt.
Privind din această perspectivă, considerăm că evenimentul de
astăzi reprezintă începutul unei noi etape de afirmare a demnităţii
umane şi de mărturisire şi manifestare a grijii necontenite a Bisericii
pentru toţi cei aflaţi în dificultate, după cuvintele Mântuitorului Care
spune: „ ...flă m â n d am f o s t şi M i-aţi d at să mănânc; însetat am f o s t
şi M i-aţi d at să beau; străin am f o s t şi M -aţi prim it; G ol am f o s t şi
M -aţi îm brăcat; bolnav am f o s t şi M -aţi cercetat; în tem niţă am f o s t
şi a ţi venit la M ine." (Matei 25, 35-36).
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Proiectul F O R T E - Form are Trainică pentru P arteneriat Social,
pe care Federaţia Filantropia şi Patriarhia Română îl implementează
alături de IFI- Instituto de Formacion Integral şi Global Commercium
Development, are trei caracteristici principale:
a. Urmăreşte formarea şi pregătirea slujitorilor şi lucrătorilor din instituţiile
bisericeşti astfel încât aceştia să poată lucra mai bine în folosul celor aflaţi
în nevoi şi suferinţe;
b. Vizează sprijinirea instituţiilor bisericeşti pentru ca acestea să-şi poată
prezenta, mai eficient, implicarea în lucrarea social-filantropică şi să se
poată organiza structurat şi pe termen lung, folosind strategii de dezvol
tare, cooperarea şi parteneriatul;
c. Dă mărturie despre grija şi preocuparea permanentă a Bisericii pentru cei
aflaţi în suferinţă întrucât ei sunt beneficiarii reali ai proiectului.
Observând atent cele trei aspecte, constatăm că acest proiect este
lucrare socială cu semnificaţie spirituală şi misionară, pentru că vine
să dea lucrătorilor Bisericii posibilitatea de a învăţa cum să fie mai efi
cienţi în mărturisirea prin fapte a credinţei şi ca răspuns la Evanghelia
iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.
De aceea, este necesar să reamintim că învătătura Bisericii nu separă lucrarea socială de dimensiunea spirituală a vieţii, întrucât nu
există filantropie socială deplină fără o puternică motivaţie spirituală.
Iar temeiul filantropiei sociale creştine este iubirea lui Hristos pentru
oameni.
In concluzie, Proiectul FORTE este o şansă dar şi o mare respon
sabilitate întrucât lucrăm în Biserică şi cu slujitorii Bisericii. De ase
menea, este o mare şansă şi pentru partenerii din proiect, pentru ca şi
ei să poată da mărturie, alături de noi, de grija şi implicarea Bisericii
în societate contribuind la alinarea suferinţei, la apărarea şi afirmarea
demnitătii
/ umane.
In încheiere, adresăm cuvânt de binecuvântarea tuturor celor
care formează echipa de implementare şi-i îndemnăm să cunoască te
meinic şi să îndeplinească toate procedurile şi prevederile proiectului,
astfel încât să se poată afirma atât demnitatea celor ajutaţi cât şi dem
nitatea celor care ajută pe cei aflaţi în dificultate.
Hristos-Domnul să vă dăruiască tuturor pace, bucurie şi mult
ajutor în lucrarea dumneavoastră!
'
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în continuare, ambasadorul Spaniei la Bucureşti, Excelenţa Sa Estanislao
de Grandes Pascual, şi-a exprimat bucuria pentru cooperarea dintre cele două
state în eforturile de incluziune socială şi a subliniat necesitatea implicării
Bisericii Ortodoxe Române în susţinerea acestor demersuri: „In acest proiect,
este foarte important ca Biserica Ortodoxă Română, care este una din institu
ţiile cele mai respectate în societatea românească, să ia iniţiativa de a sprijini
acest proiect de modernizare a structurilor sale pentru a realiza o incluziune
socială.”

Moment din timpul conferi?iţei de lansare a Proiectului FORTE
- Aida Magna „ Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din Bucureşti -

Scopul Proiectului FO RTE este să sprijine dezvoltarea capacită
ţii organizaţionale a Administraţiei Patriarhale şi a 9 eparhii din cuprinsul
Patriarhiei Române pentru a deveni parteneri mai puternici în domeniul in
cluziunii sociale la nivel comunitar şi naţional. Cele nouă eparhii implicate
sunt: Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Alba
Iuliei, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopia Dunării de Jos,
Episcopia Oradiei, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Giurgiului
şi Episcopia Ţuicii. „Obiectivele proiectului vizează realizarea unei evaluări
sistematice, obiective şi profesionale a capacităţii organizaţionale şi de livrare
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de servicii sociale a partenerilor, îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor din
cadrul centrelor eparhiale selectate şi generarea unor strategii instituţionale în
domeniul incluziunii sociale”, după cum a arătat părintele consilier patriarhal
Dorel-Nicolae Moţoc, manager de proiect din partea Federaţiei Filantropia.
Diaconul Cosmin Grigorescu, director executiv al Federaţiei Filantropia, a
subliniat necesitatea şi eficienţa parteneriatelor dintre ONG-urile membre
ale Federaţiei Filantropia, centrele eparhiale şi alte entităţi sociale care împăr
tăşesc
valorile Bisericii.
>
Deşi proiectul vizează dezvoltarea instituţională, componenta de forma
re este o parte consistentă din abordarea propusă. „La finalul proiectul, se
aşteaptă ca eparhiile şi Administraţia Patriarhală să atingă o creştere cu cel
puţin 25% a capacităţii organizatorice, iar eparhiile să se alăture cel puţin
la 3 Pacte Locale Operaţionale pentru Integrare Socială. In urma realiză
rii rapoartelor de evaluare organizaţională, 10 angajaţi ai eparhiilor vor fi
specializaţi ca formatori, iar alţi 10 vor fi formaţi ca şi consultanţi ai cen
trelor de resurse», a arătat Florina Rizoaica, coordonator de implementare
din cadrul Federaţiei Filantropia. Despre specificul acestor centre, mai multe
detalii a prezentat participanţilor Ioniţa Oprea, coordonator de proiect din
partea Patriarhiei Române. Prin Proiectul FO RTE, va fi înfiinţat un Centru
Naţional de Formare Continuă, în care se vor organiza 40 de sesiuni de training pentru 800 de beneficiari. In fiecare eparhie beneficiară a proiectului
va fi iniţiat un centru de resurse, de ale cărui cursuri vor beneficia 4.000 de
persoane care lucrează în domeniul incluziunii sociale.

Summary: Conference for launching the FORTE Project, at the Romanian
Patriarchate
The launching of the FO RTE Project - Long-Lasting Training for Social
Partnership —took place this year, on the 15th of March, in “Teoctist the Patriarch”
Aula Magna in the Palace of the Romanian Patriarchate. This project is realized
in cooperation with the “Filantropia” Federation and the Instituto de Formacion
Integral of Spain, and is financed by the European Social Fund, and includes no
less than twelve counties excepting Bucharest (i.e. nine eparchies of the Romanian
Patriarchate). It also is to have 800 direct beneficiaries and 4000 indirect ones. His
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Grace Ciprian Câmpineanul, patriarchal Vicar-Bishop, took part in this event,
reading out His Beatitude Father Patriarch Daniels message, having the title Social

Philanthropy — Declaration o f Human Dignity. In his turn, His Excellency Mr.
Estanislao de Grandes Pascual, Ambassador of Spain in Romania, conveyed his high
esteem for the Romanian Orthodox Church being involved - having modernized
her institutions - into the process of social inclusion.
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Sfinţirea Tipografiei „Pharos” a Patriarhiei Române
(18 martie)
Silviu D a s c ă lu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
sfinţit pe data de 18 martie, Imprimeria „Pharos” de la Popeşti-Leordeni. La
sfinţirea acestei moderne tipografii a Patriarhiei Române au participat mai
mulţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tipografia
Patriarhiei Române „Pharos” din Popeşti-Leordeni a primit binecuvântarea

Moment din timpul slujbei de sfinţire a Tipografiei „Pharos" a Patriarhiei Române
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel inaugurând împreună cu membrii Sfântului Sinod
Tipografia „Pharos”a Patriarhiei Române

Patriarhului României, care a vizitat şi a sfinţit această instituţie împreună
cu membrii Sfântului Sinod. Preafericirea Sa i-a felicitat, în acelaşi timp, pe
ostenitorii tipografiei, urmând să întreprindă o nouă vizită, când va oferi
distincţii tuturor celor care s-au implicat în construcţia, dotarea şi buna fun
cţionare a acesteia. „Felicităm pe părintele consilier patriarhal Mihai Hau,
care a fost trup şi suflet în organizarea acestei imprimerii, care conţine o ro
tativă şi o tipografie plană, deci tipăreşte în paralel ziare şi cărţi, şi îi oferim,
ca semn de preţuire şi binecuvântare, această icoană a Preasfintei Treimi, pen
tru că această nouă imprimerie are două hramuri, Sfânta Treime şi Sfântul
Dionisie Exiguul”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Tot în pre
zenta
ierarhi
a fost făcută
> Preafericitului Părinte Patriarh Daniel si a celorlalţi
>
>
proba finală a rotativei şi a fost tipărit un număr al cotidianului Lumina. La
Tipografia „Pharos” va fi tipărită carte bisericească, iar tipografia Institutului
Biblic şi de Misiune va continua să tipărească texte biblice, liturgice şi patris
tice. Imprimeria „Pharos” este una dintre cele mai moderne, având capacita
tea de a tipări atât cotidianul Patriarhiei Române, cât şi diferite alte publica-
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ţii, ziare, reviste sau cărţi. De asemenea, la „Pharos” vor fi imprimate cărţi şi
broşuri de zidire sufletească, accesibile credincioşilor datorită costurilor mici
de tipărire.

Summary: Consecration of the „Pharos” Printing-House
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
consecrated, on the 18th of the March, the „Pharos” Printing-House, in PopeştiLeordeni. Several members of the Holy Synod of our Church took part in the con
secration of this modern printing-house of the Romanian Patriarchate.
At the same time, His Beatitude congratulated all those that had taken great
pains in stting this printing-house in working order, telling them he was to pay soon
a new visit in order to grant distinctions to those who were involved in building,
endowing and making it work.
„We congratulate Father Patriarch Counsellor Mihai Hau, who has dedicated
himself body and soul to the organization of this printing-house, which includes one
rotary press and one planre printing works, being therethrough able to prinţ both
newspapers and books, and offer him, in token of esteem and blessing, this icon
of the Holy Trinity, and this new printing-house has two dedication feast days: the
Holy Trinity and Saint Dionysios Exiguus.”
His Beatitude Father Patriarch Daniel and the other hierarchs were also present at the final test of the rotary press, an issue of the Ziarul Lumina daily newspaper
being printed under their own eyes.
The Pharos Printing-House will be capable to prinţ this daily newspaper of
the Romanian Patriarchate, as well as other periodical journals. On the other hand,
soul-edifying books and brochures, will be also printed here, being quite get-at-able
owing to their low printing prices.
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Numirea de vicari administrativi
în Mitropolia Basarabiei
(23 martie)
Redacţia

La Chişinău, în data de 23 martie 2011, a avut loc şedinţa Permanenţei
Consiliului Eparhial al Mitropoliei Basarabiei. In cadrul şedinţei, înaltpreasfinţitul
Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a
numit vicari administrativi pentru trei dintre eparhiile Mitropoliei Basarabiei, cu
scopul de a organiza activitatea Centrelor Eparhiale pentru Episcopia de Bălţi şi
Episcopia Basarabiei de Sud.

în ziua de 23 martie 2011, în cadrul şedinţei Permanentei Consiliului
Eparhial al Mitropoliei Basarabiei, după examinarea hotărârilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din februarie 2011, referitoare la
Episcopiile sufragane ale Mitropoliei Basarabiei, înaltpreasfinţitul Petru,
Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor,
a numit în posturi de vicari administrativi pentru trei dintre eparhiile
Mitropoliei Basarabiei pe următorii clerici: PC Părinte Ioan Cosoi, în func
ţia de vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chişinăului, PC Părinte protoiereu Valeriu Cernei, în funcţia de vicar administrativ al Episcopiei de Bălţi
şi PC Părinte protoiereu Mihail Ursachi, în funcţia de vicar administrativ al
Episcopiei Basarabiei de Sud. Preacucernicii preoţi - vicari administrativi - au
primit atribuţia de a pregăti organizarea sediilor Centrelor Eparhiale pentru
Episcopia de Bălţi şi Episcopia de Sud.
Mitropolia Basarabiei şi Episcopiile ei istorice sufragane au fost reînfi
inţate prin purtarea de grijă a înaltpreasfinţitului Mitropolit şi Exarh Petru
Păduraru şi înregistrate ca persoane juridice de către autorităţile competente
ale Republicii Moldova.
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înaltpreasfinţitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului
Eparhial si noii vicari administrativi ai Mitropoliei Basarabiei

Episcopia de Bălţi a fost recunoscută de către autorităţile Republicii
Moldova, ca persoană juridică şi parte componentă din cadrul Mitropoliei
Basarabiei, în data de 17 decembrie 2004, iar Episcopia de Sud a fost recu
noscută pe data de 14 noiembrie 2006. Mitropolia Basarabiei are ca par
te componentă inseparabilă şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată
Transnistria, înregistrată la 15 noiembrie 2006.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din
22 octombrie 2007 — care a avut drept scop definitivarea noului Statut de
Organizare şi Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, în consens cu noua
Lege a Cultelor din România (Legea 489/2006) - luând act, cu binecuvân
tare, de hotărârea Mitropoliei Autonome a Basarabiei referitoare la reactiva
rea eparhiilor sale sufragane (Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi,
Episcopia Basarabiei de Sud şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată
Transnistria), le-a înscris juridic în Statutul de Organizare şi Funcţionare al
Bisericii Ortodoxe Române, la capitolul „Organizare”, unde, potrivit sistemu
lui tradiţional de organizare a Bisericii Ortodoxe, fiecare mitropolie are în
componenţă eparhii sufragane.
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Numirea de vicari administrativi în Mitropolia Basarabiei
Summary: Appointing administrative vicars at the Metropoly of Bessarabia
The meeting of the Permanent Diocesan Council of the Metropoly of
Bessarabia took place in Chişinău, on the 23rd of March 2011. Within the frame
of this meeting, His Eminence Peter, Archbishop of Chişinău, Metropolitan of
Bessarabia and Exarch of the Fields (administrative subdivision), appointed admin
istrative vicars I three of the dioceses of the Metropoly of Bessarabia, with a view
to organize the activities of the Diocesan Centres for the Bishopric of Bălţi and the
Bishopric of South Bessarabia.
The Metropoly of Bessarabia and its historical sufragant Bishoprics (the
Bishopric of Chişinău, the Bishopric of Bălţi, the Bishopric of South Besaarabia and
the Orthodox Bishopric of Dubăsari, and all Transnistria) were refounded by the
solicitude of His Eminence Peter Păduraru, Metropolitan Exarch, and also registered
as legal persons by the competent authorities of the Republic of Moldova.
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întronizarea Inaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ,
ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei'
şi Maramureşului
(25 martie)
Marinei Laurenţiu M

a rcu

în ziua de 25 martie 2011, de sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala
mitropolitană din Cluj-Napoca, înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ a fost întroni
zat Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului. Ceremonia de întronizare a avut loc după Sfânta
Liturghie şi a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor impresionant de ierarhi, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La acest eveniment au participat, de
asemenea, oficialităţi centrale, judeţene şi locale, şi numeroşi credincioşi.

în Catedrala mitropolitană .Adormirea Maicii Domnului” din
Cluj-Napoca, a avut loc de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie 2011, ce
remonia de întronizare a celui de-al doilea Mitropolit al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, în persoana înaltpreasfinţitului Andrei
Andreicuţ. La eveniment au participat 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, reprezentanţi ai
altor Biserici, oficialităţi de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi
militare, personalităţi din lumea academică, artistică şi culturală, numeroşi
preoţi şi peste 5.000 de credincioşi din întreaga ţară. Evenimentul a avut
loc exact la cinci ani de la înfiinţarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului, când, pe data de 25 martie 2006, vrednicul de pomenire,
înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania a fost ridicat la rangul de Mitropolit
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului de către Preafericitul Părinte
Patriarh Teoctist, înconjurat de un sobor de 25 de ierarhi, eveniment istoric
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pentru ortodoxia transilvăneană la care, de asemenea, au participat mulţi pre
oţi şi credincioşi. înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ a fost ales Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei
si Maramureşului, în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din data de 18 martie 2011, după ce scaunul de Arhiepiscop şi Mitropolit al
Clujului a rămas vacant odată cu trecerea la Domnul a înaltpreasfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania în data de 31 ianuarie 2011.
înainte de ceremonia de întronizare, în Catedrala mitropolitană, a fost
oficiată Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, încon
jurat de un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut
parte, alături de Părintele Patriarh, înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului,
înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, înaltpreasfinţitul Iosif,
Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, înaltpreasfinţitul Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei
şi Mitropolit ales al Vadului Feleacului şi Clujului, înaltpreasfinţitul Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului, înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi
Muscelului, înaltpreasfmţitulTimotei, Arhiepiscop al Aradului, înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop Iustinian al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul
Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei,
Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei,
Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfinţitul
Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfinţitul Timotei, Episcopul
ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul Macarie, Episcopul orto
dox român al Europei de Nord, Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Imediat după săvârşirea Sfintei Liturghii, s-a continuat cu ceremonia
propriu-zisă de întronizare a noului mitropolit. Mai întâi, Preasfinţitul Iustin
Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a dat
citire Gramatei patriarhale, pe care o prezentăm în continuare:
y

y
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Preasfînţitul Iustin Sigheteanul Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului
citind Gramata Patriarhală de întronizare a înaltpreasfînţitului Andrei Andreicuţ

t D A N IE L
Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei
si
> Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului clery cinului monahal şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
din de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie a Vadului, Feleacidui şi Clujului,
şi Mitropolie a Clujidui, Albeiy Crişanei şi Maramureşidui
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei
GRAMATE PATRIARHALE,
Har şi pace de la Dumnezeuy Cel în Treime lăudat,
iar de la Noi părintească binecuvântare!
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii
deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh
peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, întărindu-i pe aceştia întru pro120
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povăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine şi
călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (Matei 28, 19), iar Sfinţii
Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi
şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (Fapte 20, 28).
De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, văzând că a rămas vacant sca
unul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, prin mutarea la Domnul,
în ziua de 31 ianuarie 2011, a vrednicului de pomenire Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Bartolomeu (Anania), şi călăuzit fiind de îndatorirea
de a nu lăsa această Arhiepiscopie şi Mitropolie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea
şi fu n cţion area Bisericii O rtodoxe R om âne, am convocat la sediul
^Mitropoliei din Cluj-Napoca, în ziua de luni, 14 martie 2011, Sinodul
Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în cadrul că
ruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnaţi doi candidaţi din
lista ierarhilor eligibili, iar marţi, 15 martie 2011, şedinţa specială de
consultare a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului
Feleacului şi Clujului, cu membrii clerici şi mireni din celelalte eparhii ale
Mitropoliei, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească şi cu ceilalţi parti
cipanţi de drept, în cadrul căreia, prin votul participanţilor a fost men
ţinută lista stabilită de Sinodul Mitropolitan, în vederea alegerii
de către Sfântul Sinod a noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
împlinind această procedură statutară bisericească şi luând
aminte la îndatoririle ce Ne revin ca Patriarh, am convocat Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de vineri, 18 martie 2011,
la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, care a procedat statutar la
alegerea noului Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
în urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul va
cant al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropoliei
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului pe înaltpreasfinţitul
Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei, care s-a arătat vrednic
de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credinţă; prin
pregătirea sa teologică dobândită la Institutul Teologic Universitar
din Sibiu, apoi prin desăvârşirea studiilor de doctorat în teologie la
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, unde a dobândit titlul
academic de Doctor în Teologie; prin râvna şi dăruirea sa pentru învă
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ţământul teologic universitar, înfiinţând în anul 1991 Facultatea de
Teologie Ortodoxă în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba
Iulia, unde predă în calitate de profesor disciplina Morală şi Spiritualitate
Ortodoxă, iar în perioada 2000-2008 funcţionând şi ca Decan al aces
tei Facultăţi; prin participarea la întruniri, simpozioane şi conferinţe
teologice; prin slujirea liturgică şi pastorală a Sfintei Biserici în dife
rite trepte şi ascultări bisericeşti, ca preot de parohie, din anul 1976, ca
vicar administrativ eparhial la Episcopia Alba Iuliei, din anul 1985, iar
apoi, din anul 1990, prin slujire rodnică în treapta Arhieriei, ca Arhiereuvicar la Episcopia Alba Iuliei, ca Episcop al Alba Iuliei, iar din anul 1998,
când Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie,
ca Arhiepiscop al Alba Iuliei; prin bogata activitate edilitar-gospodărească,
de asistenţă socialăeditorială şi în domeniul mass-media desfăşurată în
timpul păstoririi la Alba Iulia, constând în construirea, restaurarea
sau repararea a numeroase biserici, case parohiale şi mănăstiri, multe
dintre acestea înfiintate
/ sau reînfiinţate;
/ ' construirea clădirii Facultătii
/
de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia; înfiinţarea şi organizarea sub
patronajul eparhiei a 70 de unităţi de asistenţă socială (orfelinate, case
de copii de tip familial, cămine de bătrâni, cantine sociale, cabinete
medicale etc.); înfiinţarea Editurii Reîntregirea şi a Tipografiei eparhi
ale, a revistei eparhiale Credinţa Străbună şi a revistei Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia Altarul Reîntregirii, precum şi a pos
tului de radio Reîntregirea al Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi înfiinţarea
unui Seminar Teologic Ortodox în Alba Iulia.
Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor sta
tutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, vineri, 25 martie 2011, la
sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Municipiul
Cluj-Napoca, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului", Noi, DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferim înaltpreasfinţitului
Părinte ANDREI m an tia, crucea şi engolpionul, precum şi cam ilafca cu cruce, adică însemnele rangului mitropolitan, îi înmânăm
cârja arhipâstorească şi îl întronizăm ca Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului.
Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al pre
vederilor art. 26 lit. o) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru orga
nizarea şi fu n cţion area Bisericii O rtodoxe R om âne, facem cunos
cut tuturor această GRAMATĂ PATRIARHALĂ şi dăm alesului
Arhiepiscop şi Mitropolit, înaltpreasfinţitului Părinte ANDREI, îm
puternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu
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păzitei Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului şi Clujului, cu toate ora
şele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această Sfântă
Arhiepiscopie, drept mărturie că înaltpreasfinţia Sa, dobândind dem
nitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, are dreptul
şi puterea de a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după
legile ţării: cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi
la toate bisericile din Arhiepiscopia înaltpreasfinţiei Sale, precum şi
stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mânăstiri şi schituri şi de a
rândui toate câte i se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovni
cesc al eparhiei pe care o păstoreşte pe calea mântuirii, precum şi de a
exercita drepturile şi a îndeplini toate îndatoririle prevăzute de sfinte
le canoane, de tradiţia bisericească şi de legiuirile Bisericii noastre ca
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Din partea înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeam
nă Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Patriarhul
României şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să
continue şi să sporească lucrarea înaintaşilor în acest scaun arhie
piscopal şi mitropolitan; să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi
din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului; să arate iubire de neam, grijă părintească pentru pa
rohii şi mânăstiri, pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura
creştină, pentru învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste
părintească faţă de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârst
nici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei
credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să cultive relaţii
frăţeşti de cooperare cu Mitropolia Ardealului în rezolvarea proble
melor comune de ordin pastoral şi social ale credincioşilor ardeleni; să
se consulte şi să coopereze cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii
şi al poporului român; să cultive relaţii de respect reciproc cu alte cul
te oficial recunoscute, pentru păstrarea păcii sociale.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc,
precum şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului, le recomandăm părinteşte şi frăţeş
te, cu multă preţuire, pe înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi
Mitropolit ANDREI, drept chiriarh al lor, chemându-i să îl întâmpine
cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate
împrejurările sprijin şi împreună-lucrare în tot ceea ce săvârşeşte spre
folosul Bisericii şi al poporului român.
Preţuind cu multă bucurie însufleţirea şi dorinţa clerului şi cre
dincioşilor ortodocşi români din Transilvania de-a păstra unitatea
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naţională şi bisericească, îi povăţuim pe toţi cu părintească dragoste
ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să păstreze şi să întărească
unitatea Ortodoxiei româneşti, vieţuind în pace şi în bună înţelegere
ca fii duhovniceşti care cred cu statornicie în Hristos şi "întru una,
sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică".
încredinţăm pe noul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
înaltpreasfinţitul Părinte ANDREI, milostivirii Bunului Dumnezeu,
rugăciunilor Sfintului Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului,
Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni, precum şi tuturor Sfinţilor
Români cunoscuţi şi necunoscuţi care, prin nevoinţele lor, au sfinţit
acest pământ binecuvântat al Transilvaniei.
De asemenea, îl încredinţăm pe înaltpreasfinţia Sa rugăciuni
lor înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi din Sinodul
Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
rugăciunilor cucernicilor preoţi din parohii, împreună ostenitori în
ogorul Bisericii, rugăciunilor neîncetate ale călugărilor şi călugăriţe
lor din mânăstiri şi schituri, precum şi rugăciunilor binecredincioşilor
creştini din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, faţă de care
înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI este
chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă duhovnicească.
Şi astfel, într-un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită.
Amin!
t D a n ie l

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei
si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După citirea Gramatei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
i-a oferit Inaltpreasfinţitului Andrei, pe rând, însemnele mitropolitane: cru
cea pectorală, engolpionul cu chipul Maicii Domnului, camilafca neagră cu
cruce, rostind de fiecare dată „Vrednic este!”, şi cârja mitropolitană, rostind
următoarele cuvinte: „Primiţi această cârjă mitropolitană ca să păstoriţi tur
ma cuvântătoare a lui Hristos din Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, cea încredinţată Inaltpreasfinţiei Voastre. Celor ascultători

124

Marinei Laurenţiu Marcu: Intronizarea Inaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei Andreicuţ_______

să le fie toiag de sprijin şi întărire, iar pentru cei neascultători şi nestatornici
- toiag de deşteptare şi îndreptare”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvintele specifice
înainte de oferirea cârjei mitropolitane Inaltpreasfinţitidui Andrei Andreicuţ

Apoi, Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de învăţătură, pe
care îl redăm mai jos integral, în care a evidenţiat semnificaţia duhovnicească
deosebită a sărbătorii Bunei Vestiri şi a explicat simbolismul însemnelor care-1
responsabilizează pe noul Mitropolit:
Maica Domnului, ocrotitoarea slujirii preoţeşti în Biserică
întronizarea înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ, noul
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, are loc la
marea sărbătoare a Bunei Vestiri, ca şi întronizarea înaintaşului său
Mitropolitul Bartolomeu Anania. Sărbătoarea Bunei Vestiri, care se
referă la începutul mântuirii lumii, are o semnificaţie duhovniceas
că deosebită pentru slujirea preoţească în Biserică, deoarece Fecioara
Maria prin lucrarea Sfântului Duh a zămislit şi a născut pe Mântuitorul
Iisus Hristos, Fiul veşnic al lui Dumnezeu şi în acelaşi timp Arhiereul
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veşnic Care mijloceşte înaintea lui Dumnezeu mântuirea neamului
omenesc (Evrei 8, 6 şi 9, 15), fiind numit, de asemenea, „Păstorul şi
Episcopul (sau Păzitorul) sufletelor voastre" (1 Petru 2,25). întrucât Maica
Domnului este Mama Arhiereului veşnic ea devine şi Mama duhov
nicească a tuturor ucenicilor şi slujitorilor lui Hristos. Acesta este şi
înţelesul cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos când pe Cruce fiind
a zis ucenicului Său iubit, Sfântul Ioan Evanghelistul: „Iată, mama ta",
iar Mamei Sale: „Iată, fiul tău" (Ioan 19, 26-27). în mod semnificativ,
în Biserica Ortodoxă, hirotonia arhiereului, preotului şi diaconului se
săvârşeşte pe colţul drept al Sfintei Mese din Sfântul Altar, acolo unde
în timpul sfinţirii Bisericii se aşează icoana de pânză purtând pe ea
chipul Sfântului Evanghelist Ioan, cel care a rezemat capul său pe pieptul
Mântuitorului Iisus Hristos la Cina cea de Taină (Ioan 13,28), a fost prezent
lângă Crucea lui Iisus în timpul răstignirii (Ioan 19, 26) şi primul ucenic
care a ajuns la mormântul lui Iisus Cel înviat din morţi (Ioan 20, 4). Deci,
Sfântul Ioan Evanghelistul este icoana vie a celor mai statornici şi mai apro
piaţi slujitori ai lui Hristos. Acestora li se încredinţează cu prioritate
să poarte grijă de Sfânta Biserică a lui Hristos, reprezentată tainic de
Maica Domnului cu Pruncul pe braţul stâng, lângă inimă, sau rugându-se sub Cruce ori rugându-se în ceruri (Oranta).
Sărbătoarea Bunei Vestiri reprezintă, aşa cum se spune în tropa
rul ei, „începutul mântuirii noastre" adică începutul unirii veşnice a omu
lui cu Dumnezeu, Izvorul vieţii şi al fericirii veşnice, deoarece este mân
tuit numai ce este unit cu Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie
Teologul. în acest sens începutul mântuirii este începutul întrupării
Fiului veşnic al lui Dumnezeu, „de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria"
cum se spune în Crezul ortodox. Astfel, după cum se spune în troparul
Bunei Vestiri „Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Fecioarei şi Gavriil binevesteşte darul" sau harul mântuirii, în primul rând pentru că Fecioara
Maria a acceptat, în mod liber şi în stare de totală smerenie şi ascultare, să
zămislească şi să nască pe Mântuitorul lumii, când a răspuns arhan
ghelului Gavriil cu aceste cuvinte: „Iată, roaba Domnului. Fie mie după
cuvântul tău" (Luca 1, 38). Smerenia Maicii Domnului devine apoi
şi izvor de recunoştinţă sau de preamărire adusă lui Dumnezeu, pentru
că a ales-o pe ea, dăruindu-i plinătatea harului, ca să slujească Lui
spre împlinirea planului dumnezeiesc de mântuire a lumii (Luca 1,
46-48). Trebuie însă reţinut din Sfânta Evanghelie şi faptul că Maica
Domnului uneşte în ea smerenia ascultării şi curajul de a mărturisi, în
acelaşi timp, bunătatea şi dreptatea lui Dumnezeu, Cel ce „coboară pe cei
mândri de pe tronuri şi înalţă pe cei smeriţi" (Luca 1, 52).
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Aceste trei mari virtuţi ale Maicii Domnului - icoana vie a Bisericii
- trebuie să fie permanent cultivate şi de către toţi slujitorii Bisericii,
şi anume: ascultarea smerită în împlinirea voii lui Dumnezeu, recu
noştinţa adusă Lui pentru chemarea la slujire şi curajul de-a mărtu
risi iubirea milostivă şi dreptatea sfântă ale lui Dumnezeu.
în acest înţeles, însemnele arhiereşti şi mitropolitane, primite astăzi
de înaltpreasfinţitul Părinte Andrei prin simbolismul lor liturgic, se
referă la virtuţile slujirii arhiereşti pastorale în Biserică.
M antia mare şi lungă, purtată de arhiereu pe umerii săi, arată că
arhieria, fiind treapta cea mai înaltă a preoţiei, este, în acelaşi timp, o
demnitate mare şi o sarcină grea.
Bogăţia pliurilor din mantie simbolizează mulţimea darurilor du
hovniceşti care se revarsă prin harul arhieriei ca lucrare de mărturisire
a adevărurilor mântuitoare ale Evangheliei pe care o binevesteşte ar
hiereul, prin tripla lui slujire de învăţător al dreptei credinţe, slujitor al
Sfintelor Taine ale Bisericii lui Hristos şi păstor al clerului şi credincioşilor
pe calea mântuirii spre împărăţia Preasfintei Treimi.
Mantia arhierească este în primul rând mantie de învăţător care
formează ucenici sau discipoli şi mantie de păstor spiritual care hrăneşte
pe cei păstoriţi prin rugăciune fierbinte, învăţătură dreaptă şi pildă de
viaţă creştină.
Crucea p ecto ra lă simbolizează iubirea jertfelnică a lui Hristos ca
izvor de lumină, har şi întărire pentru iubirea jertfelnică, smerită şi mi
lostivă, a arhipăstorului de suflete, care cultivă, apără şi sporeşte comu
niunea frăţească şi părintească în comunitatea eclesială, luminată şi
sfinţită de „harul Domnului Nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu
- Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh" (2 Corinteni 13,13).
Crucea pectorală semnifică, în acelaşi timp, Jertfa şi învierea lui
Hristos, dar şi dificultăţile şi bucuriile slujirii sacerdotale sau pastorale. De
aceea, în fiecare duminică la Utrenie, Biserica proclamă adevărul că
„prin Cruce a venit bucurie la toată lumea."
Engolpionul, ca medalion pe care este imprimată icoana Domnului
Nostru Iisus Hristos, Capul Bisericii şi Păstorul Cel Bun, sau icoana
Maicii Domnului ea însăşi fiind icoana Bisericii, simbolizează iubirea
smerită şi milostivă a lui Hristos şi a Maicii Domnului pentru Biserică, pen
tru mântuirea şi sfinţirea oamenilor. Engolpionul îl îndemnă pe arhiereu
să cultive aceeaşi iubire smerită şi milostivă pentru Biserică.
C am ilafca neagră cu cruce, semn distinctiv al Mitropolitului în
Biserica Ortodoxă Română, simbolizează harul care acoperă şi păzeş
te ca un voal pe păstorul monah smerit şi jertfelnic, pentru a cultiva, în
acelaşi timp, comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune unită cu pocăinţă
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pentru păcate şi comuniunea eclesială, prin consultare şi conlucrare sinodală
la nivelul de Mitropolie. Crucea de pe camilafca Mitropolitului arată
că acesta are o demnitate şi o responsabilitate în plus faţă de ceilalţi ierarhi
din Mitropolie, având şi slujirea de a coordona şi reprezenta comuniunea şi
cooperarea arhierească în Mitropolia pe care o conduce.
Cârja arhierească m itropolitan ă simbolizează responsabilitatea
pastorală de a apăra integritatea spirituală a eparhiei pe care o păstoreşte şi a
Mitropoliei pe care o conduce, astfel încât cei păstoriţi să nu fie răpiţi ori
răniţi de învăţături greşite şi înşelătoare. Potrivit conţinutului formulei
de înmânare a acesteia, cârja pastorală, ca şi toiagul pastoral, aminteşte celui
care o poartă că are responsabilitatea pastorală de a deştepta sau îndrepta
duhovniceşte pe cei delăsători sau îndărătnici, dar mai ales de a-i spri
jini pe cei slabi în mersul lor pe calea mântuirii. Pe scurt, cârja pastorală
simbolizează, în acelaşi timp, demnitatea şi responsabilitatea arhipăstorului de suflete, care va da seama în faţa lui Dumnezeu de sufletele
celor încredinţaţi lui spre păstorire părintească pe calea mântuirii.
(Evrei 13,17).
Toate aceste mari responsabilităţi exprimate simbolic de însem
nele pastorale arhiereşti şi mitropolitane pot fi împlinite numai cu aju
torul harului lui Dumnezeu şi prin conlucrarea chiriarhului sau arhiereului
cu clerul şi credincioşii din eparhie, precum şi prin consultarea şi conlucra
rea mitropolitului cu ierarhii din Mitropolie. Iată de ce este nevoie ca toţi
cei ce conduc eparhii şi sinoade să fie permanent pomeniţi în rugă
ciunile Bisericii după pilda Bisericilor întemeiate de Sfinţii Apostoli
(Evrei 13,18).
Astăzi înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Părinte Andrei, al Alba
Iuliei a primit o demnitate mai mare şi o responsabilitate mai grea
decât cea de arhiepiscop, şi anume slujirea de Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Totuşi, bogata experienţă pastorală a înaltpreasfinţiei Sale de
chiriarh la Alba Iulia timp de două decenii, cu multiple rodiri duhov
niceşti, instituţionale şi misionare, îl va ajuta să desfăşoare şi la Cluj o
lucrare folositoare Bisericii noastre. Desigur, municipiul Cluj - Napoca
este mai mare decât Alba Iulia ca număr de locuitori, de universi
tăţi, de şcoli teologice confesionale, de instituţii de cultură, dar şi
de posibilităţi economice. Cu alte cuvinte, în această nouă slujire de
Mitropolit la Cluj apar mai multe solicitări de reprezentare, dar şi mai
multe posibilităţi de lucrare misionară.
în această zi de sărbătoare a Bunei Vestiri, ne rugăm
Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să ocrotească şi să ajute pe
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înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei să răspundă, precum odi
nioară Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului, cu smerită ascultare şi
multă bucurie, chemării adresate lui de către Sfântul Sinod al Bisericii
noastre de a păstori la Cluj ca Arhiepiscop şi Mitropolit, spre slava lui
Dumnezeu şi mântuirea oamenilor, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
în continuare, după încheierea cuvântului de învăţătură, Părintele
Patriarh Daniel l-a condus pe înaltpreasfinţitul Andrei la tronul de Mitropolit
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, unde a rostit următoarele cu
vinte: „Cu ajutorul Atotputernicului şi Milostivului Dumnezeu, Care poartă
de grijă Sfintelor Sale Biserici, Vă înălţăm şi Vă aşezăm, de Hristos iubitorule şi al nostru preaiubit frate în Domnul, înaltpreasfinţite Părinte Andrei,
în tronul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh”, iar întreaga adunare a intonat „Vrednic este!”.

Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, noul Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
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Moment din timpul ceremoniei de întronizare a Inaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ,
noul Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

După ce Preafericitul Părinte Daniel l-a încredinţat pe înaltpreasfinţitul
Andrei clerului, cinului monahal şi poporului din Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului şi ierarhilor din Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, „spre a fi cinstit cu preţuire şi ascultare duhovnicească”, au
urmat mesajele de apreciere şi încurajare adresate noului mitropolit. Cătălin
Buciumeanu, consilierul prezidenţial pentru probleme culturale, a citit mesa
jul Preşedintelui României, Traian Băsescu, după care a urmat mesajul PrimMinistrului Emil Boc. Premierul şi-a exprimat, între altele, speranţa cu privire
la valorificarea potenţialului ecumenic al Clujului, unde convieţuiesc reprezen
tanţi ai mai multor confesiuni. „înaltpreasfinţia voastră, sincere felicitări! în ca
litate de creştin, clujean şi reprezentant al Guvernului României, mă simt ono
rat şi mândru să fiu prezent astăzi la un eveniment atât de important al Bisericii.
Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun!”, a precizat domnul Prim Ministru. Mai
departe, Părintele Iustin Tira, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, a citit cuvântul de bun venit din partea clerului şi a
credincioşilor din eparhie. Acesta, după ce a prezentat succint un istoric al
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Episcopiei, respectiv al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, punând
accentul pe perioada de păstorire, de 18 ani, a înaltpreasfînţitului Bartolomeu
Anania, a vorbit apoi despre personalitatea înaltpreasfînţitului Andrei şi a pre
cizat că reprezentanţii Centrului Eparhial, în numele preoţilor şi credincioşilor,
îl primesc la Cluj cu dragoste, bucurie şi bunăvoinţă.
Noul arhiepiscop şi mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, înaltpreasfinţitul Andrei, a ţinut apoi primul său cuvânt de
învăţătură, după întronizare, în care a adresat mulţumiri şi a precizat o parte
din priorităţile sale în noua demnitate:

Preafericite Părinte Patriarh,
Inaltpreasfmţiile si Preasfinţiile Voastre,
Excelenţele Voastre, conducători a i celorlalte confesiune creştine,
Domnilor miniştri,
Domnilor Parlamentariy
Distinşi membri ai corpului academic clujean ,
Onorate oficialităţi centrale şi locale,
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Preacuvioase maici şi iubiţi fraţi şi surori,
în aceste momente solemne, cu smerenie, dau slavă Preasfintei
Treimi pentru lucrarea Ei minunată dintotdeauna, săvârşită în Biserica
Sa.
Apoi, cu recunoştinţă, mulţumesc Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel şi Sfântului Sinod, care m-au chemat la această slujire plină de
responsabilitate; pe de o parte, această slujire îmi aduce mângâierea
continuării misiunii în slujba lui Hristos, în calitate de mitropolit, pe
de altă parte, îmi oferă o cruce în plus.
Mitropolitul este şi el episcop, doar că, din punct de vedere pas
toral şi administrativ, are responsabilităţi mai mari. Referitor la slu
jirea episcopală Părintele Dumitru Stăniloae scrie că „episcopii sunt
ramurile care, pornind din aceeaşi tulpină apostolică, extind harul şi
conţinutul vieţii apostolice, în toate rămurelele care sunt preoţii şi în
toate frunzele sau rodurile care sunt credincioşii. Mai bine zis, aceeaşi
sevă care este Hristos se extinde prin episcopi şi preoţi în tot pomul
Bisericii, aflându-se în mod nemijlocit în fiecare mădular al ei. Fără ha
rul succesiunii apostolice a ierarhiei şi fără învăţătura apostolică trans
misă odată cu el, n-ar fi creştini botezaţi, nu s-ar împărtăşi creştinii cu
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Hristos în Euharistie, nu L-ar cunoaşte pe Hristos în lucrarea Lui în ei
aşa cum a fost şi cum a lucrat în tot trecutul" (Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. III, Bucureşti, 1978, p. 163).
Convins de această realitate, în misiunea mea, mai întâi de toate
în acţiunile ce le voi demara, mă voi consulta cu Preafericitul Părinte
Patriarh şi voi fi în deplină ascultare faţă de hotărârile Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române. în comuniune cu episcopatul ortodox
al Bisericii noastre, cu tot episcopatul Bisericii Ortodoxe Universale,
mă voi strădui să-L slujesc pe Hristos cu dăruire şi cu credincioşie.
Ştiu că această slujire este înălţătoare şi sublimă dar, în acelaşi
timp, grea, încărcată cu multe sarcini şi griji, pentru că, pe ierarh
trebuie să-l întristeze şi să-l doară tot ce-1 poate întrista şi durea pe
Mântuitorul. Plecând de la persoana noastră, de la cei apropiaţi, de
la cei pe care-i păstorim, de la oraşul nostru, de la eparhia noastră, de
la Mitropolia noastră, de la Ţara noastră, de la lumea în care trăim,
observăm cât de multe sunt necazurile şi problemele cu care se con
fruntă oamenii şi cât de cumplit este păcatul în diferitele lui ipostaze.
Toate acestea-L dor pe Mântuitorul şi trebuie să ne doară şi pe noi!
în testamentul pe care ni l-a lăsat înaintaşul nostru, vrednicul de
pomenire Mitropolit Bartolomeu, luând în calcul situaţia complexă
de astăzi, a scris: „La cârma Mitropoliei îmi doresc un urmaş vrednic
şi demn, credincios Bisericii Ortodoxe, responsabil, integru, adversar
al corupţiei de orice fel şi sub orice formă, care să continue şi să desă
vârşească ceea ce am început eu". Ne vom strădui să împlinim şi să
continuăm misiunea pastorală transmisă nouă.
în misiunea noastră, aşa cum specificam, vom fi în deplină
conlucrare cu episcopii Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului. Dar, în acelaşi timp, vom fi în conlucrare
cu ierarhii din Sinodul Mitropoliei Ardealului. Şi, aşa cum ne-a sfă
tuit Părintele Patriarh Daniel, şi cum a hotărât Sfântul Sinod, pentru
problemele de importanţă comună, ne vom întâlni în sinaxă de două
ori pe an, pentru că formăm o singură Transilvanie. Iar pe episcopii
vicari ai Arhiepiscopiei Clujului îi încredinţez de toată dragostea şi
buna conlucrare.
în ceea ce priveşte misiunea mea pastorală şi administrativă, în
relaţiile cu preoţii şi credincioşii, mă voi călăuzi după câteva principii:
a)
Atât cât îmi va permite timpul îi voi primi pe toţi preoţii şi cre
dincioşii cu bucuriile, cu necazurile şi cu problemele lor. Toţi laolaltă
formăm Biserica lui Dumnezeu, iar drumul spre mântuire îl facem
împreună.
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b) La Sfânta Liturghie şi în rugăciunile particulare ei toţi vor fi în
inima mea. în acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă „săfacem
cereri, rugăciuni, mijlociri, pentru toţi oamenii... că acesta este lucru bun şi
primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oame
nii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină" (1 Timotei 2,1-4).
c) Pe lângă disponibilitatea de a-i primi, asculta şi de a mă ruga
pentru dânşii, mă voi strădui să-i ajut după puterile mele, potrivit tot
îndemnului Sfântului Apostol Pavel, care zice: „purtaţi-vă sarcinile unii
altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos" (Galateni 6,2). Am pomenit aici
doar aceste trei principii, întrucât le-am considerat mai importante.
în acelaşi timp, sufletul meu aşteaptă şi din partea frăţiilor lor
aceeaşi deschidere. Am nevoie de duhovnicescul ataşament al cleru
lui, al cinului monahal şi al credincioşilor. Am nevoie de rugăciunile,
dragostea şi ascultarea lor. Acelaşi Sfânt Apostol Pavel zice: „Ascultaţi
pe mai-marii noştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele
voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspi
nând, căci aceasta nu v-ar fi de folos" (Evrei, 13,17).
Mă voi opri acum la o altă importantă dimensiune a misiunii
mele şi anume, relaţiile cu Universitatea şi cu toate instituţiile din Cluj
şi din Mitropolie. Intelectualii au un rol covârşitor în ceea ce priveşte
progresul României de astăzi şi de mâine. Ei îi formează pe tinerii
noştri. Lor le spune înţeleptul Solomon: „Deprinde pe tânăr cu purta
rea pe care trebuie s-o aibă, şi chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la
ea" (Pilde 22, 6). Cu gândul la această lucrare de maximă importanţă
pe care o desfăşoară, îi asigur de preţuirea, dragostea, conlucrarea şi
ataşamentul meu.
Intelectualitatea noastră nu-i scutită nici de ispite. Obiectivi fi
ind, ne dăm seama că intelectualitatea trăieşte de mult timp într-o
lume secularizată şi secularizantă. De aceea, în cele ce urmează, vă
voi reda o întrebare retorică a lui Octavian Goga: „Şi acum, fără a-ţi
cere un răspuns, stau şi mă întreb: Care este credinţa dumneatale,
intelectual al naţiei mele? Când ai pornit de acolo, din căsuţa de la
ţară, şi te-ai dus la şcoală, mai ziceai «Tatăl nostru» seara şi visai cu
iele şi pricolici. Duceai în suflet moştenirea din bătrâni: o candelă care
licărea în taină şi-ţi lumina drumul. Dar ţi s-a risipit moştenirea asta.
S-a spulberat zi de zi şi s-a fărâmiţat în calea ta. Şi, fără să vreau, îmi
vine în minte o problemă atât de mare şi atât de nebăgată în seamă
a vremii noastre frământate de patimi mici: educaţia religioasă a cărturărimii noastre. Nu găsiţi că ar trebui făcut ceva pentru a ne salva
tineretul, dându-i dascăli luminaţi, cari în şcolile secundare să-l înveţe
credinţa în Dumnezeu, şi preoţi cu guri de aur cari să cuvânteze acolo,
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în centrele studenţimii noastre universitare? Fiindcă, aşa cum suntem
astăzi, noi nu ştim ce vrem şi nu ştim unde mergem" (Octavian Goga,
Pe urmele unui trecător, Arad, 1901, p. 32). în mare măsură, cele afirma
te de Goga atunci se potrivesc şi astăzi.
Plecând de la această idee, îmi mărturisesc intenţia, aşa cum a
făcut înaintaşul meu, să mă ocup de tineri. De fapt, voi continua lucra
rea de la Alba Iulia, unde am înfiinţat două şcoli teologice, Facultatea
de Teologie şi Seminarul Teologic, care au o aşezare duhovnicească
bună şi pe care-o doresc şi aici la Cluj. în acest sens, tinerii au deschisă
poarta sufletului meu şi le voi răspunde, după posibilităţi, solicitărilor.
ASCOR-ul şi celelalte organizaţii de tineret vor fi tratate cu mul
tă solicitudine. Iar proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor"
început de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va fi implementat în
toată Mitropolia.
Punctual, la Catedrala Mitropolitană, duminică seara, se va de
rula proiectul catehetic „O seară cu Domnul Hristos şi cu Preasfânta
Sa Maică".
Postul de Radio Renaşterea pe care Mitropolitul Bartolomeu, prin
testament, ni-1 lasă în grijă, va fi în atenţia noastră. El va colabora cu
mijloacele media ale Sfintei Patriarhii, iar revistele Renaşterea şi Tabor
vom încerca să le menţinem
la înălţimea
cuvenită.
/
/
O
altă lucrare importantă a Bisericii este cea socială. în perioa
da de început a creştinismului două preocupări erau pe primul plan:
participarea la Liturghie şi filantropia. De fapt, criteriul Judecăţii
Universale îl vor constitui faptele milei sufleteşti şi trupeşti. „Flămând
am fost, şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost, şi Mi-aţi dat să beau; străin
am fost, şi M-aţi primit; gol am fost, şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost, şi
M-aţi cercetat; în temniţă am fost, şi aţi venit la Mine" (Matei 25,35-36), ne
va spune Mântuitorul. Astfel, implicarea socială, într-o lume cu atât
de mulţi oameni necăjiţi, copii abandonaţi, bătrâni singuri, bolnavi de
toate felurile, va fi o preocupare de suflet.
Avem în acest sens experienţa conlucrării cu administraţiile ju
deţene şi locale din Arhiepiscopia Alba Iuliei, obţinând adesea rezul
tate bune, peste aşteptări. Cu atât mai mult sperăm la rezultate remar
cabile în Cluj, unde instituţiile medicale sunt „de primă mână", iar
posibilităţile administraţiilor locale sunt mult mai mari.
Clujul, metropolă a Transilvaniei, nu este locuit numai de ro
mâni ortodocşi, ci şi de alte etnii şi confesiuni. Toţi însă vieţuim prin
harul şi iubirea lui Dumnezeu. De aceea, în spirit ecumenic, fără a face
rabat doctrinar, le deschidem braţele celorlalte confesiuni, începând
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cu greco-catolicii, continuând cu romano-catolicii şi protestanţii, ur
mând îndemnului Sfântului Apostol Pavel, care zice: „îngaduiţi-vă
unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura
păcii" (Romani 4, 2-3).

Preafericirea Voastră,
Onorată asistenţă,
în aceste momente sfinte, gândul îmi merge departe, „la obârşie,
la izvor" (Lucian Blaga, Poezii, Ed. pentru Literatură, Bucureşti, 1966,
p. 416.), la satul Oarţa de Sus din Maramureş, la Părinţii Andrei şi
Elena, la minunata mea bunică, Iuliana, a cărei credinţă o râvnesc şi
acum. Preotul copilăriei mele a fost un intelectual cu o cultură temei
nică, pe nume Ioan Mihali. Minunata dăscăliţă Margareta Chira mi-a
pus creionul în mână, când eram copil, iar liceul l-am urmat în Cehul
Silvaniei.
După ce am absolvit Facultatea de Construcţii Căi Ferate am ajuns
aici, în Cluj, la întreprinderea de Construcţii Căi Ferate. în devenirea
mea, din acea vreme, rămân în altarul sufletului, la loc de mare cinste,
trei duhovnici: Părintele George Teodorescu de la Schitul Darvari din
Bucureşti, Părintele Paisie Olaru de la Sihla (judeţul Neamţ) şi, mai
apoi, Părintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol.
După ce am studiat la Institutul Teologic Universitar de la Sibiu,
la 25 august 1978, în această Catedrală, mult rugătorul Arhiepiscop
Teofil Herineanu m-a hirotonit diacon, iar pe 27 august 1978, la
Apahida, preot. Au urmat şapte ani de misiune pastorală în oraşul
Turda. Am întâlnit acolo oameni deosebiţi pe care, când a venit tim
pul să plec, i-am părăsit cu greu. Vrednicul de pomenire Arhiepiscop
Teofil, gândindu-se că aş putea împlini o misiune mai mare, m-a
transferat la Parohia „Iris" din Cluj, transfer care n-a fost recunoscut
de către Departamentul Cultelor niciodată, Arhiepiscopul fiind ne
voit să cedeze. Dar toate s-au petrecut cu îngăduinţa lui Dumnezeu,
chiar şi încercările care au mai urmat.
în 1985, vrednicul de pomenire episcop Emilian Birdaş al Alba
Iuliei, m-a solicitat să mă transfer la Alba Iulia, ca preot slujitor, şi
am acceptat. Cinci ani am fost preot paroh la „Maieri I" în Alba Iulia;
iar apoi, 21 de ani, chiriarhul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Soborul de
ierarhi care m-au hirotonit episcop în ziua de 25 februarie 1990 l-a
avut protos pe Mitropolitul cărturar Antonie Plămădeală. Iar părinte
duhovnicesc mi-a fost blândul episcop Ioan Mihălţan, până s-a mutat
la Domnul (2008).
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Cu mila şi binecuvântarea lui Dumnezeu, legăturile duhovni
ceşti cu oameni iubitori de cele sfinte au fost multe, iar lucrarea pasto
rală a fost rodnică. Acum, când Preafericirea Voastră şi Sfântul Sinod
m-aţi chemat la această înaltă slujire, de a-i urma în scaun vrednicului
Mitropolit Bartolomeu, mă gândesc cum a rodit lucrarea pastorală
prin cele două şcoli teologice înfiinţate şi îndrumate la Alba Iulia, prin
cele 43 de vetre monahale noi, prin multele aşezăminte de asistenţă
socială înfiinţate şi organizate, prin postul de radio Reîntregirea, şi mai
ales, prin jertfelnicia preoţilor şi credincioşilor noştri dragi pe care
i-am păstorit 21 de ani (1990-2011).
Tuturor le mulţumesc din suflet şi vă asigur, pe Preafericirea
Voastră, Sfântul Sinod, Sinodul Mitropolitan, clerul şi credincioşii
acestei Mitropolii, că voi sluji Domnului Hristos cu râvnă şi dăruire.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Amin!
t A nd rei

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

înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
dăruind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel icoana Mântuitorului Iisus Hristos
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Credincioşi prezenţi la ceremonia de întronizare a Inaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ
noul Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

La final, Preafericitul Părinte Daniel i-a dăruit Inaltpreasfinţitului Andrei
o cruce de binecuvântare realizată în atelierele Patriarhiei, iar acesta la rândul
său i-a oferit Intâistătătorului Bisericii noastre o icoană a Mântuitorului Iisus
Hristos. După încheierea solemnităţilor, soborul de ierarhi a ieşit pe treptele
Catedralei mitropolitane, de unde noul mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei
si
a adresat un cuvânt de binecuvântare tuturor credincioşilor
> Maramureşului
>
>
prezenţi în Piaţa Avram Iancu, mulţumindu-le pentru încrederea şi primirea
lor. După aceea, înaltpreasfinţitul Andrei, alături de Părintele Patriarh Daniel
şi de ceilalţi ierarhi, s-au îndreptat către Reşedinţa mitropolitană.
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Summary: Enthroning His Eminence Andrei Andreicuţ - the second metropoli
tan of Cluj, Alba and Maramureş
On the 25th of March 2011, on the very feast-day of the Annunciation, and
in the metropolitan Cathedral of Cluj-Napoca, His Eminence Andrei Andreicuţ
was enthroned as Archbishop of Vadu, Feleacu and Cluj, and Metropolitan of Cluj,
Alba, Crişana and Maramureş.
The ceremony took place after the Divine Liturgy and was officiated by His
Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, assisted by a
large number of hierarchs, members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox
Church. Representatives of other Churches, state offîcials, local, civilian and military authorithies, personalities from the university, artistic and cultural world, numerous priests and more than fîve thousand faithful from all over the country took
part in this event.
His Grace Iustin Sigheteanu, Vicar Bishop, read out the text of the Patriarchal
Gramata as part of the ceremony, and His Beatitude Father Daniel handed over to
His Eminence Andrei the ensigns of his new metropolitan dignity: the metropolitan
mantie, the encolpion, the pectoral cross, the kamelavchion and the metropolitan
crosier.
The solemn ceremony was followed by His Beatitude Father Patriarchs teach
ing speech, as well as by the appreciative and encouraging messages addressed to the
new metropolitan. His Eminence Andrei gave next his fîrst teaching speech in his
new capacity as a metropolitan, in which he expressed his gratitude to all that were
attending, and also specified a part of his priorities as a metropolitan.
After the ceremony had concluded, the large group of hierarchs came out of
the cathedral and stopped on the steps of it, from where His Eminence Andrei gave
his blessing to all the faithful gathered in Avram Iancu square, thanking them for
their confidence and welcome. Then, he and His Beatitude Father Patriarch Daniel
followed by the other hierarchs, made for the metropolitan residence.
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Pelerinajele de Florii în Bucureşti şi în ţară
(16 aprilie)
Damian Alexandru A n f i l e

în data de 16 aprilie a avut loc pentru a patra oară în Bucureşti deja tradiţionalul
pelerinaj de Florii. La acesta au participat preoţii din cele trei protoierii bucureştene
şi cele două din judeţul Ilfov, procesiunea fiind condusă de către Preasfinţiţii Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor. Miile de credincioşi participanţi au urmat traseul obiş
nuit al pelerinajului, între Mănăstirea Radu Vodă şi Catedrala patriarhală, unde au
fost întâmpinaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a rostit un cuvânt
de învăţătură, arătând importanţa şi semnificaţia pelerinajului. De asemenea, alte
procesiuni au fost organizate în celelalte protoierii ale Arhiepiscopiei Bucureştilor,
cât şi în alte eparhii din ţară, precum Arhiepiscopia Iaşiului, Arhiepiscopia Sibiului,
Arhiepiscopia Timişoarei, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Dunării de Jos
ori Episcopia Giurgiului.

In cadrul Ortodoxiei, pelerinajul are o istorie ce se întinde pe parcur
sul celor două milenii de existentă
j a Bisericii. în această traditie
> se înscrie
şi procesiunea organizată anual cu ocazia praznicului Intrării în Ierusalim a
Domnului, care datează în România încă din perioada interbelică. întreruptă
în perioada comunistă, ea a fost reluată în anul 1990, la Iaşi, cu purtarea
de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al
Moldovei.
Ulterior, din anul 2008, tradiţia pelerinajului de Florii a fost reînviată şi
în Bucureşti, anul acesta fiind a patra oară când se organizează această proce
siune. Ca şi la cele precedente, la procesiunea din acest an, organizată în ziua
de 16 aprilie, au participat preoţii de la cele trei protoierii bucureştene şi cele
două din judeţul Ilfov, alături de preoţii de caritate, consilierii eparhiali şi
consilierii patriarhali. Pelerinajul a început la Mănăstirea Radu Vodă, unde a
fost săvârşită slujba Vecerniei - în paralel cu cea de la Catedrala patriarhală - de

139

EVENIMENTE

către Preasfintitii
> > Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, şi Varsanufie
Prahoveanul,
Episcopvicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor,
>
j care au sfintit
>
ulterior stâlpările. Proce
siunea a pornit la ora 16:15,
traseul străbătut fiind ur
mătorul: strada Radu Vodă,
bulevardul Mărăsesti,
> , 7bulevardul Dimitrie Cantemir,
strada Bibescu Vodă, strada
Şerban Vodă (cu oprire la
Biserica „Sfântul Spiridon
Nou”, paraclis patriarhal),
strada Principatele Unite,
strada Ienăchiţă Văcărescu,
Preoţi şi credincioşi în timpul procesiunii
strada Sfânta Ecaterina (cu
Pelerinajului de Florii din Bucureşti
oprire la Biserica „Sfânta
Ecaterina”, paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
a Universităţii din Bucureşti), strada Bibescu Vodă, Aleea Dealul Mitropoliei.
La Catedrala patriarhală, preoţii şi credincioşii au fost întâmpinaţi de că
tre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a sfinţit icoana Intrării Domnului
în Ierusalim si
Astfel,7 Intâistătătorul Bisericii
i a rostit un cuvânt de învătătură.
>
Ortodoxe Române a arătat că: „Pelerinajul de Florii are o semnificaţie sau un
înţeles deosebit din punct de vedere duhovnicesc. El priveşte viaţa Bisericii
şi viaţa fiecăruia dintre noi ca purtători ai speranţei, ai luminii şi mai ales ca
mărturisitori ai credinţei în înviere. Pelerinajul de Florii este o mărturie a
credinţei
în învierea lui Hristos si învierea
noas> noastre creştine ortodoxe
>
>
tră pentru că Hristos-Domnul, înviind pe prietenul Său Lazăr din morţi,
a prevestit învierea Sa şi prin învierea Sa învierea cea de obşte sau univer
sală. Acest pelerinaj mai este şi o expresie sau o mărturie a bucuriei noastre
de a fi creştini,
> J a bucuriei comuniunii în viata
> Bisericii si
> de aceea el este
un pelerinaj care se face cu bucurie, purtând în mâinile noastre semnele bi
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ruinţei. Pelerinajul de Florii este o comemorare vizuală simbolică a Intrării
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim care a fost pri
mit de către copii şi mai ales de către cei care II iubeau pe Hristos cu bucurie
şi purtând în mâini ramuri de finic şi stâlpări de copaci, cum se spune în
Sfânta Evanghelie”.
De asemenea, Preafericirea Sa a arătat şi simbolismul ramurilor de finic
şi al stâlpărilor de copaci: „Ramurile de finic simbolizează nemurirea, iar sal
cia pe care noi, românii, o purtăm cu prilejul sărbătorii Intrării Domnului în
Ierusalim sau, aşa cum se spune în popor, Sărbătoarea Floriilor, este simbolul
curăţiei duhovniceşti dobândite prin rugăciune smerită. Salcia plângătoare ne
aduce aminte de pocăinţa din timpul postului, de multele metanii, de multe
le rugăciuni, de multele lacrimi ale pocăinţei, de plecarea noastră în genunchi
sub epitrahilul preotului duhovnic spre a ne mărturisi păcatele, a primi ierta
re de păcate şi a ne curăţi de păcate. Ramura de finic şi ramura de salcie însă,
potrivit tâlcuirii Sfântului Ioan Gură de Aur, înseamnă şi semnul biruinţei
lui Hristos asupra morţii, asupra morţii lui Lazăr şi apoi asupra propriei Sale
morţi prin înviere ca şi însemnul biruinţei credinciosului care a postit şi s-a

Preoţi din Capitală la Pelerinajul de Florii
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Icoana Intrării Domnului în Ierusalim adusă de către preoţi la Catedrala Patriarhala

rugat 40 de zile asupra morţii păcatului, asupra patimilor prin pocăinţă, prin
rugăciune, prin iertare. Deci, ramurile sau florile pe care le purtăm în mâini
cu prilejul Sărbătorii acesteia a Floriilor după cele 40 de zile de post care s-au
terminat cu Vecernia de vineri seara înseamnă florile credinţei, florile virtu
ţilor,
>
* florile bunătătii
> sufletesti
> si
> ale luminilor nevăzute dar reale din sufletul
omului care s-a pocăit şi s-a curăţit de păcate prin rugăciune, prin post şi prin
spovedanie. Aceste flori ale credinţei, ale rugăciunii smerite şi ale pocăinţei
sincere le aducem noi Mântuitorului Iisus Hristos în întâmpinare ca să-L pri
mim pe El, Cel ce ne întâmpină cu bucurie în împărăţia Cerurilor, în arvună
încă începând de aici din Biserică şi în deplinătate la învierea cea de obşte”.
La procesiunea de Florii din Bucureşti au participat şi anul acesta mii
de credincioşi, pelerinaje separate fiind organizate şi în celelalte protoierii ale
Arhiepiscopiei Bucureştilor, anume Ploieşti, Vălenii de Munte, Câmpina şi
Urlaţi.
Pelerinaje de Florii au fost organizate şi în alte localităţi din ţară. Astfel,
la Iaşi, unde tradiţia acestora a fost reînviată de peste 20 de ani, procesiu
nea a pornit de la Biserica „Sfinţii Petru şi Pavel” din cartierul Bărboi, unde
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a fost oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia de către Preasfinţitul Calinic
Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. De aici, procesiunea a
trecut pe la Biserica „Sfântul Sava” şi Mănăstirea „Trei Ierarhi”, oprindu-se la
Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” din cartierul Tătăraşi. Aici, a fost
săvârşită a doua zi slujba Sfintei Liturghii de către înaltpreasfinţitul Teofan,
mitropolitul Moldovei. De asemenea, alte procesiuni au avut loc în toate
oraşele cu sediu de protoierie din eparhie, anume: Paşcani, Hârlău, Botoşani,
Săveni, Dorohoi, Darabani, Piatra Neamţ, Roznov şi Ceahlău.
Pentru prima oară au avut loc anul acesta procesiuni de Florii şi în
Arhiepiscopiile Sibiului şi Timişoarei. La Sibiu, pelerinajul a fost condus
de către Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului, pornind de la Biserica „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”, fă
când câteva opriri pentru rugăciuni la bisericile cu hramurile „înălţarea
Domnului”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Naşterea Domnului” şi
ajungând în cele din urmă la Catedrala arhiepiscopală, unde preoţii şi credin
cioşii au fost întâmpinaţi de către înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul

Moment din timpul slujbei de sfinţire a Icoanei Intrării Domnului în Ierusalim
- Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti -
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Ardealului. în Arhiepiscopia Timişoarei, pelerinajul s-a desfăşurat cu binecu
vântarea înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, pornind de la
Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, desfâşurându-se pe străzile adiacente
si
> revenind aici.
Alte procesiuni au avut loc în Arhiepiscopiile Râmnicului şi Dunării de
Jos, cât şi în Episcopia Giurgiului.

Summary: Processions for Palm Sunday in Bucharest and all over the country
In and after 2008, an annual procession is organized in Bucharest, on the
occasion of the great feast of the Lord s entry into Jerusalem. This year it is for the
fourth time that this cortege started marching from Radu Vodă Monastery, halted
for short whiles at Saint Spiridon the New church and Saint Ecaterina church, and
eventually stopped on the Hill of Joy, at the Patriarchal Cathedral. There took part
in the procession His Grace Varlaam Ploieşteanul, patriarchal vicar bishop, and His
Grace Varsanufie Prahoveanul, vicar bishop of the Archbishopric of Bucharest, as
well as patriarchal counselors, diocesan counselors, clergymen from the three deaneries of Bucharest and the two ones of Ilfov County; charity priests and large crowds
of faithful are also to be added. All those that participated into this procession were
welcomed, high on the Metropoly Hill, by His Beatitude Father Patriarch Daniel,
assisted by officials of the patriarchal Cathedral; he gave a teaching speech, explaining the meaning if this feast and the willow boughs which the faithful were carrying
in their hands.
Other Palm Sunday processions were also organized in the other deaneries
of the Archbishopric of Bucharest, namely Ploieşti, Vălenii de Munte, Câmpina,
Urlaţi. Likewise, many other such processions took place in the other eparchies
all over the country, as well as in the Archbishopric of Iaşi, where such processions
have had a twenty-year uninterrupted tradition, or in the Archbishopric of Sibiu or
Timişoara, where such processions have been organized for the first time.
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Radio TRINITAS la ceas aniversar:
13 ani de emisie neîntreruptă
(17 aprilie)
Marinei Laurenţiu M a r c u

în ziua de 17 aprilie 2011, de Duminica Floriilor, postul de Radio TRINITAS
al Patriarhiei Române, primul post de Radio ortodox din România, a împlinit 13 ani
de emisie. Cu această ocazie, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidenţiat în
cuvântul său acest moment aniversar şi a vorbit credincioşilor prezenţi despre lucra
rea cultural-misionară a postului de radio TRINITAS.

In Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, care în acest an s-a sărbă
torit în data de 17 aprilie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de un
sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală
din Bucureşti. Tot în această zi, Radio TRINITAS, primul post de radio din
istoria Bisericii Ortodoxe Române, a împlinit 13 ani de la prima emisie.
La finalul slujbei, Patriarhul României a mulţumit lui Dumnezeu pentru
Sfânta Liturghie săvârşită cu ocazia acestei mari sărbători a Bisericii Ortodoxe
şi a anunţat că postul de Radio TRINITAS al Patriarhiei Române se află la
ceas aniversar.
„Anunţăm,
”
y
y cu recunostintă
> ) fată
, de Dumnezeu si
» fată
) de oamenii care
ne-au ajutat, că astăzi, 17 aprilie 2011, se împlinesc 13 ani de când a emis,
pentru prima dată, primul post de radio din România, Radio TRINITAS, la
Iaşi, în Sfânta şi Marea Vineri. Prima slujbă transmisă la Radio TRINITAS
a fost Prohodul Domnului. Atunci am avut o singură frecvenţă în Iaşi, 92,7.
Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem 35 de frecvenţe terestre care acoperă
85 % din teritoriul României. Radio TRIN ITAS poate fi ascultat şi pe in-
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ternet şi prin emisia din satelit. Deci, a fost o lucrare necesară şi folositoare
Bisericii. Şi pentru că atunci când am venit aici în 2007, în septembrie, nu
am găsit un radio al Patriarhiei, am transferat Radio TRIN ITAS de la Iaşi
la Bucureşti. Şi, de asemenea, pentru că Patriarhia nu avea un cotidian am
adus de la Iaşi la Bucureşti, Ziarul Lumina. Şi pentru că nu avea nici post de
televiziune am înfiinţat postul de televiziune TRINITAS. Şi astfel, împreună
fac parte din Centrul de Presă Basilica. Basilica înseamnă în limba latină bi
serică. Noi dorim ca să mergem ca Biserică spre casele oamenilor, pentru ca
oamenii din casele lor să vină spre Biserică. Prin radioul, prin televiziunea şi
prin cotidianul de fiecare zi ale Bisericii, Biserica merge în casele oamenilor,
astfel încât fiecare casă să ţină legătura cu Biserica şi să fie ea însăşi o casă cu
preamărirea lui Dumnezeu, o casă în care se manifestă credinţa ortodoxă,
virtuţile creştine şi astfel, fiecare casă devine o biserică de acasă în legătură cu
Biserica în care noi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului”, a preci
zat Preafericirea Sa.
în decursul celor 13 ani de activitate misionară şi culturală neîntrerup
tă, după o perioadă grea, de maturizare şi consolidare instituţională, Radio
TRINITAS şi-a extins aria de emisie la nivel regional şi mai apoi naţional,
consacrându-se din 2007 ca post radiofonic naţional al Bisericii Ortodoxe
Române.
„Radio TRINITAS, până a ajuns la 35 de frecvenţe terestre, a cunoscut o
perioadă de mari eforturi, de multă osteneală şi multă cheltuială. Şi acum pos
tul de radio se menţine cu multă osteneală şi cu multă cheltuială. Ne aducem
aminte că atunci când am obţinut câte o frecvenţă nouă aveam câte o bucurie
nouă, dar şi câte un efort în plus şi o cheltuială în plus. Astăzi, când postul de
Radio TRINITAS împlineşte 13 ani de la prima emisie, aducem mulţumire
lui Dumnezeu pentru ajutorul dat, aducem laudă Preasfintei Treimi pentru
că Sfânta Treime este ocrotitoarea postului de Radio TRIN ITAS. Aducem
mulţumire şi tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm primul post de ra
dio ortodox din România, celor care ne-au ajutat material şi celor care ne-au
ajutat spiritual şi profesional”, a mai precizat întâistătătorul Bisericii noastre.
Aniversarea celor 13 ani de la prima transmisie a fost marcată şi în grila
de programe a postului de Radio TRINITAS, printr-o emisiune specială,
dedicată ascultătorilor, care au intrat în direct pentru a transmite gândurile,
sugestiile sau urările lor.
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Summary: The TRINITAS Radio station at the anniversary hour: 13 years of
uninterrupted broadcasting
On the 17th of April 2011, the Palm Sunday, it was 13 years since the
TRINITAS Radio Station of the Romanian Patriarchate, the First orthodox radio
station in Romania, first broadcast. On this occasion, at the end o f the Divine
Liturgy in the Patriarchal Cathedral, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, gave a speech in which he placed particular emphasis
on this anniversary moment, and talked to the attending faithful about the cultural
and missionary action of the TRINITAS Radio Station.
This Radio Station of the Romanian Patriarchate speaks to the listeners of
all kinds. It gives daily live broadcast of the Divine Liturgy and the Vespers, re
ligious, cultural, scientific, musical, social and informative broadcasting. This 13
years anniversary was also marked in the frame of programmes of the TRINITAS
Radio Station by a special live broadcasting dedicated to the listeners who gave
therethrough their thoughts, suggestions, and best wishes.

!
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i
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Olimpiada Naţională la disciplina Religie,
ediţia a IlI-a, Galaţi
(17-21 aprilie)
Pr. Lucian P e t r o a ia ,

Diac. Daniel B e ja n

La cea de-a IlI-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Religie au participat anul
acesta peste 250 de elevi de la clasele a Vil-a - a XlI-a din toate judeţele ţării, ocu
panţii locului I la faza judeţeană a concursului. In anul 2011 - „Anul omagial al
Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, acest eveniment cultural - spiritual s-a desfă
şurat în municipiul Galaţi. Evenimentul a fost organizat, în perioada 17-21 aprilie,
de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean - Galaţi, fiind găz
duit de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, Liceul Pedagogic
„Costache Negri” din Galaţi şi de Universitatea „Dunărea de Jos”- Galaţi.

In perioada 17-21 aprilie 2011, la Galaţi, cu binecuvântarea Inaltpreasfînţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, sub egida Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor, s-a desfăşurat a treia ediţie
a Olimpiadei Naţionale de Religie. Conform regulamentului, la concurs au
participat 250 de elevi, din clasele VII-XII, clasaţi pe primul loc la Olimpiada
de Religie, faza judeţeană. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia
Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, cu im
plicarea Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, care a fost şi centrul
de comandă al concursului şi care a găzduit concurenţii - băieţi şi a Colegiului
Naţional „Costache Negri”, unde au fost găzduite fetele. De asemenea, în
organizare s-a implicat şi Universitatea „Dunărea de Jos”, care a oferit aulele
Facultăţii de Mecanică din Galaţi, pentru desfăşurarea propriu-zisă a con
cursului. Partea tehnică a Olimpiadei a fost asigurată şi susţinută de Comisia
Centrală, alcătuită din cadre didactice de maximă competenţă şi probitate
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Olimpiada Naţională de Religie, ediţia a III-a, Galaţi

înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
în mijlocul tinerilor olimpici la disciplina Religie

profesională şi morală, de la mai multe unităţi şcolare din ţară, sub conduce
rea domnului conf. univ. dr. Vasile Timiş, ministru secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a domnului prof. Cătălin
Pâslaru, inspector general în Ministerul Educaţiei. Comisia Centrală a for
mulat variantele de subiecte, a efectuat corectura lucrărilor, a clasificat con
curenţii în baza punctajului obţinut de fiecare, a rezolvat problema contesta
ţiilor, legale şi inerente într-un concurs de o asemenea anvergură şi a împlinit
şi o altă serie întreagă de atribuţiuni, prevăzute de regulamentul Olimpiadei.
Pe plan local, Eparhia - prin binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Arhiepiscop
Casian Crăciun

şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi — prin aprobarea

domnului inspector general şcolar, prof. Nelu Doruleţ Rezmeriţă au instituit
o comisie de organizare, sub coordonarea subsemnaţilor, comisie din care au
făcut parte cei mai bine cotaţi şi reprezentativi profesori de Religie din muni
cipiul şi din judeţul Galaţi. Comisia locală a asigurat buna realizare a docu
mentelor de bază, necesare desfăşurării şi a susţinut toată logistica nivelului
secund de organizare. Olimpiada de Religie, faza naţională, a fost pregătită de
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Arhiepiscopia Dunării de Jos printr-un program desfăşurat în toată Eparhia:
premierea tuturor tinerilor care au participat la Olimpiada de Religie, etapa
judeţeană. Premierea s-a făcut solemn, în Sâmbăta lui Lazăr, seara, în cadrul
pelerinajelor cu tinerii care au deschis slăvitul praznic al Intrării Domnului
în Ierusalim, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în centre ca Brăila, Tecuci,
Covurlui, Făurei, însurăţei şi altele. Peste 600 de tineri gălăţeni şi brăileni au
primit diploma „Tinereţe şi credinţă”, emisă de Eparhie, special pentru acest
moment, şi daruri de cărţi şi iconiţe. Duminică, 17 aprilie, în ziua praznicu
lui Floriilor, membrii Comisiei Centrale, ai Comisiei judeţene şi mulţi elevi
au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală de către
înaltpreasfinţitul Chiriarh al Dunării de Jos. In acest context, după săvârşirea
Sfintei Liturghii, au fost premiaţi în chip special elevii gălăţeni şi brăileni
care au obţinut premiul I la faza judeţeană a Olimpiadei de Religie şi au fost
desemnaţi să reprezinte Eparhia şi cele două Inspectorate Şcolare Judeţene
Galaţi şi Brăila, la etapa naţională a concursului. Au primit premii şi diplome
şi alţi elevi gălăţeni, care au obţinut minim nota 8,00 la Olimpiada jude
ţeană. Festivitatea de deschidere s-a desfăşurat în Catedrala Arhiepiscopală
în seara aceleiaşi zile. Programul a debutat cu slujba Te-Deum-ulm , la care
au participat membrii elevi şi profesori ai tuturor delegaţiilor din judeţe,
participanţi la eveniment. La momentul cuvenit, înaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos a dat citire mesajului Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis tinerilor, profesori
lor - oaspeţi şi gazde şi instituţiilor organizatoare, pe care îl redăm integral:
Educaţia creştină - împlinirea vocaţiei baptismale
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011
să fie „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii" în Patriarhia
Română.
Biserica mărturiseşte că iubirea smerită şi preaslăvită a lui
Hristos Cel Răstignit şi înviat se dăruieşte omului prin harul Sfântului
Botez, pentru ca omul care se uneşte cu Hristos să poată birui păcatul
şi să dobândească viaţa veşnică în slava Preasfintei Treimi. întrucât
Sfântul Botez este începutul mântuirii omului şi arvuna vieţii veşni
ce, fericiţi sunt părinţii care dau naştere la copii şi apoi îi botează ca
să devină în Hristos fii ai lui Dumnezeu după har. Fericiţi sunt şi cei
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care, în Biserică, lucrează prin harul Duhului Sfânt la formarea de fii
şi fiice duhovniceşti. Preoţii şi profesorii de religie înţeleg că înfierea
baptismală are ca scop învierea omului din păcat şi pregătirea lui pen
tru învierea cea de obşte şi pentru viaţa veşnică.
Când Biserica le arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, aceş
tia iubesc Biserica şi devin icoane de nevinovăţie şi bunătate care îi
orientează pe adulţi spre împărăţia cerurilor (Matei 18, 3). Prin orele
de religie din şcoli şi prin catehezele din biserici - în cadrul proiecte
lor Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor" şi „Alege şcoala!"
- Biserica mărturiseşte Adevărul credinţei mântuitoare şi cheamă
la libertatea de-a iubi pe Dumnezeu şi pe semeni: „Şi veţi cunoaşte
adevărul, iar adevărul vă va face liberi" (Ioan 8, 32). Creşterea în Duhul
Adevărului luminează sufletul copilului şi, în acelaşi timp, îl înalţă
prin iubire.
Sfântul Apostol Pavel arată că roadele Duhului sunt acestea:
„dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine,
credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia" (Galateni 5, 22-23). Bucuria co
piilor şi tinerilor, care participă la cea de-a treia ediţie a Olimpiadei
Naţionale de Religie, aminteşte de mulţimea ucenicilor care, întâm
pinând pe Mântuitorul Iisus Hristos la intrarea în Ierusalim, „bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minu
nile pe care le văzuse, zicând: Binecuvântat este împăratul care vine întru
numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus" (Luca 19, 37-38).
Bucuria aceasta luminează credinţa şi iubirea faţă de copii a părinţilor
şi a profesorilor de religie.
Felicităm pe organizatorii Olimpiadei Naţionale de Religie, eve
niment duhovnicesc care adună împreună Familia, Şcoala şi Biserica.
Ne rugăm Domnului Hristos să binecuvânteze pe toţi elevii parti
cipanţi, pe profesori şi pe părinţi, dăruindu-le sănătate şi mântuire,
pace şi bucurie întru mulţi şi frumoşi ani!
Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Apoi, înaltpreasfmţitul Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt de zidi
re sufletească, apreciind tinerii prezenţi ca formând „o elită a Bisericii şi a
şcolii româneşti, care îşi jertfesc această perioadă de vacanţă, după o altă eta
pă şcolară, densă şi solicitantă, pentru a fi în comuniune de spiritualitate şi
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credinţă cu alţi tineri din toată ţara şi pentru a înfrumuseţa Galaţiul, care a
devenit, pentru câteva zile, capitala tinerilor români ortodocşi.” Au urmat
alocuţiuni ale domnului conf. univ. dr. Vasile Timiş, ministru secretar de
stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnului prof. Cătălin
Pislaru, inspector general în cadrul M ECTS şi ale reprezentanţilor comuni
tăţii locale. La finele ceremoniei de deschidere, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
Casian a îndemnat pe elevii olimpici să abordeze concursul cu credinţa că
doar simpla participare este o mare performanţă şi că, „indiferent de rezulta
tele care se vor declara prin punctaje, pentru Domnul Hristos toţi sunteţi câş
tigători!” Concursul propriu-zis s-a desfăşurat luni, 18 aprilie şi a fost găzduit
în câteva săli reprezentative din cadrul Universităţii gălăţene. Mai întâi tinerii
au fost invitaţi în Catedrala arhiepiscopală, unde au venerat sfintele moaşte
ale sfinţilor pe care le adăposteşte racla din tezaurul spiritual al Catedralei,
apoi au primit rugăciunea de luminare a minţii. Rânduiţi riguros în săli, pe
nivele de clasă şi pe locuri, toţi participanţii au primit subiectele cu emoţie,
dar si
Extrase JT
prin tra> cu nerăbdare si
> cu dorinţa
> de a-si
> etala cunostintele.
> >
gere la sorţi, subiectele de concurs au vizat mai întâi evaluarea cunoştinţelor
de religie ale olimpicilor, le-au oferit apoi prilejul de a-şi etala condeiul prin
subiectele de creaţie propuse, dar s-au constituit şi în adevărate teste privind
atitudinile comportamentale şi deprinderile creştine pe care tinerii ar trebui
să le manifeste în viaţa lor personală, în familie, la biserică şi în societate.
Programe de cunoaştere şi vizitare ale unor obiective din eparhie
Luni, 18 aprilie, după desfăşurarea concursului, elevii participanţi au
avut şansa vizitării unor importante obiective religioase şi culturale ale oraşu
lui Galaţi. Pe grupe, sub îndrumarea profesorilor de Religie - gazde, oaspeţii
au fost uimiţi de colecţia impresionantă de flori şi plante a Grădinii Botanice
din Galaţi, au admirat Acvarium -ul şi Planetarium -ul din municipiu. Tot pe
grupe, oaspeţii au admirat Dunărea, de pe faleza superioară, au vizitat istorica
biserică Precista - efigie pentru oraşul nostru şi s-au bucurat de scurte croazie
re pe fluviu cu nava - şcoală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. La sfâr
şitul zilei, tinerii au participat la slujba Deniei, la Catedrala arhiepiscopală.
Marţi, 19 aprilie, elevii şi profesorii lor însoţitori au participat la un pe
lerinaj la biserici şi mănăstiri din judeţele Galaţi şi Brăila. Două grupe mari
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de pelerini, au vizitat mănăstirile de la Vladimireşti, Cudalbi, Lacu Sărat şi
alte repere importante (catedrala şi biserica „Sfinţii Arhangheli” din Brăila,
staţiunea Lacul Sărat, biserica, Centrul pentru tineret şi muzeul etnografic
din Lieşti). Pretutindeni, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu dragoste şi bucurie
duhovnicească, au fost ghidaţi şi înştiinţaţi asupra istoriei locurilor. Membrii
Comisiei Centrale au vizitat Aşezământul Eparhial „Sfântul Vasile cel Mare”
şi Centrul Social Parohial „Sfântul Spiridon” din Galaţi, apreciind mult ac
tivitatea de educaţie a asistaţilor şi jertfa social-filantropică, desfăşurate aici.
Miercuri, 20 aprilie, tinerii au vizitat Muzeul de Istorie şi Palatul epi
scopal care acum găzduieşte Muzeul de Arte Vizuale, dar şi alte obiective de
interes turistic şi cultural din municipiul Galaţi. Urmare a evaluării lucrărilor,
Comisia Centrală a realizat şi clasamentul valoric al olimpicilor, dintre care,
cei dintâi, pe nivele de clasă, sunt următorii:
- Fotache Ana Maria - clasa a V il-a, Şcoala nr. 29 „Sfânta Ana”, Galaţi
(media 10,00)
- Anghelache Alina Manuela — clasa a VlII-a, Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 11, Botoşani (media 9,80);
- Ciobanu Daniela Nicoleta - clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Dimitrie
Cantemir”, Oneşti (media 10,00);
- Ştefan Ana Maria - clasa a X-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”,
Galaţi (media 9,80);
- Muscă Cristina - clasa a Xl-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”,
Galaţi (media 9,95)
- Oarga Cătălin - clasa a XlI-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”,
Turda (media 10,00).
Trebuie subliniat şi apreciat faptul că Arhiepiscopia Dunării de Jos a ob
ţinut 4 premii şi 2 menţiuni! Festivitatea de decernare a premiilor, găzduită
de Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, a avut loc miercuri, 20 aprilie.
La acest moment, alături de înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian au partici
pat şi oficialităţi locale, care au dorit a sublinia, prin prezenţa lor, importanţa
pe care a avut-o, pentru zonă, acest eveniment. Premianţii au primit diplome
şi sume prevăzute în bugetul olimpiadei, din partea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cărţi, din partea Arhiepiscopiei Dunării
de Jos. Totodată, din dorinţa de a evidenţia şi anumite talente speciale, con
statate de comisie la unii dintre tinerii olimpici, au fost acordate şi câteva
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Festivitatea de premiere a câştigătorilor Olimpiadei Naţionale de Religie
- Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi -

premii speciale, mai multor tineri, din partea unor instituţii locale, după
cum urmează: Arhiepiscopia Dunării de Jos, Primăria Galaţi, Prefectura
Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos”,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, co
tidianul Viaţa liberă, Inspectoratul pentru Culte şi Cultură al Judeţului Galaţi.
Premiile speciale au constat în diplome, plachete, cărţi şi suma de 300 de lei
pentru fiecare tânăr nominalizat. Din mărturiile culese de noi, de la oaspeţi,
reiese că experienţa „Galaţi” a fost, pentru tinerii olimpici, mai mult decât be
nefică. S-au întors acasă mai bogaţi sufleteşte, cu mai multe cunoştinţe despre
această parte a ţării despre care - unii - aveau doar câteva date mai mult de la
orele de Istorie sau Geografie, au văzut Dunărea şi au „făcut cunoştinţă” cu ea
si, nu în ultimul rând, au cunoscut tineri din toată tara. Mulţumim Bunului
y

’

}

y

y

Dumnezeu că ne-a binecuvântat si ne-a întărit să ducem la bun sfârsit acest
y

y

proiect, început din încredinţarea Inaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos. Graţie Olimpiadei Naţionale de Religie, Galaţiul a devenit,
pentru o săptămână, centru naţional pentru cei mai buni tineri, la disciplina
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Religie. Dintre aceşti tineri, unii vor deveni slujitori ai Altarului, ai catedrei,
ai diverselor ştiinţe, reale sau umaniste, cercetători, inovatori, dar toţi vor
purta în inimi amintirea unor clipe înălţătoare, trăite la Galaţi: în catedrala
arhiepiscopală, la Denii sau în timpul lucrării de la Olimpiada Naţională de
Religie, pe malul Dunării sau la mănăstiri din Arhiepiscopia Dunării de Jos,
alături de tineri din toată ţara. Aceşti tineri reprezintă una dintre cele mai
profitabile investiţii duhovniceşti, de care Biserica şi Ţara se vor bucura, peste
ani! Cu acest prilej s-a observat, iarăşi, că întâlnirile dintre tineri sunt abso
lut necesare, pentru dialog, pentru cunoaştere reciprocă, pentru încercări de
analiză a problemelor vârstei şi încercări de soluţionare, din perspectivă nu
doar didactică, sociologică sau psihologică. Olimpiada nu este, aşadar, doar
un simplu concurs, ci un mijloc prin care tinerii L-au slăvit pe Dumnezeu,
prin rugăciune, prin creaţia lor, prin curăţia lor, manifestate atât de frumos,
la Galaţi. Trebuie arătat şi faptul că reuşita bunei organizări se datorează con
lucrării tradiţionale şi atât de roditoare dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, care derulează împreună, de peste două
decenii, multe proiecte pentru tineri: concursul dedicat Sfântului Apostol
Andrei —ocrotitorul oraşului Galaţi, la care participă câteva mii de copii din
şcoli, cinstirea eroilor neamului, la praznicul înălţării Domnului, pelerina
jul tinerilor de la Buciumeni, cu cca 1000 de tineri pelerini. Conlucrarea
Biserică-Şcoală, aşadar, este una dintre formulele cele mai roditoare pentru
educarea si
> formarea viitorilor români si
j buni creştini.
>
Aducem mulţumiri
tuturor
institutiilor
locale,
j
>
J care au contribuit la organizarea acestui eveniment şi, în special, tuturor preoţilor şi profesorilor de
Religie care s-au implicat în buna desfăşurare a Olimpiadei. Felicităm pe toţi
participanţii din ţară şi aşteptăm ca, în viaţă - marea şi suprema probă pentru
concursul de obţinere a calităţii de „om bun”, de „bun creştin” şi de dobândi
re a mânturii, toţi tinerii de acum, deveniţi maturi, să fie declaraţi câştigători!
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Summary: The National Olympic Contest Of Religion, The Third Edition,
Galaţi, The 17 ,h - 21st O f April 2011
Between the 17th and the 21st of April 2011, the third edition of the National
Olympic Contest of Religion took place in Galaţi, with the blessing of His Eminence
Casian, Archbishop of the Lower Danube, and under the care of the Ministry of
Education, Research, Youth and Sport. According to the rules, 250 seventh to
twelfth form pupils that had come first in the county stage o f the Olympic Contest
of Religion took part in this upper stage of the contest. This event was organized by
the Archdiocese of the Lower Danube, in co-operation with the County Education
Board of Galaţi; it must be added that the "Saint Andrew" Theological Seminary
and the Costache Negri National College in Galaţi were also involved. As a result of
the evaluation, three winners were appointed on each level, while ten certificates of
good work were awarded on the level of each form. The winners were given diplomas and sums of money from the budget of the Olympic contest, by the Ministry
of Education Research, Youth and Sport, as well as books by the Archdiocese of the
Lower Danube. At the same time some local institutions awarded several special
prizes to a number of pupils whose uncommon talents had been remarked upon by
the evaluation committees; these local institutions were: the Archdiocese of the Low
Danube, the Townhall of Galaţi, the Prefect s Office of Galaţi County, the County
Concil of Galaţi, the “Dunărea de Jos” University, the County Education Board of
Galaţi, the “Dunărea de Jos” Cultural Centre, the “Viaţa Liberă” daily newspaper,
the Board for Cults and Culture of Galaţi County.
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Lucrările la Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii
Neamului în perioada ianuarie-aprilie 2011
Dam ian Alexandru A n f i l e

După aprobarea realizării Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii
Neamului de către Guvernul României (prin Ordonanţa de urgenţă 19 din 17 mar
tie 2005 şi Legea 261 din 5 octombrie 2005) şi obţinerea autorizaţiei de construire
(la 2 septembrie 2010), lucrările au început prin amenajarea organizării pe şantier,
finalizată la 5 ianuarie 2011. Ulterior, în decursul lunilor ianuarie-aprilie ale anului
curent, au fost realizaţi pereţii mulaţi, solidarizaţi la partea superioară prin grinda
de coronament, necesari pentru începerea excavaţiei generale în vederea execuţiei
fundaţiei. Excavaţia în interiorul pereţilor mulaţi s-a făcut etapizat întrucât pereţii
mulaţi vor fi susţinuţi de 3 rânduri de ancore fixate în pământ. Totodată, s-a înce
put lucrul la paraclisul provizoriu de pe şantierul Catedralei Mântuirii Neamului,
cu hramurile „învierea Domnului”, „Icoana Maicii Domnului - Prodromiţa” şi
„Sfântul Ioan Gură de Aur” la 15 martie.

Realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului,
proiect al Patriarhiei Române, a fost aprobată prin Ordonanţa de urgenţă 19
din 17 martie 2005 a Guvernului României (publicată în M onitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005), aprobată prin Legea 261 din
5 octombrie 2005, al cărei alineat 2 a fost modificat prin Legea 376 din 28
decembrie 2007, ce stipulează: „Fondurile destinate construirii Ansamblului
Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia
Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sume
lor alocate anual cu aceasta destinaţie prin bugetul Ministerului Culturii şi
Cultelor, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale”. In
consecinţă, Guvernul României a acordat, în şedinţa de miercuri, 9 februarie
2011, suma de 10 milioane de lei, restul cheltuielilor pentru lucrările din
acest an urmând a fi acoperite din fondurile proprii ale Patriarhiei Române.
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Lucrările la Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, si
tuat în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, au început după obţinerea
autorizaţiei de construire (2 septembrie 2010) şi amenajarea organizării pe
şantier, finalizată la 5 ianuarie 2011 (constând în împrejmuirea cu gard a
întregului şantier, execuţia unor platforme betonate pentru accesul în şantier,
amenajarea unei rampe de spălare auto şi a birourilor necesare echipei de
coordonare a lucrărilor).
Mai întâi a fost creată platforma de la nivelul căreia s-a început execuţia
pereţilor mulaţi, de către firma SC Foretis Inject SRL. In ciuda anotimpului
rece, din luna februarie lucrările au avansat continuu, echipele de muncitori
lucrând şi noaptea. Astfel, în cursul acestei luni au fost săpate panourile pen
tru pereţii mulaţi şi a fost utilat un laborator necesar pentru testarea materi
alelor puse în operă în şantier (bentonită, oţel, beton).
La începutul lunii ianuarie grinda necesară pentru ghidajul utilajului de
excavat sub noroi bentonitic a fost finalizata, astfel că lucrările de execuţie
a pereţilor mulaţi au continuat şi în această perioadă rece a anului. Pereţii
mulaţi sunt executaţi la 24 metri adâncime, având o grosime de 80 centi
metri, pe tot conturul de 360 metri al Catedralei. In paralel cu lucrările de
excavare sub noroi bentonitic se realizează si
> carcasele din otel. Totodată, s-a
început execuţia grinzii de coronament, element necesar pentru a lega la par
tea superioară panourile de pereţi mulaţi între ele.
Tot în cursul lunii februarie, în data de 18, în Sala „Europa Christiana”
a Palatului Patriarhiei a avut loc o conferinţă de presă, din încredinţarea şi cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la care au participat
Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Părintele IonuţGabriel Corduneanu, Vicar-administrativ patriarhal şi Părintele Constantin
Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, în calitate de moderator.
In deschidere, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul a dat citire comunicatului
de presă al Patriarhiei Române, intitulat Catedrala M ântuirii Neamului —o
necesitate practică şi un sim bol a l demnităţii naţionale, participanţii răspun
zând ulterior întrebărilor jurnaliştilor prezenţi. Aşa cum a arătat Părintele
Ionuţ-Gabriel Corduneanu, Catedrala Mântuirii Neamului este „singurul
locaş de cult sau singurul obiectiv bisericesc care este reglementat la nivel
de lege. în rest, există o lege generală privitoare la locaşurile de cult sau
aşezăminte în special. Aceasta este singura biserică din România care are o
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lege specială. Deci, atenţia deosebită nu a fost acordată doar de Patriarhia
Română, ci a fost acordată de toate autorităţile statului”. De asemenea, s-a
subliniat faptul că lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului nu vor afecta
celelalte activităţi şi proiecte sociale ale Patriarhiei Române.
In luna martie au fost demarate lucrările la paraclisul provizoriu de pe
şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, ce urmează a fi finalizat în decursul
acestui an. Viitorul locaş, cu hramul învierea Domnului, va fi construit pe
structură metalică, urmând să aibă o lungime de 25 metri şi o lăţime de 6
metri. Aici se vor primi pomelnice pentru vii şi adormiţi, cât şi donaţii pen
tru construirea Catedralei, eliberându-se chitanţă personalizată, iar numele
binefăcătorilor va fi trecut în lista donatorilor pentru construcţia Catedralei
Mântuirii Neamului şi va fi pomenit la slujbele din acest paraclis. La finali
zarea lucrărilor, pe locul altarului paraclisului va fi înălţată o Sfântă Cruce,
numită Crucea Pelerinilor.
Odată cu finalizarea pereţilor mulaţi, a grinzii de solidarizare şi începerea
excavaţiilor, în luna aprilie, au fost montaţi pe grinda de solidarizare 12 reperi
pentru a urmări şi monitoriza deplasările pereţilor în timpul excavaţiilor şi
realizării ancorajelor. Se estimează că lucrările de execuţie a ancorajelor se vor
finaliza în decursul a două luni.

Summary: Building works for the „People’s Salvation Cathedral” Architectural
Ensemble;
After the government of Romania had approved the project of building the
“Peoples Salvation Cathedral” architectural ensemble (through the Extraordinary
Decree 9 of the 17th o f March 2005, and the Law 261 of the 5th of October 2005),
and the building licence having been obtained (o the 2nd of September 2010), the
building works started by organizing the building site, which was finished on the
5th of January 2011.
According to the Law 376 of the 28th of December 2007, the government
of Romania earmarked, in 2011, the sum of ten million lei for the building of
the cathedral, and the rest of the expenses for this year are to be covered from the
Romanian Patriarchates funds. At the same time, on the 18th of February, there took
place in the “Europa Christiana” Hali in the Patriarchal Palace, a press conference
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having the title “The Peoples Salvation Cathedral —a practicai necessity and a Sym 
bol of the naţional dignity”.
Between January and April of this year, the moulded walls, as well as the
crowning beam, the excavation for installing anchoring being already begun, and
the ground where the altar of the Cathedral is to b erected being stripped. At the
same time, the work was started for building the temporary chapel in the building
site, having the dedication feast-day on the Lords Resurrection (the 15th of March),
and is to be finished in six weeks.

160

j

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
pentru noul egumen al Schitului Românesc Prodromu Muntele Athos

Preacuvioşiei Sale,
Preacuviosului Ieromonah Atanasie Floroiu,
Egumenul ales al Schitului Românesc P rod rom u ,
Muntele Athos, Grecia

Preacuvioase Părinte Egumen,
Cu prilejul alegerii Preacuvioşiei Voastre în ascultarea de egu
men al Schitului românesc Prodromu, Vă felicităm şi-L rugăm pe
Dumnezeu să binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate această nouă
lucrare, spre folosul monahilor români care se nevoiesc în Grădina
Maicii Domnului din Sfântul Munte Athos.
împreună cu venerabilul Părinte Protosinghel Petroniu Tănase,
care a condus cu multă înţelepciune şi demnitate Schitul Prodromu
vreme de 25 de ani, ati ostenit cu râvnă sfântă alături de alti monahi
români pentru zidirea duhovnicească şi gospodărească a Schitului
Prodromu, pe care l-aţi aflat într-o stare de degradare când aţi venit
aici de la Mănăstirea Sihăstria de Neamţ, în anul 1977.
De asemenea, adresăm cuvânt părintesc de preţuire
Preacuviosului Părinte Protosinghel Petroniu Tănase, care a rămas
permanent un bun monah şi un bun român.
Cu preţuire şi binecuvântare,
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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His Beatitude Father Patriarch DaniePs message of congratulation
addressed to the new hegumen of Prodromou Romanian skete The Holy Mount Athos

To The Very Reverend
Hieromonk Atanasie Floroiu
Elected Hegumen of Prodromou
Romanian Skete
The Holy Mount Athos, Greece

Very Reverend Father Hegumen,
On the occasion o f the election of
your Reverence in the dignity of Hegumen
of Prodromou Romanian Skete, We con
gratulate you, and pray the Good Lord to
bless with His rich gifts this new saving action, for the good of the Romanian monastics who lead their ascetic way of life in the
Garden of the most blessed Theotokos, in
the Holy Mount Athos.
Together

with

Venerable

Father

Protosynkellos Petroniu Tănase, who had
been running most wisely and worthily
Prodromou skete for 25 years, you took

Ieromonahul Atanasie Floroiu,
Egumenul Schitului românesc „Prodromu
din Sfântul Munte Athos

great pains in spiritually and economically
edifying Prodromou skete, which you had
found in a shocking state of repair, when you

had come here in 1977, from Sihăstria de Neamţ Monastery.
We also give our fatherly word of highest esteem to Very Reverend Father
Protosynkellos Petroniu Tănase of whom we think very much, as he was never
ceased being a worthy monk and good Romanian.
With our reverence and blessing,
t D a n ie l
Patriarch o f the Rom anian O rthodox C hurch
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Refuzăm oferta vidului spiritual
Biroul de presă al Patriarhiei Române

Asociaţia Secular-Umanistă din România a lansat campania „Stop îndoctrină
rii religioase în şcoli!”, publicând un comunicat „explicativ”, dar postând şi panouri
publicitare militante în zona Parlamentului şi a Patriarhiei. Acestei lupte contra re
ligiei în şcoli, Patriarhia Română îi oferă un răspuns pe care îl redăm integral în cele
ce urmează:

ASUR: „Prevederile Legii nr. 1/2011 în privinţa predării religiei în şcoli vin în
contradicţie cu Constituţia României, cu legea privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu codul muncii şi chiar şi cu Legea cultelor”.
Predarea religiei în şcolile de stat se face în conformitate cu art. 32,
alin. (7) din Constituţia României: „Statul asigură libertatea învăţământului
religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. în şcolile de stat, învăţă
mântul religios este organizat şi garantat prin lege” . în mod similar, Legea
educaţiei naţionale prevede în art. 18, alin. (1): „Elevilor aparţinând cultelor
de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a
participa la ora de religie, conform confesiunii proprii”.
Dacă Legea educaţiei naţionale st află în conflict cu Constituţia României,
este misiunea Curţii Constituţionale să decidă. Interpretarea oferită de ASUR
este una tendenţioasă, menită să legitimeze această acţiune de denigrare a
Bisericii Ortodoxe Române (BOR). De altfel, tonul profund anti-BOR arată
că ASUR promovează un umanism antireligios. ASUR se face astfel conti
nuatoarea procesului de ateizare „prin informare”, pe care comunismul l-a
propus României, timp de 45 de ani, cu roadele dureroase pe care le resimţim
si
> acum.
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ASUR: „Lipsa unui mecanism de înscriere voluntară, p e baza unei decizii in
form ate a părinţilor şi a elevilor, instaurează obligativitatea de facto a studierii

religiei în şcoală, fa p t ce violează art 29, al. (1) din Constituţie. ”
în conformitate cu art. 32, alin. (1) şi art. 3, alin. (1) din Legea nr.
489/2006privind libertatea religioasă şi regimul general a l cultelor, este obli
gatorie prezenţa religiei printre celelalte discipline din schema orară (nu la
dispoziţia conducerii şcolii), dar nu este obligatorie participarea elevilor la
ora de religie. La solicitarea scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui
legal constituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie; în acest caz,
situaţia şcolară se încheie fară disciplina religie (art. 18, alin. (2) din Legea

educaţiei naţionale). Această prevedere a legii este adusă la cunoştinţa părinţi
lor de către diriginţi sau învăţători, la început de an şcolar.
ASUR: „Prevederea conform căreia se poate solicita ca elevul să nu frecventeze

orele de Religie este insuficientă în condiţiile în care, în practică, şcolile, din mo
tive administrative, sunt extrem de reticente în a informa elevii şi părinţii şi de
a accepta o astfel de opţiune. ”
Este datoria tuturor celor angrenaţi în sistemul educativ, profesori, elevi
şi părinţi, să vegheze la respectarea prevederilor art. 18, alin. (2) din Legea
nr. 1/2011. Prin urmare, credem că intervenţia denigratoare la adresa religiei
în şcoală, prin promovarea de sloganuri şi concepţii insuficient susţinute pe
fapte reale, este o agresiune inacceptabilă, care afectează fondul sufletesc al
persoanelor aflate în procesul educativ.
ASUR: „Interzicerea dreptului la opţiune pentru elevii care au împlinit 16 ani,
este în contradicţie cu art 3, a l (2) din Legea cultelor. ”
Art. 3, alin. (2) din Legea cultelor menţionează alegerea religiei copilului,
iar nu studiul ei. în plus, art. 3 alin. (1) din aceeaşi lege prevede: „Părinţii sau
tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor mi
nori, conform propriilor convingeri”. Aşadar, acest aspect intră sub incidenţa
voinţei familiei. Mâine, probabil, ASUR va cere şi desfiinţarea familiei, pen
tru că nu se încadrează în doctrina sa ideologică, anulând astfel orice drept al
părinţilor asupra copiilor.

r
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ASUR: „Poziţia ASUR este neechivocă: în unităţile de învăţământ trebuie păs
trată o strictă neutralitate religioasă, iar în cadrul orelor de religie trebuie predai

tă istoria religiilor şi nu doar viziunea particulară a unui anumit cult, indiferent
care ar f i acesta. ”
Valorile propuse de disciplina religie sunt diferite de cele propuse în
cadrul cursurilor de istoria religiilor. întrucât aceste valori spirituale şi morale
stau la baza culturii europene şi naţionale, elevii trebuie să aibă acces în mod
liber la ele. Rolul lor formativ este temeinic demonstrat şi de studiile socio
logice în domeniu. Astfel, rezultatele cercetării naţionale „Educaţia moral-re-

I

ligioasă în sistemul de educaţie din România”, realizată în anul 2008 în cadrul
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, arată că 85,7% dintre elevi, 91,4% din
tre părinţi şi 88,6% dintre profesorii diriginţi consideră credinţa religioasă ca
fiind importantă în viaţa lor.
Fundamentalismul antireligios al ASUR relativizează identitatea de cre
dinţă a elevului sau a părinţilor acestuia şi o reduce la un fenomen al trecutu
lui (istoria religiilor). De fapt, sub pretextul promovării umanismului, ASUR
militează pentru eliminarea religiei din cultura copilului, nu doar pentru al
ternarea informaţiei. Niciunul dintre demersurile ASUR nu inspiră convin
gerea că, în cazul în care copilul ar vrea să fie educat religios, iar familia s-ar
opune, ASUR e gata să militeze pentru acest drept al copilului!

jASUR: „maniera actuală de predare a religiei corespunde perfect definiţiei în
doctrinării”.
i
Acuzaţia este injustă, deoarece educaţia religioasă are ca scop cultivarea
propriei identităţi spirituale a elevului şi promovarea iubirii de Dumnezeu şi
de oameni în comportamentul său din societate.
ASUR: „predarea sefa ce de o manieră confesională, oferindu-se o singură viziu
ne asupra fenomenului religios”.
Predarea în şcoli a religiei se face pe o bază teoretică şi la nivel general,
ea urmărind formarea sau educaţia spirituală a elevului. Aşa cum geogra
fia oferă cunoaşterea configuraţiei spaţiale a Pământului, esenţială pentru
cunoaşterea patriei şi planetei, iar istoria oferă cunoaşterea succesiunii tem-
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porale a generaţiilor umane, religia oferă perspectiva comuniunii eterne de
iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane
şi între popoare. Drept urmare, a afirma că studiul religiei în şcoală este o
îndoctrinare, dovedeşte faptul că viziunea clar anti-religioasă pe care o oferă
ASUR nu este nicidecum integrativă, ci una exclusivistă.
ASUR: „se urmăreşte izolarea copiilor de orice concepţie alternativă prin sfaturi

de genul: să ne alegem prieteni credincioşi sau prin catalogarea drept,păcătoşi a
celor care cred altfel decât ne învaţă Biserica Ortodoxă”.
Biserica Ortodoxă Romană, prin relaţiile pe care le are cu alte culte, atât
din România, cât şi din afara ţării, nu dă dovadă de exclusivism. Nicăieri în
învăţătura creştin-ortodoxă nu se precizează faptul că cei care sunt de altă
religie sau confesiune sunt „păcătoşi”. Mai mult, constatăm că pentru ASUR
a fi ortodox înseamnă anti-ştiinţific, bigot, izolat. Deşi liberali în gândire,
membrii ASUR devin extrem de intoleranţi şi exclusivişti când e vorba de
religie.
ASUR: „profesorii de religie fiin d la cheremul cultului respectiv (şi a l structurii

teritoriale locale în special), trebuie să respecte întru-totul dogma bisericească. In
caz contrar, li se poate retrage avizul şi îşi pierd automat locul de muncă. ”
Profesorii de religie nu se află „la cheremul” nimănui din structura
Bisericii Ortodoxe Române când aceştia predau disciplina religie în şcolile
publice din ţara noastră. Ei sunt angajaţi ai unei instituţii de învăţământ şi
respectă ca oricare alt profesor, regulamentele de organizare ale acesteia, fun
damentate pe Legea educaţiei naţionale. Ora de religie poate fi predată numai
de personalul didactic calificat şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între
Ministerul Educaţiei şi cultele religioase recunoscute oficial de stat (art. 18,
alin. (3) din Legea educaţiei naţionale). Cazurile de indisciplină ale profesori
lor sunt sancţionate potrivit reglementărilor în vigoare.
ASUR: „şi mai grav, copiilor, inclusiv celor din clasele prim are , li se repetă ob

sesiv despre p ăcat’, ,ia d ’ şi ,diavoli’, inducîndu-li-se ideea că nerespectarea cu
stricteţe a ,poruncilor’ îi condamnă la ,osânda veşnică’.
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Reprezentanţii ASUR prezintă problema păcatului în mod simplist şi
superficial, nu existenţial şi social. Libertatea omului nu este indiferenţă spi
rituală, ci capacitatea acestuia de a alege valori care îmbogăţesc viaţa persoa
nei şi a comunităţii umane. în acest sens, valorile oferite de educaţia religi
oasă sunt extrem de necesare, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper
spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin
studiul celorlalte discipline. Valorile cultivate şi virtuţile încurajate în ca
drul orelor de religie sunt necesare sănătăţii spirituale a persoanei şi a

comunităţii. Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu
şi de oameni, credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă
de părinţi şi faţă de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea
eternă a fiinţei umane, binele comun şi frumuseţea sufletului profund uman,
cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi şi fapte bune.
ASUR: „Pentru evitarea potenţialelor abuzuri împotriva acelor copii care studi
ază totuşi religia, ASUR recomandă părinţilor următoarele:
• să ceară referinţe despre persoana care predă orele de religie;
• să solicite planurile lecţiilor care urmează a f i predate copiilor;
• să discute periodic cu copilul şi să îi explice de ce la orele de religie i se predau

lucruri în contradicţie flagrantă cu cele învăţate la celelalte materii;
• să fie atenţi la apariţia unor modificări radicale de comportament a copi
ilor (dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de păcat, de iad, tulburări
de somn sau de nutriţie, înstrăinare de prieteni etc.) şi, dacă este cazul, să
apeleze la consiliere psihologică. ”
Biserica Ortodoxă Română, prin predarea religiei în şcoală, propune
modele viabile de bunătate şi sfinţenie, oferind tinerilor repere în viaţa de
familie şi în viaţa socială. Educaţia religioasă reprezintă un factor de stabilita
te şi de comuniune în societatea românească şi nicidecum „dezvoltarea unor
obsesii legate de moarte, de păcat, de iad, tulburări de somn sau de nutriţie,
înstrăinare de prieteni”. Ea apără şi promovează identitatea spirituală şi dem
nitatea persoanei care trăieşte astăzi într-o lume din ce în ce mai pluralistă,
confuză şi individualistă din punct de vedere spiritual şi social, unde prinde
tot mai mult contur un model degenerativ de viaţă în care sunt la modă:
minciuna, hoţia, corupţia, înşelăciunea, trădarea, vulgaritatea, pornografia,
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violenţa de toate tipurile etc. Toate acestea, însă, reprezintă negarea valorilor
creştine
tradiţionale.
>
>
Textul ASUR este vădit anti-creştin, de factură umanist-ateistă, când
insinuează că Biserica susţine adevărul în contrast cu ştiinţa. Anii grei ai dic
taturii comuniste, cu ateismul ei zis „ştiinţific” şi impus în şcolile de stat,
contrar voinţei unui popor religios, ne-au învăţat să nu mai dorim cultură
fară credinţă, ştiinţă fară spiritualitate, materie fară spirit, cunoaştere fară co
muniune, filosofie fară speranţă şi, îndeosebi, şcoală fă ră suflet, adică educaţie
fară religie, mai ales la vârsta întrebărilor existenţiale şi a formării spirituale a
tinerilor.
ASUR: „Includerea din oficiu a elevilor la orele de religie, fa ră a ţine cont de
opinia lor, încalcă art. 24, alin. (I) şi art. 25 din Legea drepturilor omului. ”
Biserica propune, nu impune valori. întrucât libertatea reprezintă un
mare dar oferit de Dumnezeu omului, educaţia religioasă trebuie asumată
în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi copiilor. în acest sens, Biserica a
respectat deciziile comunităţilor locale, în concordanţă cu prevederile artico
lului 26 alin (3) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „părinţii
au dreptul de prioritate în alegerea modului de educaţie acordată copiilor
lor”. Aşadar, Biserica respectă şi binecuvintează, în acelaşi timp, libertatea
copiilor şi a părinţilor acestora.

Summary: We Decline The Offer O f The Spiritual Emptiness
The Secular and Humanist Association of Romania has initiated the campaign
“Stop the Religious Indoctrination in Schools!”, publishing an “explanatory” announcement, as well as posting militant advertising panels in the area of the Houses
of Parliament and the Romanian Patriarchate. In return of this “crusade” against
the teaching religion in schools, the Romanian Patriarchate gives an answer in accordance with present legislation. Religion is taught in schools in accordance with
art. 32, par. (7) in the Constitution of Romania: “The State guarantees the freedom
of the religious teaching, according to the specific needs of each cult. The religious
teaching is organized and guaranteed by law in public schools”. Similarly, The Law

o f National Education, in art. 18, par. (1), makes provision for the following: “Pupils
168

Refuzăm oferta vidului spiritual
belonging to the state cults, regardless of their number, are ensured the constitutional right of attending the classes of religion, in accordance with their own confession”.
As the spiritual and moral values underlie the European and naţional culture,
the pupils have to freely accede to them. Their formative part is also thoroughly
demonstrated by the sociological studies in the field. Hence it is that the issues of the
naţional investigation “ The Moral and Religious Education in the Education System

o f Rom ania, realized in 2008 by the Institute for Sciences of the Education, bear
out that 85,7% of the pupils, 91,4% of the parents, and 88,6% of the form teachers
look upon the religious faith as being important in their life. By the means of teach
ing religion in schools, the Romanian Orthodox Church puts forward work-able
patterns of kindness and saintliness, giving the youth guide marks in their family
and social life. Church proposes values, but does not impose them. As freedom is a
great gift that God afforded to man, the religious education must be freely assumed,
according to the parents’ and childrens deşire. That is the reason why the Church
has obeyed the decisions of local communities, in accordance of the art.26, par. (3)
in the Bill of Rights: “parents have priority right of choosing the way of education
for their children”. Therefore, the Church does simultaneously respect and bless the
childrens and their parents’ freedom.
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 ianuarie - 30 aprilie 2011)

IANUARIE
Sâmbătă, 1 ianuarie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de în
văţătură, în care a evidenţiat importanţa celor trei mari sărbători din aceas
tă zi: Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare,

Arhiepiscopul Cezareei Capadociev, Anul Nou civil.
A oficiat slujba de Te Deum pentru începerea Anului Nou 2011.
După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a proclamat în mod oficial anul 2011 ca Anul omagial a l
Sfântului Botez şi a l Sfintei Cununii în Patriarhia Română.
Duminică, 2 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
Luni, 3 ianuarie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi pe PCuv. Protos. Chirii Lovin de la
Mănăstirea Antim.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal, şi pe Dl Mihail Neamţu, director ştiinţific al Institutului

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER).
Marţi, 4 ianuarie
A primit în audienţă pe Dna Nela Păvăloiu, preşedintele Fundaţiei „Valenţe
umane” - Bruxelles.
Miercuri, 5 ianuarie
A primit, la Reşedinţa patriarhală, soborul Catedralei patriarhale cu Ajunul
Bobotezei.
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, secretar de stat la Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Joi, 6 ianuarie
De sărbătoarea Botezului Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţă
tură. împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţiţii Episcopi-vicari patri
arhali Ciprian Câmpineanul şi Varlaam Ploieşteanul, înconjuraţi de un sobor
de preoţi şi diaconi.
în cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh a evidenţiat că
Evanghelia care se citeşte în această zi ne arată trei mari adevăruri: „în primul
rând smerenia nemărginită a Mântuitorului Iisus Hristos, Care, deşi este fară
de păcat, vine să se boteze cu botezul lui Ioan, un botez spre pocăinţă întru
iertarea păcatelor. în al doilea rând, vedem marele adevăr că Iisus din Nazaret
nu este un om obişnuit, ci este Dumnezeu-Omul. Deci vedem mărturisită
dumnezeirea Lui de către Dumnezeu-Tatăl, de către Duhul Sfânt Care o
confirmă, o întăreşte, o adevereşte. Al treilea mare adevăr pe care ni-1 arată
Sfintele Evanghelii este acesta: Iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu pentru oa
meni, pentru mântuirea lor, face ca Fiul Său cel veşnic să devină Om şi să Se
nască pentru a noastră mântuire, să Se boteze pentru a noastră mântuire, să
Se răstignească, să învieze şi să Se înalţe la ceruri întru slavă pentru a noastră
mântuire...”
A amintit apoi că anul acesta, 2011, a fost proclamat de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial a l Sfântului Botez şi a l Sfintei
Cununii în Patriarhia Română, şi se cuvine ca în acest an „să studiem mai
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mult, să citim mai mult, să medităm mai mult asupra Tainei Sfântului Botez
ca Marea Taină a iubirii Preasfintei Treimi pentru noi”. A arătat că orice
sărbătoare a Botezului Domnului din fiecare an este sărbătoare de reînnoire
a botezului nostru, si că Botezul Domnului este temelia botezului nostru:
„Aşa cum a spus «Iată Fiul Meu Cel iubit întru care am binevoit», la fel zice
Tatăl în mod tainic la slujba fiecărui copil sau adult care se botează: «Iată fiul
Meu sau fiica Mea iubită». Adică,1 intrăm în iubirea lui Dumnezeu-Tatăl. Si
>
de aceea Biserica este locul în care ne nastem
duhovniceşte,
din
>
> j ne nastem
i
părinţi trupeşte, iar prin botez ne naştem duhovniceşte, ne naştem pentru
viaţa veşnică. De aceea, este mare dar botezul pentru copii şi mare dar pentru
Biserică sunt copiii...”
Preafericirea Sa a evidenţiat şi legătura între apa Botezului şi apa de la Nunta
din Cana Galileii: „Prima minune pe care a facut-o Mântuitorul Iisus Hristos
după Botezul Său la Iordan şi după ce a postit în pustie 40 de zile şi 40 de
nopţi este Nunta de la Cana Galileii, unde a prefăcut apa în vin ca să ara
te binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia creştină care are credinţă în
Dumnezeu. Deci apele Botezului, sfinţite de Mântuitorul Iisus Hristos se
leagă cu apa prefăcută în vin la Nunta din Cana Galileii pentru că toţi copiii
care se nasc în familiile creştine trebuie botezaţi. Şi dacă ei ajung la maturita
te, arată iubirea lor în familie, în Biserică şi societate...”
După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit sluj
ba de Sfinţire Mare a Apei (Agheasma Mare) în faţa Reşedinţei patriarhale,
împreună cu Preasfmţiţii Episcopi-vicari patriarhali Ciprian Câmpineanul şi
Varlaam Ploieşteanul, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.
A primit în audienţă pe Dl Alexandru Lăzescu, preşedinte - director general
al postului de televiziune TVR.
J

y

Vineri, 7 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A primit în audienţă pe Dl Eugen Maftei, doctorand al Universităţii Sorbona.
Duminică, 9 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală si a tinut cuvânt de învătătură.
f

i

i

y
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y
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Luni, 10 ianuarie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pen
tru Culte.
Marţi, 11 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, şi
pe PC Pr. Ionuţ Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal.
A primit în audienţă pe Dl Mihai-Răzvan Ungureanu, director al Serviciului
de Informaţii Externe (SIE).
Joi, 13 ianuarie
A primit în audienţă pe PC Pr. Mina Takla, preşedintele Asociaţiei Ortodoxe
Copte „Sfântul Mina” din Bucureşti.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl dr. Nestor Tache, managerul proiectului „Stadii
de practică geriatrică valorizate într-un context tradiţional modern”.
Vineri, 14 ianuarie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Marius Lazurca, Ambasadorul
României în Republica Moldova.
Luni, 17 ianuarie
A tinut cuvânt de învătătură la biserica „Sfântul Anton” - Curtea Veche din
y

y

77

Bucureşti, cu ocazia hramului - Sfântul Antonie cel Mare.
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, director de studii în
Consiliul Bisericilor Europene de la Geneva.
Marţi, 18 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
y
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A participat în Catedrala patriarhală la Rugăciunea pentru Unitatea creştinilor
si
cuvânt de învătătură,
j a tinut
>
>
1 în care a arătat că fidelitatea si
> continuitatea
depăşesc descurajarea şi delăsarea care se pot instala în eforturile de unire ale
creştinilor:
„Cu această dorinţă de fidelitate faţă de idealul care devine pentru noi şi o da
torie de a lucra pentru unitatea creştină ne reîntâlnim. Când Dumnezeu trimi
te Duhul Său şi noi suntem pregătiţi să II primim, iarăşi dăruieşte nebănuite
inspiraţii pentru a lucra împreună, pentru a ne recunoaşte reciproc şi pentru
a arăta frăţietatea între noi. Uneori Dumnezeu ne îndeamnă să ne apropiem
prin bucurii, prin daruri neaşteptate şi nemeritate, alteori prin situaţii dificile
la care nu ne aşteptăm. De exemplu, acum în lume sunt foarte mulţi creştini
care suferă pentru că sunt creştini, care sunt persecutaţi şi îşi dau viaţa doar
pentru că mărturisesc că sunt creştini. O sensibilitate creştină sporită, o mani
festare a frăţietăţii şi a solidarităţii cu ei, este iarăşi parte din rugăciunea pentru
unitate, unitate în suferinţă, nu doar unitate în bucurii, în realizări şi succese”.
Cu prilejul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea creştinilor, 18 - 25 ianu
arie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un mesaj, intitulat:
„Credinţă apostolică şi comuniune spirituală”.
Miercuri, 19 ianuarie
A primit, la Reşedinţa patriarhală, în vizită de prezentare, pe Excelenţa Sa
Dl Bahador Aminian Jazi, Ambasadorul Republicii Islamice a Iranului la
Bucureşti.
>
Domnul Ambasador a mulţumit pentru primire şi a făcut o scurtă prezentare
a vieţii sociale din Iran, subliniind importanţa dialogului intercultural şi interreligios între comunităţi de culturi şi religii diferite. în acest context, dom
nul Bahador Aminian Jazi a considerat că orice manifestare extremistă moti
vată religios afectează grav pacea şi buna înţelegere între oameni şi popoare.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat pe noul Ambasador al Iranului
la Bucureşti la începutul misiunii sale diplomatice şi a menţionat preocuparea
constantă a Patriarhiei Române în susţinerea dialogului interreligios şi inter
cultural la nivel naţional
si internaţional. în >acest sens,
>
> Patriarhul României
’ a
apreciat că religiile lumii trebuie să coopereze în promovarea valorilor spirituale
autentice în lumea contemporană pentru apărarea demnităţii persoanei şi a vie
ţii, ca dar a l lui Dumnezeu. Preafericitul Părinte Patriarh D aniel a subliniat
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rolul important a l posturilor de radio şi televiziune TRINITAS, precum şi a l pu
blicaţiilor Lumina, ca mijloace misionare şi mediatice ale Patriarhiei Române,
în informarea, promovarea şi educarea potrivit valorilor religioase tradiţionale.
Preafericirea Sa a menţionat că anul 2 0 1 1 a fost proclamat de către Patriarhia
Română ca anul reflecţiei teologice, pastorale şi sociale asupra instituţiei sacre
a familiei, de aprofundare şi conştientizare a pericolelor cu care se confruntă
aceasta în lumea secularizată de astăzi.
In timpul întrevederii, a mai fost apreciată importanţa intensificării relaţiilor
interculturale şi interreligioase între cele două popoare pentru o mai bună
cunoaştere reciprocă.
A primit în audienţă pe Dl senator Florin-Mircea Andrei, secretarul Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului României.
A primit în audienţă pe înaltpreasfmţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei.
Joi, 20 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe PC Pr. Bogdan-Ioan Popescu, delegatul Patriarhiei
Române la Bruxelles.
A primit în audienţă pe înaltpreasfmţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
Argeşului şi Muscelului.
Vineri, 21 ianuarie
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Vitalie Danciu, stareţul Mănăstirii
Golia, Iasi.
A adresat un mesaj de condoleanţe la înmormântarea PC Pr. Radu Mironovici,
fost Superior al Capelei „Sturdza” cu hramul Sfântul Arhanghel M ihail din
Baden-Baden, Germania.
A adresat un mesaj de condoleanţe la înmormântarea PC Pr. Valeriu Chirilă,
preot militar la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Sâmbătă, 22 ianuarie
A primit în audienţă pe PC Pr. asist. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea de
Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
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Duminică, 23 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa
cuvânt de învătătură.
>
> rpatriarhală si
> a tinut
>
>
Luni, 24 ianuarie
A participat la slujba de Te Deum cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române
în Catedrala patriarhală. La sfârşitul slujbei, a rostit cuvântul cu titlul: „Unirea
Principatelor s-a făcut pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti”.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar pa
triarhal; şi pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 25 ianuarie
A adresat un mesaj de condoleanţe Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul
Moscovei şi al întregii Rusii, pentru familiile celor ucişi în atentatul comis
în după-amiaza zilei de luni, 24 ianuarie 2011, în incinta Aeroportului
Internaţional Domodedovo din Moscova, care a cauzat moartea a 35 de oa
meni şi rănirea altora, în număr de peste 160.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
Miercuri, 26 ianuarie
A primit în audienţă pe PC Pr. Boian Alexandrovici, parohul bisericii ortodoxe
româneşti din Malainiţa şi protopop al Protopopiatului Dacia Ripensis, Serbia.
A primit în audienţă pe Dl Iulian Dascălu, preşedintele SC Julius Group SA.
Joi, 2 7 ianuarie
A lprezidat şedinţa
Bisericesc,
>
, de lucru a Permanentei
> Consiliului National
,
A primit în audienţă pe Dl prof. univ. acad. dr. Emilian Popescu.
Vineri, 28 ianuarie
A primit în audienţă pe Dl pictor Vasile Doroftei de la Atelierul de icoane
„Panselinos” din Iaşi.
A primit în audienţă pe PC Pr. asist. drd. Silviu Tudose de la Facultatea de
Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
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Sâmbătă, 29 ianuarie
A prezidat şedinţa anuală de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
>
Duminică, 30 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
Luni, 31 ianuarie
A primit în audienţă pe Dl Dorel Covaci, deputat de Timiş.
A primit în audienţă pe Preasfînţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal; Preasfînţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal; Preasfînţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor şi pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru
Culte.
FEBRUARIE
Marţi, 1 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
j
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PCuv. Protos.
Nicodim Bujor de la Mănăstirea Cernica.
Miercuri, 2 februarie
In seara zilei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ajuns la Catedrala
mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a fost depus trupul neînsufleţit al
înaltpreasfînţitului Părinte Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului. Aici a rostit o rugăciune pentru odihna sufletului
adormitului robului lui Dumnezeu Mitropolitul Bartolomeu şi a ţinut un
moment de reculegere.
Joi, 3 februarie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, împre
ună cu 24 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
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După Sfânta Liturghie, a oficiat slujba de înmormântare a Inaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania, împreună cu ierarhii prezenţi, mem
bri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor
de preoţi şi diaconi.
La sfârşitul slujbei de înmormântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
rostit un necrolog cu titlul: „Lumina vieţii omului - moştenire netrecătoare”,
în care a evidenţiat personalitatea şi realizările pe plan pastoral-misionar şi
cultural ale Mitropolitului Bartolomeu Anania.
Vineri, 4 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Clujului,
Albei,7 Crişanei si Maramureşului.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului.
>

y

y

Duminică, 6 februarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Luni, 7 februarie
A adresat un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării celor şase ani de apariţie
neîntreruptă a cotidianului Ziarul Lumina, intitulat „Lumină zilnică din via
ţa Bisericii - Ziarul Lumina, la şase ani de la apariţie (2005-2011)“.
A adresat un mesaj de felicitare PCuv. Ierom. Atanasie Floroiu, cu prile
jul alegerii preacuvioşiei sale în ascultarea de egumen al Schitului românesc
Prodromu din Muntele Athos.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar Patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar pa
triarhal; Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte, şi pe PC Pr. Ionuţ
Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal.
Marţi, 8 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
181

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

Joi, 10 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A hirotesit întru duhovnic cincisprezece preoţi de parohie şi un ieromonah
din Arhiepiscopia Bucureştilor, la Reşedinţa patriarhală.
La final, Preafericirea Sa le-a vorbit noilor duhovnici despre responsabilitatea
slujirii de părinte duhovnicesc şi despre Taina Spovedaniei:
„...Duhovnicul nu este un simplu dezlegător de păcate, ci şi îndrumător, un
părinte duhovnicesc care se interesează de creşterea duhovnicească a enoriaşi
lor pe care îi păstoreşte. Aşa cum cresc copiii fizic şi spiritual, tot aşa trebuie să
crească duhovniceşte creştinii la măsura bărbatului desăvârşit în H ristos...”
„.. .SfântaTaină a Spovedaniei este o lucrare a Duhului Sfânt care se realizea
ză prin dobândirea virtuţilor, prin întărirea duhovnicească, prin maturizarea
creştinilor, îmbinând deodată credinţa vie şi fapta bună, precum şi ascultarea
faţă de Dumnezeu şi de Biserică. Această lucrare duhovnicească presupune
deci un sfat bun dat unui credincios la timpul potrivit. Acest sfat bun însă
trebuie întotdeauna să se bazeze nu pe opinii personale nemaiîntâlnite şi ne
maiauzite, pe inovaţii, ci pe Sfânta Scriptură şi pe scrierile Sfinţilor Părinţi.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, pe Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, şi pe reprezentanţii publicaţiilor
Lumina , în contextul aniversării a şase ani de apariţie neîntreruptă a cotidia
nului Ziarul Lumina.
Vineri, 11 februarie
A primit în audienţă pe Dl Cristache Rădulescu, preşedintele Consiliului
Judeţean Ilfov.
Sâmbătă, 12 februarie
A primit în audienţă pe PC Pr. Constantin Târziu, preot slujitor la Catedrala
mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris, însoţit
de soţia PC sale, Dna Catherine Târziu.
Duminică, 13 februarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
al Reşedinţei patriarhale şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
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Luni, 14 februarie
A prezidat şedinţa anuală de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc, în Sala
Conventus din Palatul Patriarhiei. Consiliul Naţional Bisericesc, organismul
central executiv al Sfântului Sinod si al Adunării Naţionale Bisericesti,1 a analizat activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010.
Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010 a fost prezen
tată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Darea de seamă cu titlul:
„Biserica a răspuns crizei prin mai multă filantropie”.
>

y

y

Marţi, 15 februarie
A participat, în Catedrala patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschide
rea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericesti.
A prezidat şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, în Aula
Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei.
In deschiderea şedinţei, la initiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,7
s-a ţinut un moment de reculegere şi s-a intonat cântarea „Veşnică pomenire”,
în memoria vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania.
în cadrul şedinţei, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al
Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe
Române în anul 201 0 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-misionară,
social-filantropică, organizatorică, administrativă, construirea de noi lăcaşuri
de cult, viaţă monahală, învăţământ teologic şi religios în şcolile publice, pa
trimoniu cultural bisericesc, activitatea cultural-misionară şi editorial-tipografică, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti
din străinătate, relaţiile bisericeşti şi interreligioase etc.
>

y

y

J

y

y

Miercuri, 16 februarie
A participat în Catedrala patriarhală la slujba de Te Deum pentru deschiderea
lucrărilor Sfântului Sinod.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din
Reşedinţa patriarhală.
La începutul şedinţei, a fost ţinut un moment de reculegere pentru vrednicul
de pomenire înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania şi s-a
intonat cântarea „Veşnică pomenire”.
După citirea apelului nominal, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rea
mintit principalele manifestări dedicate Anului omagial a l Crezului Ortodox
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şi a l Autocefaliei româneşti, în 2010. Printre acestea s-au numărat realizări
editoriale de excepţie, precum cele trei volume despre Autocefalia Bisericii
Ortodoxe Române. De asemenea, Preafericirea Sa a menţionat că anul trecut,
2010, au participat la concursul „Crezul meu” aproximativ 100.000 de tineri.
A mai precizat că trebuie aprofundate temele Sfintelor Taine ale Botezului şi
Cununiei în lupta cu fenomenul secularizării:
„Aceste două Sfinte Taine au un caracter deplin pastoral. Ele nu sunt doar
teme pentru o teologie academică şi nici doar pentru solemnităţi. Este vorba
despre o criză spirituală profundă pe care o traversează acum mai ales Europa
occidentală, dar în general civilizaţia europeană şi nord-americană, şi noi nu
suntem scutiţi de marea ispită a secularizării. Or, secularizarea tocmai aceas
ta înseamnă, absenţa valorilor spirituale în viaţa personală şi viaţa socială a
oamenilor. Botezul, Cununia, familia creştină trebuie scoase în evidentă, într-un mod deosebit, ca valoare existenţială si ca valoare mântuitoare de unire
a omului cu Dumnezeu. Oricât de urgente ar fi alte teme în viaţa societăţii,
pentru noi Botezul şi Cununia sunt Tainele mântuirii.”
7

>

y

Joi, 17 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din
Reşedinţa patriarhală.
Duminică, 20 februarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa
cuvânt de învătătură.
>
> Ipatriarhală si
> a tinut
>
>
Luni, 21 februarie
A primit în audienţă pe PC Pr. Sorin Şelaru, consilier patriarhal, directorul
Biroului Reprezentanţei Patriarhiei Române de la Bruxelles.
Marti, 22 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. dr. Viorel Sava, decanul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
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Miercuri, 23 februarie
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Cleopa Nistor, administrator al
Centrului social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol.
Joi, 24 februarie
A prezidat şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl Cristian Poteraş, primarul sectorului 6, Bucureşti.
A prezidat Cercul pastoral al Protopopiatului III Capitală, dedicat familiei
preotului, cu tema: „Implicarea preotesei în viaţa de parohie”. Evenimentul a
avut loc în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. Cu acest prilej,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a adresat celor prezenţi un mesaj de
binecuvântare, intitulat: „Demnitatea şi responsabilitatea familiei preotului
în viata
> Bisericii”.
Vineri, 25 februarie
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul or
todox român al celor două Americi.
A primit în audienţă pe Dl Iancu Perifan şi pe Dl Nicolae Caracota, membri
în Consiliul parohial al Catedralei mitropolitane „Sfinţii Arhangheli Mihail,
Gavriil si
> Rafail” din Paris,7 Franţa.
>
Sâmbătă, 26 februarie
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Ieronim Creţu, Superiorul
Aşezămintelor Româneşti de la Locurile Sfinte (Ierusalim, Iordan şi Ierihon).
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Nectarie Şofelea, stareţul Mănăstirii
Radu Vodă din Bucureşti.
y

Duminică, 2 7 februarie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
Luni, 28 februarie
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, secretar de stat la,Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
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MARTIE
Marţi, 1 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi, în Sala „Consilium”
din Palatul Patriarhiei.
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Zenovie Grigore, stareţul Mănăstirii
Nechit, din judeţul Neamţ.
Miercuri, 02 martie
A primit în audienţă pe Dl arhitect Constantin Amâie, coordonator al echi
pei de proiectanţi a Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
A primit în audienţă pe Dl Florin Piersic, actor de teatru şi film.
A primit în audienţă pe Dna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi pe Dl Romeo Moşoiu, con
silier în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
A primit la Reşedinţa patriarhală pe membrii Permanenţei Consiliului epar
hial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Joi, 3 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A transmis un mesaj de felicitare Inaltpreasfinţitului Părinte Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la
întronizare.
Sâmbătă, 5 martie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, îm
preună cu un sobor de arhierei, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.
După Sfânta Liturghie, a săvârşit slujba Parastasului de 40 de zile pentru
vrednicul de pomenire arhiepiscopul şi mitropolitul Bartolomeu Anania, în
Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.
La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de
învăţătură în care a arătat importanţa rugăciunilor de pomenire pentru cei
răposaţi, legătura profundă care există între cei adormiţi şi urmaşii lor de

Martie

pe pământ şi cultul deosebit pe care îl au creştinii pentru cei trecuţi la viaţa
veşnică. Apoi a amintit de „lumina” pe care a lăsat-o în jur înaltpreasfinţitul
Părinte Bartolomeu „prin scrierile, cuvântările şi lucrările sale, precum şi prin
instituţiile pe care le-a înfiinţat”.
Duminică, 6 martie
în Duminica Lăsatului sec de brânză sau a Izgonirii lui Adam din Rai,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie în
Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut
cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit Evanghelia acestei duminici, explicând
cum trebuie să fie postul adevărat al creştinului:
„Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte în această Evanghelie despre necesitatea
iertării greşelilor semenilor noştri pentru ca Dumnezeu să ne ierte greşelile
noastre. Apoi ne învaţă cum să postim fară făţărnicie, fără să căutăm laudă
din partea oamenilor. în a treia parte a Evangheliei, Hristos Domnul ne în
deamnă să nu adunăm comori materiale, trecătoare, limitate, nesigure şi pro
vizorii în lumea aceasta pământească, ci să adunăm comori pentru împărăţia
cerurilor, în suflet, căci «unde este comoara ta, acolo este şi inima ta » ...”
„...Postul adevărat este o lucrare intimă, personală, o stare duhovnicească
de recunostintă, este o ofrandă sau o dăruire de sine lui Dumnezeu ca recunoştinţă pentru darul vieţii şi, în acelaşi timp, ca dorinţă pentru sfinţirea
vieţii.. .Ofranda sau dăruirea de sine prin post are ca scop schimbarea minţii,
a modului de a gândi, de a privi sau de a stabili relaţia cu Dumnezeu şi cu
semenii. înnoirea minţii înseamnă redescoperirea vieţii ca şi comuniune cu
Dumnezeu si
> cu semenii.. . ”
„.. .Postul este ofrandă duhovnicească a noastră faţă de Dumnezeu, iar milos
tenia este o ofrandă fată
> de semenii noştri. Astfel, iubirea noastră
> este com3
pletă, pentru că este iubire faţă de Dumnezeu, exprimată în rugăciune, şi
iubire faţă de semeni, exprimată în fapte bune.”
Luni, 7 martie
A oficiat, la Catedrala patriarhală, slujba Canonului cel M are a l Sfântului

Andrei Criteanul.
La finalul slujbei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesul,
importanţa şi folosul Postului Mare, ca perioadă de pregătire pentru Sfintele
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Paşti, „ca trecere de la moarte la viaţă, de la păcat la virtute, de la întunericul
păcatului la lumina faptelor bune, de la îmbuibare şi lăcomie la înfrânare şi
sobrietate duhovnicească, de la lenevire şi nepăsare privind mântuirea sufle
tului la o stare de nevoinţă, de activitate duhovnicească a minţii şi a trupului.”
A arătat care sunt motivele principale pentru care postim în Biserica Ortodoxă:
„... postim ca să ne rugăm mai mult şi mai bine, postim ca să ne pocăim
mai intens, mai sincer şi mai smerit şi postim pentru ca să ne împărtăşim
mai des. Noi postim nu pentru că urmăm nişte reguli stricte, impuse de
Biserică, ci postim pentru că II iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile
pe care ni le dă El. îl iubim pe El, Dăruitorul, mai mult decât hrana materi
ală, decât confortul sau decât succesul nostru. Postul este un semn al iubirii
noastre fată
> de Dumnezeu.. . ”
Postul este comuniune cu Hristos „Cel care a postit şi S-a rugat în pustie 40
de zile şi 40 de nopţi fară să mănânce nimic şi a biruit toate ispitele diavo
leşti, care propuneau o existenţă egoistă, fară legătură cu Dumnezeu şi fară
iubire milostivă faţă de semeni. Postul pune mintea noastră în starea de a se
îndrăgosti de cele veşnice şi netrecătoare. Renunţăm la hrana trecătoare sau
o diminuăm, pentru a ne preocupa mai mult de realităţile duhovniceşti ne
trecătoare, de sfinţenie, de bucuria şi pacea pe care le dăruieşte Duhul Sfânt
omului postitor şi rugător.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai evidenţiat faptul că în timpul
Postului Mare, ca perioadă de pocăinţă mai intensă, ne ajută şi cântările spe
cifice, care sunt cântări de pocăinţă: „în mod deosebit cea mai frumoasă, bo
gată şi profundă cântare de pocăinţă sau plângere de căinţă pentru păcate este
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în care mila lui Dumnezeu
se cere prin cuvintele: «Miluieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-mă!», astfel în
cât această rugăciune scurtă şi ritmată, devine respiraţia Bisericii, ca Trup
tainic al lui Hristos, plin de Duhul Sfânt, în stare de pocăinţă”.
Marţi, 8 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
>
A adresat un mesaj cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, intitulat: „Cuvânt
de preţuire şi binecuvântare a femeii”.
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Joi, 10 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanentei Consiliului National Bisericesc.
A primit în audienţă pe PC Pr. Neluţu Oprea, parohul bisericii ortodoxe
româneşti „Sfânta Treime”, din Sofia, Bulgaria.
A primit în audienţă Dl Iulian Dascălu, preşedintele SC Iulius Group S.A.
r

j

>

>

>

Vineri, 11 martie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal.
Sâmbătă, 12 martie
A primit în audienţă pe Dl inginer Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor
publice şi amenajării teritoriului.
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, secretar de stat la Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni.
A primit în audienţă pe PCuv. Ierodiacon Iustinian Stoica, de la Schitul ro
mânesc Prodromu, Muntele Athos.
A primit în audienţă pe Dl Marian Grosu, director executiv al Asociaţiei
„Pământ şi umanism” - România, Dna Paula Grosu, secretar general al acele
iaşi asociaţii, şi pe Dl Gruia Jacotă, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
Duminică, 13 martie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de învă
ţătură.
în cuvântul de învăţătură, rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a
explicat celor prezenţi semnificaţiile Duminicii Ortodoxiei: „în Duminica
Ortodoxiei, noi prăznuim biruinţa Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor care
au negat dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu şi dumnezeirea Duhului Sfânt,
precum şi unirea celor două firi - firea dumnezeiască şi firea omenească - în
Iisus Hristos fară amestecare, fară schimbare, în mod nedespărţit şi neîm
părţit. De asemenea, una din marile erezii care a tulburat Biserica a fost şi
aceea a luptei împotriva icoanelor, numită iconoclasm. Lupta împotriva sfin
telor icoane a durat timp îndelungat şi a făcut mulţi martiri; o mulţime de
monahi au fost ucişi şi alţii au fost surghiuniţi, adică trimişi în exil, pentru
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că cinsteau icoanele. Sfintele icoane nu sunt doar o podoabă în Biserică, ci
prin icoane şi prin toată pictura bisericească se mărturiseşte adevărul că Iisus
Hristos din Nazaret nu este un simplu Om, ci este Dumnezeu cel veşnic,
nevăzut şi necuprins, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru
mântuirea lor. Sfintele icoane sunt o vedere dincolo de vederea trupească,
o vedere prin credinţă. Prin icoane vedem sfinţii prezenţi în lumina şi slava
Preasfintei Treimi, în împărăţia cerurilor. Ei, care au trăit pe pământ, acum
trăiesc în ceruri, în jurul Preasfintei Treimi. De aceea, Patriarhul Gherman al
Constantinopolului a spus că biserica ortodoxă pictată este cerul pe pământ,
iar noi ne rugăm ca pe noi, pământenii, să ne ridice duhovniceşte la cer”.
„în Duminica Ortodoxiei, se mărturiseşte adevărul că Dumnezeu este Tatăl,
Dumnezeu este Fiul şi Dumnezeu este Duhul Sfânt. Dreapta-credinţă este
mărturisirea dumnezeirii tuturor Persoanelor Sfintei Treimi. Dumnezeul
nostru nu este o singurătate veşnică, ci este o comuniune de trei Persoane
veşnice, distincte dar nedespărţite, egale, de aceeaşi fiinţă, putere şi slavă.
Aceasta este credinţa
> ortodoxă: mărturisirea Sfintei Treimi ca fiind Dumnezeu
iubire veşnică; si, în această iubire veşnică a Preasfintei Treimi, suntem chemaţi noi, oamenii, persoanele umane create după chipul lui Dumnezeu”.
După cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a încre
dinţat PCuv. Părinte Arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei
patriarhale, citirea Pastoralei Sfântului Sinod a l Bisericii Ortodoxe Române la
Duminica Ortodoxiei.
în Duminica Ortodoxiei a acestui an, 2011, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a sărbătorit 21 de ani de la hirotonia întru arhiereu. Cu acest prilej,
în cadrul Sfintei Liturghii din Catedrala patriarhală, s-au înălţat rugăciuni de
mulţumire pentru binefacerile pe care Preafericitul Părinte Patriarh le-a pri
mit de la Dumnezeu în toţi aceşti ani, iar la sfârşitul Sfintei Liturghii au fost
evocaţi de către PCuv. Arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei
patriarhale, cei 21 de ani de arhierie ai întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române.
y

y
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Luni, 14 martie
A prezidat, la Reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca, şedinţa de lu
cru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, în cadrul căreia au fost desemnaţi candidaţii pentru ocu
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parea scaunului vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Marţi, 15 martie
A participat la slujba de Te Deum , în Catedrala mitropolitană din ClujNapoca.
A prezidat şedinţa specială de consultare a Sinodului mitropolitan al
Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cu Adunarea eparhi
ală a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu membrii delegaţi în
Adunarea Naţională Bisericească, ai eparhiilor sufragane şi doi reprezentanţi
ai instituţiilor de învăţământ teologic din Mitropolie, în Aula „Nicolae Ivan”
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
La această şedinţă consultativă au fost prezentate numele Inaltpreasfinţitului
Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei şi al Preasfinţitului Părinte Episcopvicar Irineu Bistriţeanul, cei doi candidaţi eligibili pentru ocuparea scaunului
de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, care au fost desemnaţi, prin vot secret, în
cadrul consultării din Sinodul mitropolitan al Clujului.
Membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
precum şi a celor de drept au decis, cu unanimitate de voturi, menţinerea
listei, fară a se impune completarea ei cu încă un ierarh eligibil.
Astfel, lista finală cu numele celor doi candidaţi desemnaţi de Sinodul mitropolitan şi confirmată de Adunarea eparhială a fost înaintată Sfântului Sinod,
care s-a întrunit în şedinţa de lucru vineri, 18 martie 2011, la Reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, pentru a-1 alege, prin vot secret, pe Mitropolitul
Clujului.
La finalul şedinţei
consultative,
Preafericitul
>
>
7 Părinte Patriarh Daniel a oferit
Crucea patriarhală pentru clerici: PC Pr. prof. Ioan Chirilă, decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, PC Pr. prof. Vaier Bel, prodecanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, PC Pr. Stelian Tofană,
PC Pr. Alexandru Moraru, şi PC Pr. Liviu Ştefan, fost vicar-administrativ al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
De asemenea, Crucea patriarhală pentru mireni a fost acordată domnului pro
fesor Andrei Marga, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi,
Dlui academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române.
y
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A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Filantropia socială - afirmare
a demnităţii umane”, participanţilor la Conferinţa de lansare a proiectului
FORTE - Formare Trainică pentru Parteneriat Social, Bucureşti. Evenimentul
a avut loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
Miercuri, 16 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, şi pe PC pr. prof.
dr. Nicolae Achimescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian
Patriarhul” din Bucureşti.
>
A primit în audienţă pe PC Pr. Bogdan Ţifrea, redactor-şef la Radio
TRINITAS, punctul de lucru Iaşi.
A adresat un mesaj de compasiune şi consolare duhovnicească înaltpreasfinţitului Părinte Daniel, Arhiepiscopul ortodox de Tokyo şi Mitropolitul
întregii Japonii, în care a exprimat solidaritatea cu poporul japonez, în urma
cutremurului devastator din ziua de vineri, 11 martie 2011.
Joi, 17 martie
A primit la Reşedinţa patriarhală vizita înaltpreasfînţitului Părinte Neofit,
Mitropolit de Ruse, Bulgaria.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC Pr. Ion
Spurcaciu, parohul bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, Nistoreşti,
Protoieria Câmpina, judeţul Prahova.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 18 martie
A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala patriarhală.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod a
Reşedinţei patriarhale.
în cadrul şedinţei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales prin vot
secret, cu 29 de voturi din 46 exprimate, pe înaltpreasfinţitul Părinte Andrei
Andreicuţ, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, în scaunul vacant de Arhiepiscop al
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Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului.
>
A sfinţit Imprimeria PHAROS a Patriarhiei Române, de la Popeşti-Leordeni.
La sfinţire au participat mai mulţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe PC Pr. consilier
patriarhal Mihai Hau, „care a fost trup şi suflet în organizarea acestei impri
merii, care conţine o rotativă şi o tipografie plană, deci tipăreşte în paralel
ziare şi cărţi”, şi i-a oferit, „ca semn de preţuire şi binecuvântare”, o icoană
cu Preasfânta Treime, „pentru că această nouă imprimerie are două hramuri,
«Sfânta Treime şi Sfântul Dionisie Exiguul»”.
In prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a celorlalţi ierarhi a fost
făcută proba finală a rotativei, fiind tipărit un număr al cotidianului Ziarul
Lumina.
Duminică, 20 martie
In Duminica a Il-a a Postului Sfintelor Paşti, numită şi Duminica Sfântului
Grigorie Palama, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta
Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriar
hală si a tinut cuvânt de învătătură, în care a explicat înţelesurile duhovniceşti
ale Sfintei Evanghelii care se citeşte în această duminică, şi anume, Vindecarea
slăbănogului din Capernaum, evidenţiind modelul iubirii milostive:
„Avem aici o Evanghelie a vindecării, dar şi o Evanghelie a vieţii duhovniceşti.
Când Mântuitorul numeşte pe cineva fiu sau fiică, aceasta însemnă că a văzut
în sufletul lui credinţă multă. Deci, acest slăbănog, care nu vorbea, avea totuşi
credinţă multă, iar în mod deosebit vedem în Evanghelie iubirea milostivă a
celor patru oameni care l-au adus pe cel bolnav la Iisus Hristos, precum şi
fapta cea bună. Pe lângă multă rugăciune, postire, pocăinţă, noi trebuie să să
vârşim şi fapta cea bună de ajutorare a semenilor noştri, fie că sunt ei bolnavi,
bătrâni, săraci sau necăjiţi. Aceste fapte ale milosteniei creştine aduc multă
vindecare sufletească, multă alinare acolo unde este suferinţă şi singurătate.
Cei patru oameni care ajută pe cel bolnav să ajungă la Mântuitorul Iisus
Hristos spre a i se ierta păcatele şi spre a primi vindecare, reprezintă însăşi
Biserica lui Hristos care se roagă nu numai pentru cei prezenţi, ci şi pentru
cei care, din diferite motive, nu pot fi prezenţi la slujbele Bisericii”.
>

>

j
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i

>

>
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Apoi, a explicat învăţătura despre mântuire la Sfântul Grigorie Palama, prăznuit în această duminică:
„Teolog al harului necreat, al luminii neapuse din împărăţia lui Dumnezeu,
Sfântul Grigorie Palama arată că mântuirea nu este numai iertarea păcatelor,
ci şi dobândirea slavei împărăţiei cerurilor. S-a nevoit ca şi monah la Sfântul
Munte Athos. El a vieţuit în părţile Sfântului Munte, unde se află acum
Schitul românesc Prodromu. Sfântul Grigorie Palama a ajuns Arhiepiscopul
Tesalonicului şi a învăţat pe oameni, pe baza Sfintei Scripturi şi pe baza
experienţei sfinţilor, că slava iubirii Preasfintei Treimi poate fi pregustată
ca o arvună încă din lumea aceasta de oamenii smeriţi şi rugători, pe care
Dumnezeu singur îi învredniceşte să simtă, ca şi Apostolii Petru, Iacob şi
Ioan, pe Muntele Taborului, bucuria slavei împărăţiei Preasfintei Treimi”.
Luni, 21 martie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Ovidiu Dranga, Ambasadorul
României în Belgia.
Dl Ambasador a mulţumit pentru primire şi a evidenţiat cooperarea foar
te bună dintre Ambasada României în Belgia şi Reprezentanţa Patriarhiei
Române pe lângă instituţiile europene, cu sediul la Bruxelles. în acest con
text, oaspetele a adus la cunoştinţă Patriarhului României faptul că statul
belgian a recunoscut cea de a doua parohie ortodoxă română din capitala
Belgiei, care funcţionează alături de Reprezentanţa Patriarhiei Române.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a informat pe Dl Ambasador Ovidiu
Dranga despre eforturile Patriarhiei Române pentru susţinerea şi buna func
ţionare a Reprezentanţei sale pe lângă instituţiile europene. Preafericirea Sa
a menţionat ca proiect prioritar al Patriarhiei Române consolidarea şi reamenajarea sediului Reprezentanţei de la Bruxelles. Dl Ambasador Ovidiu
Dranga l-a asigurat pe Patriarhul României de sprijinul Ambasadei României
de la Bruxelles pentru identificarea unor soluţii în vederea finalizării lucrări
lor începute.
în timpul întrevederii a mai fost abordată şi posibilitatea unei vizite a
Patriarhului României la comunităţile
> ortodoxe române si la institutiile europene din Bruxelles în anul viitor (2012). în acest sens, a fost subliniată im
portanţa cooperării dintre Ambasada României şi Reprezentanţa Patriarhiei
Române pe lângă instituţiile europene pentru iniţierea şi dezvoltarea unor
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proiecte sociale şi cultural-spirituale în beneficiul românilor stabiliţi în capi
tala Belgiei.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar pa
triarhal; şi pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC Pr. consilier patriarhal Sorin Şelaru, directorul
Biroului Reprezentanţei Patriarhiei Române de la Bruxelles.
Marţi, 22 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă un grup de nouă directori de şcoli şi licee cu predare
în limba română, cu grafie latină, din Transnistria - Republica Moldova, în
Salonul „Sanctus Johannes Cassianus” din Palatul Patriarhiei.
Delegaţia s-a aflat în vizită de lucru în România la invitaţia Dlui Eugen
Tomac, secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Miercuri, 23 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit vizita reprezentanţilor Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”,
„Garda de onoare”, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.
Alături de cele 50 de cadre militare ale regimentului s-au aflat şi preotul re
gimentului, PC Pr. Cristian Niculescu, împreună cu alţi doi preoţi militari.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Szâszfalvi
Lâszlo, secretar de stat pentru Culte în Guvernul Republicii ungare, de pro
fesie pastor reformat. La întrevedere a participat şi Excelenţa Sa Dl Fiizes
Oszkâr, Ambasadorul Ungariei la Bucureşti.
Domnul secretar de stat Szâszfalvi Lâszlo a mulţumit pentru primire şi l-a
informat pe Patriarhul României despre faptul că în proiectul Legii Cultelor
din Ungaria, care urmează să fie dezbătut în Parlamentul ungar, E piscopia
O rtodoxă R om ână din U ngaria va fi recunoscută oficial între Bisericile
istorice din Ungaria.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat că intenţia autorităţilor ungare
reflectă realitatea istorică, ţinând cont de faptul că primele comunităţi orto
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doxe române din Ungaria sunt atestate documentar la începutul secolului al
XlV-lea, iar primul Episcop ortodox român, Sofronie I de Gyula şi Lipova,
este menţionat în documente istorice ungare încă din secolul al XVII-lea.
în continuare, Patriarhul României a făcut o scurtă prezentare a procesului
de redactare a proiectului Legii Cultelor din România (2006), în care au fost
implicate toate cultele recunoscute din ţara noastră. în esenţă, Legea Cultelor
din România prevede ca principii de bază autonomia Cultelor faţă de Stat şi a
Statului faţă de Culte, precum şi cooperarea Stat-Culte pentru binele societăţii.
Preafericirea Sa a amintit faptul că cele mai multe proprietăţi ale comuni
tăţilor ortodoxe române din Ungaria nu au fost retrocedate proprietarilor
de drept. Prin urmare, Patriarhul României a propus oficialului Guvernului
ungar încheierea unei convenţii între Statul ungar şi Episcopia Ortodoxă
Română din Ungaria, după modelul celei încheiate cu Episcopia Ortodoxă
Sârbă, care să prevadă un sprijin financiar anual ca reparaţie morală şi act de
dreptate.
Dl secretar de stat pentru Culte Szâszfalvi Lâszlo a reţinut propunerea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel si a afirmat că aceasta este realizabilă,
deoarece se doreşte o intensificare a cooperării dintre Stat şi Culte, mai ales în
domeniul social-caritabil şi cultural, precum şi cooperarea între comunităţile
maghiare şi române din apropierea graniţei româno-maghiare.
în timpul întrevederii s-a subliniat faptul că secularizarea, scăderea demogra
fică şi criza economică reprezintă probleme comune pentru Cultele din cele
două ţări. în acest context, oaspetele a apreciat iniţiativa Patriarhiei Române
de a proclama anul 2011 ca Anul omagial a l Sfântului Botez şi a l Sfintei
Cununii şi a considerat că s-ar impune declararea la nivel european a unui an
dedicat problematicii familiei astăzi.
y

7

Joi, 2 4 martie
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a stavroforei Singlitichia Marin, proinstareţa Mănăstirii Suzana din Arhiepiscopia
Bucureştilor.
>
Vineri, 25 martie
De sărbătoarea Bunei Vestiri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârsit
slujba Sfintei Liturghii în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, încon
7
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jurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. în Catedrală au fost prezenţi
înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare,
personalităţi din lumea academică şi culturală, reprezentanţi ai altor Biserici,
numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.
După Sfânta Liturghie, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a întronizat pe noul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înaltpreasfinţitul Părinte
Andrei Andreicuţ. înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a fost ales Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
în şedinţa
j
>
, de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din data de 18 martie 2011 şi este cel de-al doilea Mitropolit al
Clujului, urmând vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania,
trecut la cele veşnice în data de 31 ianuarie 2011.
în cuvântul de învăţătură rostit cu ocazia acestui important eveniment
din viata Bisericii noastre, Preafericirea Sa a mentionat că întronizarea
Inaltpreasfinţitului Părinte Andrei are loc de sărbătoarea Bunei Vestiri, la fel
ca şi cea a înaintaşului său, vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu.
Apoi a arătat responsabilitatea noului mitropolit, simbolizată prin însemnele
arhiereşti: „...Toate aceste mari responsabilităţi, exprimate simbolic de în
semnele pastorale arhiereşti şi mitropolitane, pot fi împlinite numai cu aju
torul harului lui Dumnezeu şi prin conlucrarea chiriarhului sau arhiereului
cu clerul şi credincioşii din eparhie, precum şi prin consultarea şi conlucra
rea mitropolitului cu ierarhii din mitropolie. Bogata experienţă pastorală a
înaltpreasfmţitului Andrei de chiriarh la Alba Iulia, timp de două decenii, cu
multiple rodiri duhovniceşti, instituţionale şi misionare, îl va ajuta să desfă
şoare şi la Cluj o lucrare folositoare Bisericii noastre.
>

1

y

Duminică, 27 martie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A transmis un mesaj de condoleanţe Dlui prof. dr. Wolfgang Schramm, din
Germania, cu prilejul decesului fiicei sale, Dna dr. Katharina Maucher, năs
cută Schramm.
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Luni, 28 martie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal, şi pe PC Pr. Ionuţ Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal.
Marţi, 29 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor,
la Mănăstirea
Cernica.
>
7
Joi, 31 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl dr. Codruţ Munteanu, administrator general al
Clinicii MUNPOSAN din Bucureşti.
>
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PCuv. Arhim.
Ieronim Stoican de la Mănăstirea Luncanii de Sus, Arhiepiscopia Timişoarei.
A PRILIE
Vineri, 1 aprilie
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Daniil, Episcopul
Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix, cu prilejul aniversării a celor 10
ani de slujire arhierească a Preasfinţiei Sale.
Sâmbătă, 2 aprilie
A primit în audienţă pe PCuv. Ierom. Denis Malvy, de la Mănăstirea
„Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a Sfântului Martin”, din Franţa, me
dic şi profesor universitar la Universitatea Victor Segalen din Bordeaux.
Duminică, 3 aprilie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”,
din Reşedinţa patriarhală, şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita coralei Catedralei mitropolitane din
Cluj-Napoca, care, în această duminică, a patra din Postul Mare, numită şi
a Sfântului Ioan Scărarul, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala patriarhală.
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în cuvântul adresat membrilor coralei, Preafericirea Sa a evidenţiat impor
tanţa muzicii bisericeşti în păstrarea patrimoniului spiritual. Totodată, le-a
mulţumit pentru bucuria pe care au făcut-o credincioşilor veniţi la slujbă la
Catedrala patriarhală, precum şi celor ce au ascultat slujba în direct la Radio
TRINITAS sau T V TRINITAS. A felicitat pe dirijorul coralei, precum şi
pe membrii acesteia pentru eforturile de a transpune rugăciunea pe muzică
prin lucrarea marelui compozitor Nicolae Lungu. De asemenea, a arătat că
prin răspunsurile date la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala patriarhală au
săvârsit
> o lucrare misionară.
La final, a oferit în dar Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca un set de
sfinte vase liturgice, precum şi daruri membrilor coralei.
Luni, 4 aprilie
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul
Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.
A transmis un mesaj de felicitare înaltpreasfînţitului Părinte Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, cu prilejul aniversării a 10 ani de la întronizarea în
demnitatea de Arhiepiscop al Tomisului.
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, pe absolvenţii
promoţiei 2010-2011 a Colegiului Naţional de Apărare (C.N.Ap.), cu prile
jul încheierii cursurilor superioare. Grupul a fost coordonat de Dl comandor
dr. Laurenţiu Anghelescu, şeful C.N.Ap.
în cadrul vizitei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe absol
venţi pentru dorinţa de a se perfecţiona, explicând că la nivelul tuturor insti
tuţiilor este nevoie de o perfecţionare continuă. Apoi a subliniat rolul comun
al Bisericii şi al Armatei:
„Noi vă dorim ajutorul lui Dumnezeu în toată lucrarea bună şi, desigur,
dorim o frumoasă cooperare între Biserică şi Armată. Avem şi o misiune co
mună, aceea de a apăra valorile spirituale şi materiale ale poporului, dar şi de
a le promova, nu numai de a le apăra, de a le evidenţia fără complexe de infe
rioritate şi de superioritate, ci doar cu un realism sănătos. Din acest punct de
vedere şi Biserica noastră încearcă atât pe plan interortodox, cât şi intercreştin
să aducă o contribuţie şi, în acelaşi timp, să arate identitatea ei dinamică”.
Pentru biblioteca instituţiei de învăţământ, Preafericirea Sa a dăruit cele trei
volume despre Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, intitulate Autocefalia:
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libertate şi demnitate, Autocefalie şi responsabilitate şi Autocefalie şi comuniune,
iar fiecărui absolvent i-a oferit un mic dar.
A primit în audienţă pe Dl Dorel Covaci, deputat PSD.
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Clement Haralamb de la Schitul ro
mânesc Prodromu din Muntele Athos, Grecia.
A primit în audienţă pe PC Pr. consilier Sorin Şelaru, directorul Biroului
Reprezentanţei Patriarhiei Române de la Bruxelles.
Marţi, 5 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din Arhiepiscopia
Bucureştilor.
>
A prezidat şedinţa de lucru a delegaţilor Mitropoliilor din Patriarhia Română,
respectiv consilierii economici, coordonaţi de PC Pr. Ionuţ Corduneanu,
vicar-administrativ patriarhal, privind organizarea şi funcţionarea Casei de
Ajutor Reciproc (CAR).
Miercuri, 6 aprilie
A primit în audienţă pe Dl Ionuţ Costea, preşedintele Băncii de ExportImport a României EximBank SA.
A transmis un mesaj de felicitare înaltpreasfinţitului Părinte Irineu,
Mitropolitul Olteniei, cu ocazia serbării zilei onomastice, Sfântul Irineu de
Sirmium.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Irineu Bistriţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu ocazia ser
bării zilei onomastice, Sfântul Irineu de Sirmium.
A primit în audienţă pe PC Pr. George Militaru, consilier social al Episcopiei
Italiei.
Joi, 7 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Stas Misezhnikov, ministrul turis
mului din Israel, aflat într-o vizită oficială în România. La întrevedere au mai
participat Excelenţa Sa domnul Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Israelului la
Bucureşti, şi reprezentanţi ai unor importante companii de turism din Israel.
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Dl Stas Misezhnikov a mulţumit pentru primire şi a subliniat faptul că în
ultimii ani a crescut considerabil numărul pelerinilor din România, care au
vizitat Israelul. Astfel, în anul 2010, peste 40.000 de pelerini români au vi
zitat Israelul, în majoritate prin Biroul de pelerinaj al Patriarhiei Române.
Totodată, ministrul turismului din Israel a adus la cunostintă Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel intentia autoritătilor israeliene de a acorda o serie de
facilităţi Patriarhiei Române în organizarea şi buna desfăşurare a pelerinajelor
la Locurile Sfinte.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanţa şi semnificaţia
pelerinajului ca act de credinţă şi îmbogăţire spirituală, precum şi de cu
noaştere a altor comunităti de credinţe si culturi diferite. De asemenea,
Patriarhul României a reliefat atenţia specială pe care Patriarhia Română o
acordă organizării de pelerinaje, inclusiv pentru comunităţile ortodoxe ro
mâne din străinătate, şi promovării acestora prin intermediul Centrului de
presă BASILICA.
y

7
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Sâmbătă, 9 aprilie
In perioada 9-13 aprilie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a aflat în vizită
la Strasbourg, Franţa, răspunzând invitaţiei înaltpreasfinţitului Părinte Iosif,
Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, precum
şi invitaţiei Dlui Mevliit ţavuşoglu, preşedintele Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei (APCE).
în prima zi a vizitei la Strasbourg, Preafericirea Sa a sfinţit două troiţe în cimi
tirul militar românesc din Haguenau (35 km nord de Strasbourg) şi a săvâr
şit o slujbă de pomenire pentru eroii români înmormântaţi în acest cimitir,
împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au slujit înaltpreasfinţitul
Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi
Meridionale, înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
şi un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Dlui Ambasador Stelian Stoian,
reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, a Dlui
Marcel Alexandru, consulul general al României la Strasbourg, a reprezen
tantului Ministerului Apărării din România, a autorităţilor locale şi a foarte
mulţi studenţi teologi români, precum şi a câţiva dintre credincioşii veterani
ai Parohiei ortodoxe române „Sfântul Ioan Botezătorul” din Strasbourg. Cele
două troiţe au fost dăruite de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor al
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Ministerului Apărării Naţionale din România şi au fost instalate în cimitirul
militar românesc de la Haguenau, unde sunt înmormântaţi 472 de soldaţi
români care au murit prizonieri în Primul Război Mondial.
In cuvântul rostit cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mul
ţumit autorităţilor prezente la eveniment şi a vorbit despre importanţa cin
stirii eroilor şi a păstrării legăturii de iubire mai tare decât moartea cu cei ce
nu mai sunt printre noi.
La final, s-au intonat imnurile României şi Franţei şi au fost depuse coroane
de flori la cele două troite sfintite.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a Dlui Victor
Râul Surdu-Soreanu, fost ministru al agriculturii şi deputat în Parlamentul
României.
y

>

Duminică, 10 aprilie
Asfinţit catapeteasma bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a Parohiei
ortodoxe române din Strasbourg şi capela parohială cu hramul „Sfântul Ioan
Valahul”. De asemenea, a binecuvântat şcoala parohiei, care funcţionează în
două săli anexe ale bisericii, cărora Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a
dat numele de Arhimandritul Cleopa Ilie şi Părintele Dumitru Stăniloae. Sălile
servesc atât cursurilor pentru copii, cât şi pentru conferinţe, reuniuni, bibli
otecă etc.
A săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din
Strasbourg, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. împreună
cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au slujit: înaltpreasfinţitul Părinte
Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale,
înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul
Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, şi
Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Europei Occidentale.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit PC
Pr. Vasile Iorgulescu, parohul bisericii româneşti „Sfântul Ioan Botezătorul”
din Strasbourg, un set de sfinte vase, o cruce de binecuvântare, un antimis
nou, o Biblie, precum şi distincţia Crucea patriarhală pentru clerici. De aseme
nea, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învăţătură, intitulat: „Iconostasul,
Epifanie a împărăţiei cerurilor”, în care a vorbit despre semnificaţia iconosta
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sului în Ortodoxie şi a icoanei în general. Au asistat la slujbă Mgr. Jean-Pierre
Grallet, Arhiepiscopul Strasbourgului, pastorul Geoffroy Goetz, preşedintele
Bisericii Reformate din Alsacia şi Lorena, Dl Ambasador Stelian Stoian, re
prezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, Dl Marcel
Alexandru, consulul general al României la Strasbourg, precum şi alţi repre
zentând> ai autoritătilor
locale.
>
în seara zilei de duminică, 10 aprilie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a sfintit biserica „Sfinţii Cosma si Damian” a Parohiei ortodoxe române din comuna Pulversheim, în apropierea oraşului Mulhouse, Franţa,
înainte de oficierea slujbei de sfinţire, a rostit un cuvânt de învăţătură în care
a explicat sensurile spirituale ale sfinţirii unei biserici ortodoxe. După oficie
rea slujbei de sfinţire, Preafericirea Sa a oferit Parohiei ortodoxe române din
Mulhouse un set de sfinte vase, o cruce de binecuvântare şi o Biblie, iar PC
Pr. paroh Emil Tanca i-a conferit distincţia Crucea patriarhală pentru clerici.
La acest eveniment au fost prezenţi delegatul Arhiepiscopului de Strasbourg
pentru dialog ecumenic, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi numeroşi cre
dincioşi. La final, Preafericirea Sa a vizitat expoziţia cu fotografii care a pre
zentat istoricul procesului de amenajare a bisericii parohiei.
Luni, 11 aprilie
în cursul zilei de luni, 11 aprilie 2011, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de înaltpreasfinţitul Părinte
Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale,
înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, PC Pr. con
silier patriarhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Patriarhiei României
pe lângă instituţiile europene, şi Dl Ambasador Stelian Stoian, reprezentan
tul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, a avut o serie de
întâlniri cu înalţi funcţionari ai Consiliului Europei:
- Dl Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, la sediul
Consiliului Europei de la Strasbourg;
- Dl Thomas Hammarberg, comisarul pentru Drepturile Omului al
Consiliului Europei;
- Dl Jean-Paul Costa, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CED O ), la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. La întrevedere a
participat şi Dl Corneliu Bârsan, judecătorul României la CED O .
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în cadrul prânzului de lucru oferit de Reprezentanţa României pe lângă
Consiliul Europei, la sediul acesteia de la Strasbourg, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel s-a întâlnit şi a discutat cu membrii delegaţiei parlamentare
române la APCE.
Seara, începând cu orele 18.30, a participat, la sediul Arhiepiscopiei RomanoCatolice din Strasbourg, la un dineu oferit în cinstea Preafericirii Sale de
Mgr. Jean-Pierre Grallet, Arhiepiscopul Strasbourgului.
De la orele 20.30, în cadrul conferinţei cu tema „Orient, Occident - provocările
actuale ale dialogului interreligios”, din Catedrala Notre Dame de Strasbourg,
la care a participat şi Cardinalul Jean-Louis Tauran, preşedintele Consiliului
pontifical pentru dialogul interreligios, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
susţinut expunerea „Provocările actuale ale dialogului interreligios”.
La acest eveniment au fost prezenţi, din delegaţia care l-a însoţit pe Preafericitul
Părinte Patriarh, înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român
al Europei Occidentale şi Meridionale, înaltpreasfinţitul Părinte Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul orto
dox român al Spaniei şi Portugaliei, PC Pr. consilier patriarhal Sorin Şelaru,
directorul Reprezentanţei Patriarhiei României pe lângă instituţiile europe
ne, şi Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
A transmis un mesaj de felicitare înaltpreasfinţitului Părinte Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh
Calinic de la Cernica.
Marţi, 12 aprilie
A avut o întrevedere cu Dl Mevliit Cavuşoglu, preşedintele Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
La întrevedere au participat: Cardinalul Jean-Louis Tauran; profesorul
Mehmet Gormez, şeful Direcţiei pentru Afaceri Religioase din Turcia;
Rabinul Berel Lazar, Rabinul-şef al Rusiei; pastorul Bernhard Felmberg, re
prezentant plenipotenţiar al Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania.
A participat la dezbaterea din cadrul plenului Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei din Strasbourg pe marginea raportului „Dimensiunea
religioasă a dialogului intercultural”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a adresat apoi plenului Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei, dezvoltând în intervenţia Sa necesitatea
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aprofundării dialogului, a propriei spiritualităţi în libertate, a educaţiei per
manente pentru dezvoltarea unei noi culturi a convieţuirii.
A subliniat o idee esenţială: Dialogul interreligios la nivel naţional şi in
ternaţional între reprezentanţii diverselor religii trebuie completat printr-o
educaţie şi o formare permanentă favorabilă acestui dialog în cadrul şcolilor
publice, în şcolile teologice ale confesiunilor religioase, astfel încât dialogul
să nu se realizeze prin directive sau recomandări venite din exterior. Oferind
aspecte din experienţa Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa a anunţat
că, în zilele următoare, la Bucureşti va avea loc o întâlnire a şefilor celor 18
culte recunoscute oficial în România, prilej cu care va fi creat un Consiliu
al Cultelor Religioase din România, având misiunea nu numai de a evita
conflictele între religii şi confesiuni, ci şi de a încuraja dialogul, cooperarea
pentru binele comun al societăţii româneşti, confruntată în acest moment cu
criza economică, migraţia şi alte multe probleme sociale. Dialogul interreli
gios şi intercultural, a mai subliniat Preafericitul Părinte Patriarh, „nu trebuie
să devină o ideologie politică impusă, ci mai degrabă... o stare de spirit şi o
cultură de a trăi împreună, în respectul reciproc al demnităţii umane”,
în încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat cinci repere
pentru dialogul interreligios şi intercultural, îndemnând la cooperare şi coresponsabilitate.
1

J

y

y

Joi, 14 aprilie
A prezidat, în Sala Conventus a Palatului Patriarhiei, întâlnirea reprezentanţi
lor următoarelor Culte din România:
- Biserica Ortodoxă Română;
- Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara;
- Biserica Romano-Catolică;
- Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică;
- Arhiepiscopia Bisericii Armene;
- Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România;
- Biserica Reformată din România;
- Biserica Evanghelică C.A. din România;
- Biserica Evanghelică Luterană din România;
- Biserica Unitariană din Transilvania;
- Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
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- Uniunea de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea;
- Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic;7
- Cultul Musulman din România.
Cultul Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România
şi Biserica Creştină după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor
Creştine după Evanghelie din România au participat cu statut de observator.
In cadrul şedinţei s-a convenit, de principiu, constituirea Consiliului
Consultativ a l Cultelor din România (CCCR), urmând ca acordul final să fie
dat de organismele de conducere proprii ale fiecărui cult.
>

>

>

Vineri, 15 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl Dumitru Groza din Timişoara.
Sâmbătă, 16 aprilie
A întâmpinat, în faţa Reşedinţei patriarhale, pelerinii care au participat
la Pelerinajul de Florii din Bucureşti. Pelerinajul a pornit de la Mănăstirea
Radu-Vodă, avându-i în frunte pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, alături de care s-au aflat preoţii
din cele trei protoierii ale Capitalei şi din cele două protoierii ale judeţului
Ilfov, precum şi mii de credincioşi pelerini. Pelerinii s-au oprit la Catedrala
mitropolitană „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis patriarhal şi la biserica
„Sfânta Ecaterina”, Paraclisul Facultăţii de Teologie din Bucureşti.
In faţa Reşedinţei patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit
rugăciunea de sfinţire a icoanei Intrării Domnului în Ierusalim şi a iconiţe
lor de Florii, precum şi o rugăciune de binecuvântare a pelerinilor. Apoi, a
ţinut un cuvânt de învăţătură în care a explicat semnificaţia duhovnicească
a Pelerinajului de Florii, care este „o comemorare vizuală simbolică a Intrării
Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, când a fost
primit cu bucurie mai ales de către copii şi de cei care II iubeau pe Hristos,
purtând în mâini ramuri de finic şi stâlpări de copaci” (...), şi, de asemenea,
„pelerinajul de la o biserică la cealaltă (biserica fiind în lumea aceasta icoana
Ierusalimului Ceresc sau a împărăţiei cerurilor), ne arată pe noi călători spre
Ierusalimul Ceresc şi căutători ai luminii şi ai sfinţeniei din împărăţia lui
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Dumnezeu (...); iar ramurile de finic şi de salcie reprezintă „semnul biruinţei
lui Hristos asupra morţii lui Lazăr şi apoi a propriei morţi prin înviere, pre
cum şi semnul biruinţei credinciosului, care a postit şi s-a rugat 40 de zile,
asupra morţii păcatului, prin pocăinţă, rugăciune şi iertare” (...).
La final, Preafericirea Sa i-a felicitat pe organizatorii Pelerinajului de Florii din
Bucureşti şi a precizat că Pelerinaje de Florii s-au organizat şi în alte eparhii ale
ţării, precum Iaşi, unde pelerinajul a reînceput în anul 1990, sau Sibiu, unde
anul acesta a avut loc primul pelerinaj. La Bucureşti, Pelerinajul de Florii a
fost interzis de regimul comunist în anul 1948 şi a fost reluat în anul 2008.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Educaţia creştină - împli
nirea vocaţiei baptismale”, elevilor, profesorilor şi organizatorilor celei de-a
IlI-a ediţii a Olimpiadei Naţionale de Religie, Galaţi, 16-21 aprilie 2011.
Duminică, 17 aprilie
în Duminica Floriilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârsit Sfânta
Liturghie la Catedrala patriarhală şi a rostit un cuvânt de învăţătură, în care
a evidenţiat semnificaţiile duhovniceşti ale Sfintei Evanghelii care s-a citit în
această zi.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a felicitat pe credincioşii care
poartă nume de flori. De asemenea, a anunţat că postul de Radio TRINITAS
al Patriarhiei Române a împlinit în această zi 13 ani de la prima emisie şi a ară
tat că, prin înfiinţarea Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române,
lucrarea misionară a Bisericii, de extindere a lucrării duhovniceşti în lume,
este foarte mult ajutată: „Astăzi, când Radio TRINITAS împlineşte 13 ani de
la prima emisie a sa, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru ajutorul dat,
laudă Preasfintei Treimi, pentru că Sfânta Treime este ocrotitoarea postului
de Radio TRINITAS, dar şi tuturor celor care ne-au ajutat să organizăm pri
mul post de radio ortodox din România”.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, cu prilejul
aniversării întronizării Preasfinţiei Sale ca Arhiereu-vicar al Episcopiei
Maramureşului
si
>
> Sătmarului.
Luni, 18 aprilie
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
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Marţi, 19 aprilie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Bogdan Tătaru-Cazaban,
Ambasadorul României la Vatican.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC Pr. Cătălin Urserescu, parohul parohiei Valea
Lupului, Iaşi.
A primit în audienţă pe Dl Valerian Vreme, ministrul telecomunicaţiilor şi
societătii informaţionale.
A primit în audienţă pe Dl Iulian Dascălu, preşedintele SC Iulius Group SA.
>

y

Miercuri, 20 aprilie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Joi, 21 aprilie
In Sfânta şi Marea zi Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta
Liturghie la Catedrala patriarhală.
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a vorbit despre pilda de smerenie
pe care ne-a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos prin spălarea picioarelor ucenici
lor Săi, despre instituirea Sfintei Euharistii de către Mântuitorul Iisus Hristos
într-o lume marcată de păcat şi de întuneric, precum şi despre importanţa
Sfintei Euharistii pentru viaţa Bisericii. în Sfânta Euharistie ni se dăruieşte
iubirea smerită a M ântuitorului Iisus Hristos, iertarea păcatelor şi arvuna vieţii
veşnice. Iar „atunci când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului
nu ne împărtăşim doar cu ceva, ci cu Cineva. Ne împărtăşim cu Trupul şi cu
Sângele lui Hristos, ca El să rămână în noi şi noi în El. Deci, comuniunea
persoanelor, legătura dintre noi şi Hristos se stabileşte prin împărtăşirea cu
Trupul şi Sângele Lui. Primim Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu ca să
ne unim cu Dumnezeu Fiul, Unul din Sfânta Treime. Prin aceasta vedem
că Sfânta Euharistie este cea mai înaltă lucrare a Bisericii, pentru că este
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unirea noastră cu Dumnezeu prin umanitatea sfinţită, răstignită şi în
viată a lui Hristos, prin Trupul şi Sângele Său”. De asemenea, a subliniat
faptul că în Joia Mare se pregăteşte Sfânta împărtăşanie pentru tot timpul
anului, şi „cu această Euharistie se vor împărtăşi copiii imediat după Botez
şi Mirungere, şi bolnavii sau bătrânii care nu pot veni la biserică şi li se duce
împărtăşania la spital sau în casa lor. Prin aceasta vedem că în Sfânta şi Marea
Joi este cea mai importantă Liturghie din timpul anului, este Liturghia izvor
al tuturor Liturghiilor de peste an”.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei.
A primit în audienţă pe Dl Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe.
Vineri, 22 aprilie
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Sfânta şi Marea zi Vineri din
Săptămâna Sfintelor Pătimiri, a oficiat Denia Prohodului Domnului la
Catedrala patriarhală.
în cuvântul de învătătură,
duhovniceşti
)
J Preafericirea Sa a arătat semnificaţiile
>
)
mântuitoare ale slujbei Prohodului Domnului, în care vedem smerenia nesfâr
şită a iubirii jertfelnice a Mântuitorului Iisus Hristos. „(...) Mântuitorul Iisus
Hristos coboară «în mormânt cu trupul şi în iad cu sufletul”, pentru a trans
forma mormântul într-un laborator al învierii. Cântările din Sfânta si
> Marea
Sâmbătă precizează mai adânc înţelesul şederii în mormânt a Mântuitorului
Iisus Hristos spunând că «prin moarte ai prefăcut omorârea şi prin şederea în
mormânt ai schimbat stricăciunea în nestricăciune». Deci, Mântuitorul Iisus
Hristos coboară în mormânt pentru a schimba moartea obişnuită în biruinţă
asupra morţii; de aceea cântăm în noaptea de înviere «cu moartea pe moarte
călcând». ( ...) ”
„Hristos Domnul a coborât pe pământ ca să-l caute pe Adam cel căzut şi
nu l-a găsit pe pământ, de aceea a coborât în mormânt cu trupul şi în iad
cu sufletul. Deşi Hristos Se află în mormânt cu trupul şi în iad cu sufletul,
dumnezeirea Lui rămâne unită cu umanitatea Sa. Hristos moare în înţelesul
j
că sufletul se desparte de trupul Său, dar nici sufletul şi nici trupul Său nu
se despart de dumnezeirea Sa. Faptul că în mormânt trupul lui Hristos este
trupul lui Dumnezeu Omul, el nu cunoaşte stricăciune şi această taină a
fost prezisă de psalmistul David când a zis că «pe cel cuvios al Tău nu-L vei
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da stricăciunii». Deci, în mormânt se află trupul lui Dumnezeu Cuvântul şi
pentru că Dumnezeu Cuvântul este unit cu trupul Său omenesc, trupul Lui
nu intră în stricăciune, în descompunere, iar sufletul Său, pentru că este unit
cu dumnezeirea Sa, nu poate fi reţinut în iad. El de bunăvoie a coborât cu
sufletul la iad ca prin prezenţa Sa iubitoare şi plină de lumină, lumina slavei
dumnezeirii Sale, să propovăduiască celor din iad mântuirea şi învierea.”
„Taina aceasta a Sâmbetei celei Mari este taina trecerii de la moarte la viaţă.
Ea leagă taina crucii a iubirii jertfelnice de pe cruce cu Taina învierii care în
seamnă slava iubirii smerite a lui Hristos. în Cruce este ascunsă învierea, iar
învierea arată slava Crucii. Deci, în Sfânta şi Marea Sâmbătă noi prăznuim
iubirea nesfârşită a lui Hristos care deşi se află în mormânt cu trupul şi în iad
cu sufletul, El nu stă pasiv, ci lucrează mântuirea noastră, şi anume nestricăciunea trupului şi eliberarea din iad. Cu alte cuvinte, lucrează învierea cea de
obşte care va fi inaugurată în El.”
Sâmbătă, 23 aprilie
A întâmpinat în Catedrala patriarhală Sfânta Lumină de la biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim, adusă la Bucureşti de o delegaţie a Patriarhiei
Române, condusă de Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Duminică, 24 aprilie
în noaptea de înviere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba
Sfintei învieri în faţa Reşedinţei şi a Catedralei patriarhale, înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai Catedralei patriarhale, în prezenţa a mii
de credincioşi.
> Preafericirea Sa a oferit Sfânta Lumină de la biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim preoţilor slujitori, apoi aceştia au oferit-o tuturor
celor prezenţi la slujba din noaptea Sfintelor Paşti.
La finalul slujbei, a ţinut şi un cuvânt de învăţătură în care a subliniat faptul
că Sfânta Lumină de la Ierusalim, de la mormântul învierii Domnului, care
vine în fiecare an după slujba Vecerniei ca urmare a rugăciunilor poporu
lui şi în special a rugăciunilor Patriarhului Ierusalimului chiar pe lespedea
mormântului învierii Domnului, este „un dar al Mântuitorului Iisus Hristos
pentru cei care păstrează dreapta credinţă şi îl iubesc pe El ( ...) ” şi ea repre
zintă „o minune a Ortodoxiei, o încurajare a noastră, a tuturor, o mărturie
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că Hristos Domnul Cel înviat, deşi este înălţat la cer întru slavă, este tainic
prezent în mijlocul poporului dreptmăritor, un semn de comunicare şi con
firmare a dreptei credinţe şi a iubirii noastre faţă de El”,
în continuare, a explicat înţelesurile duhovniceşti mântuitoare ale învierii
Domnului, evidenţiind în mod deosebit faptul că „în noaptea de Paşti, în
toată Săptămâna Luminată şi în fiecare duminică de peste an prăznuim trei
mari adevăruri ale credinţei noastre, adevăruri scrise în Sfintele Evanghelii
si
> cântate în cultul Bisericii noastre. Primul adevăr este acesta: învierea lui
Hristos este biruinţa asupra morţii şi începutul unei alte vieţi, începutul vieţii
veşnice
încă din lumea aceasta. Al doilea adevăr central al credinţei
>
, noastre
privind învierea lui Hristos este acesta: învierea lui Hristos este începătură
sau arvună a învierii tuturor oamenilor - nu numai a creştinilor, ci a învierii
de obşte sau universală - a tuturor oamenilor din lume. Şi, în al treilea rând,
învierea lui Hristos este lumina sau sensul ultim al vieţii oamenilor si al întregului univers. Aceste adevăruri, cuprinse în Evanghelie şi exprimate în cărţile
noastre de cult, sunt deosebit de semnificative pentru existenţa noastră şi
pentru rostul vieţii noastre pe pământ.”
Preafericirea Sa a evidenţiat, de asemenea, că „trupul Mântuitorului Iisus
Hristos înviat din morţi este unul schimbat, deşi îşi păstrează identitatea
- pentru că arată ucenicului Său, Toma, urmele cuielor răstignirii Sale pe
Cruce şi urma lăncii cu care a fost străpuns în coastă. Totuşi, trupul Lui
nu mai este ca un trup al omului obişnuit. El este materie înduhovnicită şi
îndumnezeită; el este liber de orice determinism al naturii, al spaţiului şi al
timpului. De aceea, Hristos Domnul, în seara învierii Sale, intră în camera
unde se aflau ucenicii Săi prin uşile încuiate, fară să spargă uşile şi fară să-Şi
rănească trupul Său (...)”.
După slujba Sfintei învieri-, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit
Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi, slujitori ai Catedralei patriarhale, în prezenţa a sute de credincioşi.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a dăruit credincioşilor prezenţi
Pastorala de Sfintele Paşti, un cozonac, un ou roşu şi câte o iconiţă cu învierea
Mântuitorului Iisus Hristos.
La slujba Sfintei învieri şi la Sfânta Liturghie, oficiate de Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel în noaptea de înviere, a asistat şi Eminenţa Sa dr. Geoffrey
Rowell, Episcopul anglican de Gibraltar.
y

>

7

y

211

T
AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

A oficiat Vecernia învierii Domnului sau slujba învierii a doua la Catedrala pa
triarhală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, în
prezenţa a sute de credincioşi.
Sfânta Evanghelie rânduită spre a fi citită la Vecernia învierii Domnului
(Ioan 20, 19-25) a fost rostită în 12 limbi. După citirea Sfintei Evanghelii,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a tinut
un cuvânt de învătătură în care
>
a arătat că prin citirea acesteia în 12 limbi „se vede că Dumnezeu cheamă
toate neamurile, toate popoarele la mântuire şi în faţa Lui nu există o uma
nitate amorfa, ci una exprimată printr-o diversitate de limbi, de culturi, care
înfrumuseţează umanitatea şi preamăresc pe Dumnezeu
pentru că
„Dumnezeu iubeşte diversitatea popoarelor, nu doreşte uniformizarea lor, o
nivelare a identităţii lor, ci Dumnezeu respectă pe fiecare persoană în parte în
identitatea ei şi pe fiecare popor”. De asemenea, din conţinutul Evangheliei
din această zi vedem, în mod deosebit, cum „Dumnezeu Fiul Cel înviat din
morţi pregăteşte pe ucenici pentru misiune şi, în acelaşi timp, respectă identi
tatea popoarelor, pentru că Duhul Sfânt, deodată, susţine identitatea creaţiei,
dar cheamă si la unitate. Duhul Sfânt este Unul, dar darurile Sale sunt multipie şi El pune în comuniune darurile diferite ca să arate frumuseţea iubirii
lui Dumnezeu care are o mulţime
de nuanţe
>
> v *
Joi, 28 aprilie
A primit în audienţă pe Inaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
Argeşului şi Muscelului, la Reşedinţa patriarhală de la Dragoslavele, judeţul
Argeş.
Vineri, 29 aprilie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Ghighiu din judeţul Prahova, cu
ocazia hramului acesteia - Izvorul Tămăduirii, înconjurat de un sobor de pre
oţi şi diaconi, pe un podium special amenajat lângă biserica mănăstirii.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt de învătătură
în care a arătat că sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este o
)
sărbătoare închinată în primul rând Mântuitorului Iisus Hristos, Cel înviat,
ca Izvor al vieţii,
> 7 al vindecării si
> al tămăduirii,7 si
> deodată cu Acesta si>Maicii
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Domnului, care este nedespărţită de Fiul ei şi care a purtat pe Hristos în ea,
apoi pe braţele ei şi L-a arătat lumii, devenind astfel şi ea izvor al tămăduirii
noastre. Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că „Izvorul tuturor tămăduirilor
este Hristos Domnul, Care nefiind despărţit de Maica Domnului dăruieşte
şi Maicii Domnului această putere vindecătoare. întrucât Maica Domnului
este icoana vie a Bisericii lui Hristos, Iisus Hristos dăruieşte puterea Sa vin
decătoare, iertătoare şi sfinţitoare şi Bisericii Sale. Deci, această putere vin
decătoare, curăţitoare, iertătoare de păcate şi sfinţitoare vine de la Hristos
prin Maica Domnului, prin Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea,
avem Taina Sfântului Maslu sau Taina vindecării bolnavilor, după ungerea cu
untdelemn sfinţit. Vedem că toată taina tămăduirii, a vindecării, a dăruirii
sănătăţii îşi are izvorul în Hristos Domnul”.
După oficierea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvâr
şit slujba de Sfinţire a Apei, la Agheasmatarul din curtea Mănăstirii Ghighiu.
Sâmbătă, 30 aprilie
A sosit la Mănăstirea Lainici din Arhiepiscopia Craiovei, pentru a participa
la sărbătoarea proclamării canonizării Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici şi
la slujba de sfinţire a noii biserici a mănăstirii, evenimente care au avut loc a
doua zi, duminică, 1 mai.
Aici, a fost întâmpinat de înaltpreasfmţitul Părinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei, înaltpreasfmţitul Părinte Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi
Harghitei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria,
Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord,
clerici şi mireni, precum şi tineri îmbrăcaţi în frumoase costume populare.
S-a săvârşit slujba de Te Deum în biserica istorică (mică) a mănăstirii, după
care înaltpreasfmţitul Părinte Irineu a urat bun venit Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel în această străveche vatră monahală. La rândul său, Patriarhul
României a rostit câteva cuvinte despre marele eveniment al canonizării
Cuviosului Irodion, „lucrare sfântă săvârşită în lumina Sărbătorilor Pascale”.
A consemnat,
Arhim. Paisie T e o d o r e s c u ,
Consilier Patriarhal
Cabinetul Patriarhului
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Semnificaţia simbolico-dogmatică a actelor liturgice
din rânduiala slujbei Sfântului Botez
Arhim. Vasile

M ir o n

Keywords: Baptism, spiritual resurrection, exorcism, catechumen, anointment, Eucharist

Acest studiu este o explicare detaliată şi documentată a principalelor acte şi
forme de cult din cuprinsul rânduielii slujbelor Sfântului Botez şi a Mirungerii,
Sfinte Taine prin care omul renaşte spiritual la viaţa cea nouă în Hristos, devine
membru al Bisericii şi se împărtăşeşte de darurile Sfântului Duh, necesare pentru
creşterea, sporirea şi întărirea sa în viaţa cea duhovnicească. în toate actele liturgice
ale acestor sfinte Taine, Mântuitorul nostru Iisus Hristos îşi reactivează prezenţa şi
lucrarea Sa harică, unindu-1 pe om cu Sine şi retrăind cu fiecare nou botezat mo
mentele principale ale operei Sale răscumpărătoare: naşterea, moartea şi învierea Sa.

Botezul este taina prin care, prin întreita cufundare în apă sfinţită, în
numele Sfintei Treimi, i se iartă celui botezat păcatul strămoşesc, precum şi
păcatele personale, săvârşite până atunci (când este vorba de adulţi), cei bote
zaţi devenind membri ai Bisericii creştine. El este poarta prin care se intră în
sânul Bisericii, aşa cum spune Mântuitorul: „De nu se va naşte cineva din apă
şi din Duh, nu va intra în împărăţia cerurilor” (Ioan 3, 5), fapt pentru care i
se mai spune şi taina renaşterii spirituale sau „baia naşterii celei de-a doua şi
înnoirea Duhului Sfânt” (77? 3, 5), adică taina naşterii din nou pentru viaţa
în Hristos, prin spălarea păcatelor, sau uşa tainelor. „Botezul reprezintă lite
ralmente o nouă naştere în Hristos şi, în acest sens, o nouă creaţie a omului”1.
Prin Botez, „fiecare credincios se uneşte si-si face ale sale simţirile si funcţiile
7

”

y

y

>

y

y

y

1
Panayotis N ellas , Omul —animal îndumnezeit, trad. în rom. de Diac. Ioan I. Ică jr,
Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 86.
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trupului lui Hristos”2, pentru că „în botez, Duhul lui Hristos se substituie cu
toată sfinţenia Sa instinctelor naturale ale omului. Duhul Sfânt este agentul
unei transformări interioare, iar apa este considerată ca posedând forţe puri
ficatoare şi creatoare”3.
Botezul reprezintă, aşadar, taina comuniunii cu Hristos şi a sălăşluirii
Lui în fiinţa omului prin lucrarea Duhului Sfânt, aşa cum subliniază Nicolae
Cabasila: „Când ieşim din apa Botezului - spune el - avem în suflete pe
însuşi Mântuitorul nostru, şi încă nu numai în suflet, ci şi pe frunte, în ochi,
ba şi în mădularele şi în cel mai ascuns ungher al fiinţei noastre, şi anume II
avem plin de mărire, curat de orice păcat şi lipsit de orice stricăciune, aşa pre
cum a înviat, aşa cum S-a arătat apostolilor, precum era pe când S-a înălţat la
cer si, în sfârsit, asa cum va fi când se va întoarce iarăşi să ne ceară comoara
ce ne-a încredintat-o”4.
>
Botezul are o funcţie ontologică multiplă. In primul rând, îl izbăveşte pe
om de păcat şi îi tămăduieşte firea afectată de urmările acestuia, iar în al doi
lea rând, „îl ipostaziază în Hristos”5, înrădăcinând în el germenele sfinţeniei
şi răsădindu-1 în viaţa cea nouă în Hristos, pentru a-1 modela după chipul Său
divino-uman. „Participând la filiaţia divină a lui Iisus prin harul botezului,
creştinul participă, de asemenea, la sacerdoţiul lui Hristos prin funcţia pe
care această taină i-o conferă”6, sau, cum afirmă un important teolog român,
din clipa în care omul se scufundă în apa Botezului, „se întâlneşte în ea cu
Hristos, sau se personalizează deplin, încadrându-se în Persoana Lui, şi se
umple de energiile Duhului Sfânt ce iradiază din Hristos”7.
Structura rânduielii este divizată în două părţi: una introductivă, care
cuprinde ritualul facerii catehumenului şi slujba botezului, în care este inclus
şi ritul mirungerii.
2Panayotis N e l l a s , Omul..., p. 87.
3Robert W i l l , Le culte, etude d ’Histoire et de Philosophie religieuses, voi. I, Strasbourg,
1925, p. 149.
4Nicolae C a b a s ila , Despre viaţa în Hristos, partea a Il-a, trad. în rom. de Pr. prof. dr.
Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, 1989, p. 148.
5Panayotis N e l l a s , Omul...,p. 89.
6Lefebre G a sp ar, Liturgie, sesprincipes fondamentaux, V-e, ed. Bruges, 1936, p. 8.
7Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. III, Ed. IBM BOR, Bucureşti,
1997, p. 28.
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Rânduiala facerii catehumenului care precede slujba propriu-zisă a
Botezului este o reminiscenţă a disciplinei catehumenatului din primele vea
curi creştine, în cadrul căreia se faceau recrutarea şi instruirea noilor adepţi
convertiţi la creştinism, proveniţi din lumea păgână.
Această perioadă de pregătire varia de la un secol la altul, stabilindu-se
în definitiv la trei ani, cu trei clase de catehumeni, corespunzând celor trei
ani de propovăduire a Mântuitorului Hristos în mijlocul ucenicilor Săi.8 în
acest interval de timp, cei ce doreau să se încreştineze trebuiau să-şi însuşească
adevărurile fundamentale de credinţă şi să se pregătească duhovniceşte, prin
post şi rugăciune, pentru a deveni prin botez membri spirituali ai Bisericii.9
Pregătirea prealabilă şi insistentă pentru primirea acestei Sfinte Taine
era aplicată catehumenilor din a treia clasă, numiţi luminaţi sau competenţi.
După ce erau înscrişi pe listele celor programaţi pentru botez, aceşti catehu
meni erau examinaţi riguros de episcop în ultimele săptămâni ale Postului
Mare10, începând de miercuri, săptămâna a patra a Postului, când se faceau şi
rugăciuni speciale pentru ei la Liturghie (ectenia şi rugăciunea specială pentru
„cei chemaţi spre luminare”, rămasă în uz până astăzi la Liturghia Darurilor
mai înainte sfinţite, începând din a doua jumătate a Postului Paştelui, sunt
argumente care atestă această practică).
8A se vedea Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a VlII-a, cap. 32, trad. în rom. de Pr. Gh.
N. Niţu, Bucureşti, 1907, p. 315.
9Amănunte despre regulile disciplinare privitoare la catehumenat în Biserica veche vezi la:
Sf . C h i r i l a l I e r u s a li m u lu i , Procateheza, cap. 1 şi Cateheza a IlI-a , cap. 2, Catehezele, trad. în
rom. de Pr. D. Fecioru, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 2003, pp. 5-38; can. 2 al Sin. I Ecumenic; can.
7 al Sin. II Ecumenic; can. 45 Laodiceea; S f . V a s ile c e l M a r e , Omilia a XlII-a Indemnătoare la
Botez, trad. în rom. de Pr. D. Fecioru, în col. PSB, voi. XVII ( Omilii la Hexaemeron, Omilii la
Psalmi şi Omilii şi cuvântări), Bucureşti, 1986, pp. 488-500; Adalbert F Iam m an , La bapteme et
Ia confirmation, Paris, 1969, p. 79.
10„Pregătirea botezului comporta la Roma ca peste tot o seamă de instrucţiuni şi de exer
ciţii spirituale care aveau loc în timpul Postului Paştelui. Şedinţele care se consacrau în acest
sens purtau numele de scrutinuri; nu exista nici o colecţie de catehisme romane care puteau fi
comparate cu catehismele Sfântului Chirii al Ierusalimului.
Scrutinurile erau destinate să verifice pregătirea candidaţilor. în secolul al şaptelea, scrutinurile începeau în săptămâna a treia a Postului Paştelui. In primul scrutin li se dădea celor aleşi
numele care li se scria pe registre, apoi aceştia erau împărţiţi în două grupe, bărbaţii în dreapta şi
femeile în stânga. Slujba începea. După colectă şi înaintea lecturilor biblice, un diacon îi chema
pe catehumeni, invitându-i să se prosterneze şi să se roage. Rugăciunea se termina cu Amin, pe
care toţi îl rosteau cu voce tare”, Louis D u c h e s n e , Origines du culte chretien etude sur la Liturgie
latine avant Charlemagne, Paris, 1925, pp. 315-316. Vezi şi Nicolae B r â n z e s c u , „Catehetica” în:
Semănătorul, tom. I, (1936), Lugoj, p. 101.
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După întrebările de rigoare adresate de episcop în legătură cu cele învă
ţate în timpul catehumenatului, urma ritul exorcizării catehumenilor, adică a
lepădării lor solemne de satana şi mărturisirea credinţei în Hristos11, din care
s-a dezvoltat ulterior rânduiala facerii catehumenului, pe care o practicăm
astăzi în clipele premergătoare săvârşirii Tainei Sfântului Botez. Elementele
iniţierii catehumenilor pe care le-am menţionat mai sus nu au constituit propriu-zis o slujbă oficiată special în clipele anterioare săvârşirii Tainei Sfântului
Botez. „Nici rugăciunea «la facerea catehumenului» nu se facea înainte de
botez, nici exorcizările nu se faceau atunci, nici lepădarea de satana şi unirea
cu Hristos, nici mărturisirea credinţei. Acestea se faceau treptat, la diferite
adunări ale catehumenilor, şi nu doar o singură dată. Adică, nu aveau şi nu
au nici astăzi caracter de slujbă, de aceea şi-au şi păstrat forma lor arhaizată”.12
Abia după răspândirea comunităţilor creştine şi dispariţia instituţiei catehu
menatului au fost unificate riturile baptismale şi administrate candidaţilor
la botez într-un cadru liturgic aparte, formând ceea ce numim noi astăzi
Rânduiala facerii catehumenului sau a celui chemat la botez.
Această rânduială se săvârşeşte în pridvorul bisericii şi cuprinde trei mo
mente: exorcismele, lepădările şi unirea cu Hristos. Primirea pruncului în
exonartex sau pridvor pentru a i se citi exorcismele ne arată că acela nebote
zat, nefiind curăţit încă de păcatul strămoşesc, nu este membru al Bisericii şi
nici cetătean al cerului,7 ale căror usi le deschide numai botezul.13
y

y

11
„Unul dintre clericii însărcinaţi cu această funcţie se apropia de candidaţi, mai întâi
de bărbaţi, le facea semnul sfintei cruci pe frunte, sufla asupra lor şi pronunţa o formulă de
exorcizare; apoi treceau femeile cărora le facea aceeaşi ceremonie. Aceasta era repetată prin a
doua exorcizare şi apoi prin a treia. Ceea ce merită remarcat este faptul că la diferite exorcisme
preotul nu se adresa decât lui Dumnezeu. Catehumenii reluau locul lor la slujbă şi continuau să
rămână până la Evanghelie. înainte de Evanghelie erau concediaţi. în săptămâna a treia, candi
datul era iniţiat în mod oficial asupra Evangheliei, a Simbolului şi a rugăciunii duminicale”, L.
D u ch esn e, Origines du culte.. ., pp. 3 1 7 -3 1 8 . Sf. Io an G u ră d e A u r, Prima cateheza către cei ce
urmează a f i luminaţi, cap. 3, în voi. Catehezele baptismale, trad. în rom. de Pr. Marcel H ancheş,
Ed. Oastea Dom nului, Sibiu, 2 0 0 3 , pp. 2 1 -2 2 ; Sf. C h i r i l a l Ieru sa lim u lu i, Procatehezay cap.
9, pp. 10-11 şi Cateheza I mistagogică.. ., pp. 3 4 2 - 3 4 7 ; Sf. V asile c e l M a re , Omilia a X lII-a. . .,
p. 491.

12Ioannis F o u n d o u l i s , Dialoguri liturgice, voi. I, trad. în rom. de Pr. Victor Manolache,
Ed. Bizantină, Bucureşti, 2008, p. 171.
13
Sf. S im eo n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfânta Biserică şi despre târnosirea ei, partea a V-a,
cap. 155, în Tratat asupra tuturor dogmelor credinţelor noastre ortodoxe, trad. în rom. de Ierom.
Chesarie şi tipărit de Toma Teodorescu, Bucureşti, 1865, p. 129.
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Dezbrăcarea candidatului până la cămaşă şi descălţarea lui (dacă este
adult) sau desfacerea faşei pruncului de către preot arată că acela ce vine să
primească botezul „trebuie să fie slobod de patimi, dezlegat de necredinţă şi
de îmbrăcămintea păcatului strein şi supus lui Dumnezeu’14.
Suflarea crucişă de trei ori a preotului peste faţa pruncului însoţită
de rostirea formulei „Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit” (Psalmii 118,
73) „însemnează Treimea, iar în chipul crucii este pentru unul din Treime,
Hristos, Care s-a întrupat pentru noi, a pătimit cu trupul şi a biruit cu arma
crucii. Deci chipul crucii înseamnă jertfirea, smerenia şi biruinţa, pentru că
printr-însa s-au sfarâmat legăturile morţii şi s-a surpat puterea vrăjmaşului,
cu care putere şi noi alungăm şi îngrozim pe diavol.”15 Suflarea de trei ori
peste faţa celui ce vine să se boteze închipuie suflarea de viaţă dătătoare a
Făcătorului, care i-a fost transmisă lui Adam la creaţie (Facerea 2, 7). Aşa cum
Dumnezeu i-a împărtăşit primului om suflare divină, încât „omul s-a făcut
fiinţă vie”, şi precum Mântuitorul a suflat peste Sfinţii Apostoli, conferindu-le puterea Duhului Sfânt, tot astfel şi catehumenul, prin suflarea „preo
tului lui Hristos care închipuie pe Dumnezeu”16, este zidit sau născut a doua
oară, spre viaţa cea nouă, spirituală17, pe care ne-a învrednicit să o dobândim
Cel ce ne-a mântuit prin cruce şi prin „suflarea gurii Sale va nimici pe cel fară
de lege” (2 Tesalonicieni 2, 8).
Odată cu suflarea de trei ori peste faţa pruncului, preotul îl şi însemnea
ză cruciş de trei ori pe prunc, mai întâi la frunte, pentru a-i lumina mintea cu
lumina dreptei credinţe şi cunoaşterea învăţăturilor creştine; la gură, pentru a
grăi cuvântul adevărului, şi apoi la piept, centrul afectivităţii şi sediul inimii,
pentru ca ea să se cureţe de întinăciunea păcatului şi să se aprindă de iubirea
fată
> de Dumnezeu si
> de semeni.18
După aceste acte simbolice care semnifică faptul că Hristos îl ia în pri
mire pe catehumen şi îl înscrie în „Cartea vieţii”, preotul, punând mâna
14S f . S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele Taine, partea a Il-a, în trad. rom. cit., p. 74.
S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele
partea a Il-a, p. 74.
16S f . S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele . . ., partea a Il-a, p. 73.
17Dr. Vasile M i t r o f a n o v i c i , Liturgica Bisericii Ortodoxe, cursuri universitare, prelucrate,
completate şi editate de Pr. dr. Teodor Tarnavschi şi mitropolit dr. Nectarie Cotlarciuc, Cernăuţi,
1929, p. 744.
18Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele ..., partea a Il-a, cap. 62, p. 74.

15Sf.
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pe capul pruncului în semn de protecţie şi consacrare, citeşte rugăciunea
de primire a acestuia în rândurile catehumenilor („In numele Tău, Doamne
Dumnezeul adevărului”...)) rugându-L pe Dumnezeu să-l învrednicească să
devină „ostaş nebiruit al lui Hristos” şi să-l numere cu „turma moştenirii
Sale”.
Urmează citirea exorcismelor, adică a acelor rugăciuni în care preotul
II roagă pe Dumnezeu să înlăture de la noul catehumen toată puterea cea
potrivnică a vicleanului diavol, nu pentru că acesta ar fi posedat de diavol
cum sunt demonizaţii, ci pentru că, aflându-se sub stăpânirea păcatului stră
moşesc, se află sub imperiul răutăţii asupra căruia stăpâneşte diavolul, care
îi domină pe cei ce zac în păcat sau în afara harului (Efeseni 2, 2). Pentru a-1
elibera pe catehumen de influenţa şi uneltirile celui rău, Biserica a dispus ci
tirea acestor exorcisme spre a-1 sustrage de sub robia diavolului şi a-1 trece sub
puterea lui Hristos, Săpânul vieţii noastre. „Eliberarea din puterea satanică
este începutul restaurării omului, iar împlinirea ei este împărăţia cerească,
unde omul a fost primit în Hristos.”19
întreita lepădare de satana pe care o face catehumenul, sau naşul în nu
mele catehumenului, este mărturia grăitoare a rupturii de bunăvoie a oricăror
legături dintre candidat şi satana. Catehumenul înfruntă acum pe satana,
fiindcă, după citirea exorcismelor, satana este oarecum sfidat şi denunţat,
şi catehumenul are libertatea şi curajul de a-1 respinge şi de a renunţa la el.
„însuşi faptul de a se întoarce cu faţa spre Apus constituie un act de libertate,
primul act liber al omului eliberat de sub stăpânirea diavolului”.20 Apusul
este considerat sediul întunericului şi locaşul răutăţii, pentru că „satana este
întuneric, şi în întuneric îşi are puterea sa”21, motiv pentru care este numit şi
„stăpânitorul întunericului” {Luca 22, 32; Efeseni 6, 6).
Formulele de lepădare de satana se repetă de trei ori, pentru că de
trei ori l-a îndepărtat Domnul Iisus pe satana, la ispitirea de pe muntele
Carantaniei.22 Urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care ne povăţu19Alexander S ch m e m a n n , Din apă şi din Duh, trad. în rom. de Pr. prof. Ion Buga, Ed.
Simbol, Bucureşti, 1992, p. 21.
20Alexander S ch m e m a n n , Din apă. .., p. 22.
21Sf. C h i r i l a l Ie r u s a lim u lu i, Cateheza I mistagogicâ, în Catehezele..., p. 343.
12Tâlcuirea Evangheliilor si Cazanii la toate Duminicile de peste an, Bucureşti, 21973,
p. 6 3 8 .
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ieşte „să ne lepădăm lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele lu
minii” (Romani 13, 12), catehumenul (sau, în locul lui, naşul) îl scuipă pe
diavol în semn de repulsie, scârbă şi dispreţ, arătând că s-a lepădat cu totul de
el şi de faptele lui, adică de păcate.
Când se întoarce cu faţa spre Răsărit pentru a mărturisi unirea cu Hristos,
candidatul la Botez făgăduieşte că îşi va consacra viaţa lui Dumnezeu, împli
nind voia Lui cea sfântă. „Cuvintele pe care le rostiţi aici sunt scrise în cer
şi legămintele pe care le faceţi cu gura rămân neşterse în faţa Stăpânului”23,
spune un mare părinte al Bisericii.
întoarcerea catehumenului spre Răsărit pentru a proclama unirea cu
Hristos semnifică aceea că „fugind de întuneric, omul aleargă acum spre
lumină; privind spre Răsărit, ochii lui caută soarele; după ce a zdrobit că
tuşele tiranului celui rău, el se prosternează în faţa împăratului luminii”24,
căci Răsăritul simbolizează Raiul cel pierdut prin păcat (Facere 2, 8) pe care
ni-1 deschide iarăşi
> Botezul25 si
> tot de la Răsărit ne-a venit izvorul luminii
şi „Soarele dreptăţii”, Hristos Dumnezeul nostru, „Răsăritul cel de sus”

{Luca 1, 78).
Ca o expresie elocventă a unirii cu Hristos, candidatul la Botez face măr
turisirea solemnă a credinţei prin rostirea Simbolului niceo-constantinopolitan, spre încredinţarea şi mărturia promisiunii că va păstra neîntreruptă legă
tura cu Hristos prin credinţă şi prin lucrarea faptelor bune. Crezul se rosteşte
de trei ori „întru slava Unuia în Treime Dumnezeul nostru, Care a surpat pe
diavol”26 şi pentru a anula întreita lepădare de Domnul a lui Petru.27 Fiind
una dintre cerinţele esenţiale ale primirii Botezului, mărturisirea dreptei cre
dinţe precede în mod firesc administrarea acestei Sfinte Taine, condiţionând
însăşi lucrarea şi efectele ei asupra noului botezat. „Credinţa şi botezul sunt
două condiţii ale mântuirii şi sunt legate, de nedespărţit una de alta. Pe de
o parte, credinţa se desăvârşeşte prin botez; iar pe de altă parte, botezul se
23 S f. I o a n G u r ă d e A u r , Omilia către cei ce urmează a f i luminaţi şi lămurire clară a celor
săvârşite în chip simbolic şi închipuite în dumnezeiescul botez, în voi. Catehezele baptismale, trad.

rom. cit., pp. 51-52.
24Nicolae C a b a s il a , Despre viaţa..., partea a 11-a, p. 155.

25Sf.
26Sf.
27

C h i r i l a l I e r u s a li m u lu i , Cateheza I mistagogică, în Catehezele..., p. 346.
S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., partea a Il-a, cap. 62, p. 75.
Sf. C h i r i l a l A l e x a n d r i e i , Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, trad.

în rom. de
Pr. prof. Dumitru Stăniloae, în col. PSB, voi. XLI, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 2000, p. 1090.
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întemeiază pe credinţă; ambele sunt depline (prin invocarea) aceloraşi nume.
Pentru că, după cum credem în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul Sfânt, la fel ne
si
) botezăm în numele Tatălui si
> al Fiului si
> al Sfântului Duh. Mărturisirea
precede credinţa, care duce la mântuire, însă botezul, cel ce pecetluieşte asen
timentul nostru, îl urmează de aproape”28.
După rostirea Crezului, pregătirea pentru botez se încheie şi totul este
acum gata pentru marele eveniment: cel al morţii şi al învierii, după chipul
morţii si al învierii lui Hristos.
Preotul, îmbrăcat în veşminte strălucitoare, cădeşte împrejurul cristelni
ţei. „Cădirea înseamnă mireasma Duhului Sfânt, iar sfânta scăldătoare este
maica noastră cea duhovnicească, căci precum Hristos s-a născut din Fecioară
pentru ca să curăţească naşterea cea spurcată, aşa şi noi din curata scăldătoare
ne-am renăscut. Aşa cum Duhul Sfânt în pântecele curat al Fecioarei a lucrat
întruparea Cuvântului, aşa şi întru noi, apa curată a scăldătoarei şi Duhul lui
>

y

Dumnezeu au săvârsit
de-a doua.”29
> curata naştere
>
După alţi interpreţi, cristelniţa sau colimvitra cu apă sfinţită simbolizează
„mormântul lui Hristos, moartea şi învierea, şi viaţa Lui cea după înviere”.30
Apa este simbolul vieţii şi al curăţirii spirituale şi sufleteşti pe care o dobân
dim prin botez, iar Duhul Sfânt este izvorul vieţii veşnice. La creaţia lumii,
„Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1, 13), pentru a
da viaţă făpturilor, iar în Taina Sfântului Botez, ne altoieşte în Hristos, răsă
rind în noi germenele sfinţeniei şi al vieţii celei veşnice. „Apa este, aşadar, cea
în care se scufundă trupul, ca să se spele tot păcatul trupesc. Se îngroapă în
ea toată fărădelegea..., iar Duhul Sfânt îţi insuflă pacea sufletului şi liniştea
minţii”31, spune Sfântul Ambrozie al Milanului.
Mai înainte de începerea slujbei, „se aprind lumânări în sfeşnice sau se
lipesc de cristelniţă, arătând că acela ce se botează se întoarce de la întuneric
la lumină şi fiu al luminii se face”32.
28
Sf. V a s ile c e l M a r e , Despre Sfântul Duh , cap. 12, trad. în rom. de Pr. prof. dr.
Constantin Corniţescu în col. PSB, voi. XII, Ed. IBM BOR, Bucureşti, 1988, p. 43
29Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., partea a Il-a, cap. 62, pp. 79-80.
30G h e n a d i e , fost e p isco p a l A r g e ş u l u i , Liturgica sau explicaţia serviciului divin,
Bucureşti, 1977, p. 181.
31Sf. A m b ro z ie a l M i l a n u l u i , De mysteriis (Despre Sfintele Taine), cap. III, trad. în rom.
de Pr. prof. dr. Ene Branişte, în col. PSB, voi. LIII, Ed. IBM BOR, Bucureşti, 1994, p. 12.
32Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., partea a Il-a, cap. 62, p. 77.
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Binecuvântarea mare („Binecuvântată este împărăţia”...) ne sugerează
însăşi scopul Tainei, şi anume acela de a inaugura împărăţia lui Hristos în
sufletele noastre şi de a ne oferi „posibilitatea cunoaşterii şi trăirii acestei
împărăţii”33. Botezul nu este un act magic, ci este începutul vieţii veşnice,
care ne uneşte încă de acum cu lumea viitoare, determinându-ne chiar de aici
(din viaţa pământească) să participăm la împărăţia lui Dumnezeu cea cereas
că. In timpul rostirii ecteniei mari, preotul invocă „lucrarea cea curăţioare a
Treimii”, pentru a transforma făptură umană căzută în păcat. Acelaşi Duh
care „se purta pe deasupra apelor” pentru a crea lumea şi a preface haosul în
cosmos, este chemat din nou, ca, prin puterea Sa sfinţitoare, să transfigureze
lumea căzută şi să o zidească din nou la viaţa cea nouă în Hristos. „Dumnezeu
a creat lumea si
> a binecuvântat-o si
> a dat-o omului ca hrana si
> viata
> sa,7 ca
mijloc de comuniune cu El. Binecuvântarea apei semnifică răscumpărarea
materiei sau reîntoarcerea la acest sens iniţial
> si
> esenţial.”34
»
După rostirea rugăciunii de sfinţire a apei şi a epiclezei (formula de invo
care a Sfântului Duh), apa Botezului a devenit vehicul al harului mântuitor,
apă de sfinţire şi de curăţire, izbăvitoare de toată întinăciunea trupească şi
sufletească. „Apa Botezului este plină de Duh, curăţeşte sufletele, îl înnoieşte
pe om şi-l face fiu al lui Dumnezeu şi fară de păcat”.35
Practica sfinţirii apei la Botez este foarte veche. Despre ea ne amin
tesc atât Constituţiile Sfinţilor Apostoli (în trad. rom. cit. la nota 8, cartea
a Vil-a, cap. 43, p. 265), cât şi operele Sfinţilor Părinţi: Sfântul Chirii al
Ierusalimului (Procateheza, cap. 15, şi Cateheza a IlI-a mistagogică, cap. 1,
în trad. rom. cit., la nota 9, pp. 15, 351), Sfântul Vasile cel Mare ( Omilia
X III Indemnătoare la Botez, în trad. rom. cit. la nota 9, p. 490), Sfântul Ioan
Gură de Aur ( Cateheze baptismale, în trad. rom. cit. la nota 11, pp. 48, 54) şi
Sfântul Grigorie de Nissa.36
33Alexander S c h m e m a n n , Din apă..., p. 36.
34Alexander S c h m e m a n n , Pentru viaţa lumii, Sacramentele şi Ortodoxia, trad. în rom. de
Pr. prof. dr. Aurel Jivi, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 2001, p. 88.
35Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre SfântulMaslu, cap. 291, în trad. rom. cit., p. 188.
36Scrieri exegetice, dogmatico-polemice şi morale, trad. în rom. de Pr. prof. dr. Teodor
Bodogae, în col. PSB, voi. XXX, Ed. IBM BOR, 1999, în „Marele cuvânt catehetic sau despre
învăţământul religios”, p. 344. Sfântul Părinte afirmă că aceia ce „nu-şi curăţesc sufletul de înti
năciunea patimilor, ci duc şi după primirea tainei o viaţă la fel cu cea dinaintea e i..., apa e numai
apă (simplă), pentru că nu se vede nicăieri în cel nou născut nici o urmă de dar al Duhului”.
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După sfinţirea apei urmează ungerea celui chemat cu untdelemnul bu
curiei (Psalmii 44, 9 şi Evrei 1, 9), sfinţit de preot printr-o rugăciune specială
rostită tot atunci, în cadrul ceremonialului slujbei. Din el toarnă în apa bote
zului, de trei ori, cruciş, înainte de ungere, pentru a semnifica darul Sfântului
Duh, Care s-a pogorât în apă în momentul sfinţirii ei, aşa cum la creaţie s-a
pogorât deasupra apelor ca să dea viaţă făpturii.
Ungerea catehumenului cu untdelemnul bucuriei este interpretată în
mod diferit de tâlcuitorii cultului. Această ungere este semnul milei şi al bu
nătăţii dumnezeieşti, semnul iertării şi al împăcării omului cu Dumnezeu şi
al însănătoşirii sufleteşti şi trupeşti, căci untdelemnul, care este roada măsli
nului, a servit încă din cele mai vechi timpuri ca medicament (Luca 10, 34).
Ramura de măslin pe care porumbelul i-a adus-o lui Noe după potop anunţa
faptul că Dumnezeu îl iertase pe om şi se împăcase cu el (Facerea 8, 11), iar
acum, noul catehumen chemat la viaţa cea în Hristos prin „apă şi prin Duh”

{Ioan 3, 5) este încredinţat că se va izbăvi din robia păcatului. Aceasta este
semnificaţia simbolică a untdelemnului: un dar de vindecare, un dar de pace,
un dar al puterii spirituale şi al vieţii.37 Cu acest simbolism natural a intrat el
în viaţa liturgică a Bisericii, închipuind lumina, bucuria şi pacea divină, căci
apa potopului a fost preînchipuirea botezului, iar porumbelul preînchipuia
Duhul Sfânt. „Acest untdelemn sfinţit, prin invocarea lui Dumnezeu şi prin
rugăciune, capătă atât de mare putere, încât nu numai, ca şi printr-o ardere,
curăţeşte toate urmele păcatelor, dar alungă şi toate puterile cele nevăzute ale
vicleanului”.38 Deci, prin ungerea cu untdelemn sfinţit, catehumenii sunt
„introduşi ca nişte luptători ai lui Hristos în arena duhovnicească”39, pentru
a rezista uneltirilor diavolului. Potrivit altor tâlcuitori, această ungere închi
puie aromatele cu care a fost îmbălsămat trupul Mântuitorului. După cum
Mântuitorul a fost uns cu miresme, „aşa şi cel chemat, care păşeşte la Sfântul
Botez, se unge cu untdelemn sfinţit, căci el murind lumii, se dezbracă de
omul cel vechi dimpreună cu poftele lui cele rele, se îmbracă în cel nou şi
învie la o viaţă nouă, sfântă şi fară prihană, adică începe viaţa nouă pentru
37Alexander S c h m e m a n n , Din apă..., p. 45.

38Sf.

C h i r i l a l I e r u s a li m u lu i ,

Cateheza a Il-a mistagogică, în trad. rom. cit. la nota 9,

p. 348.
39S f. I o a n G u r ă d e A u r ,
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Dumnezeu”.40 Alţi exegeţi ai cultului susţin că ungerea aceasta ne aminteş
te de ungerea cu care erau consacraţi în Legea Veche arhiereii, împăraţii şi
proorocii, în calitatea lor de instrumente ale lucrării dumnezeieşti în lume.
însuşi Mântuitorul a fost numit Unsul Domnului {Isaia 61, 1; Luca 4, 18)
„şi când ne ungem, ne facem şi noi asemenea Lui, căci Hristos a uns cu dum
nezeirea Sa întreaga omenire, facându-ne astfel şi pe noi părtaşi la această
ungere”41, care este semnul preoţiei universale (spirituale) de care vorbeşte
Sfântul Apostol Petru (Epistola 1, 2, 9), adică prin botez devenim moştenirea
lui Dumnezeu şi poporul Său binecuvântat. însuşi numele nostru de creştin
vine de la cuvântul grecesc „XQLcrxoţ”, care înseamnă „uns”.
Actul cel mai important al slujbei Botezului este întreita afundare a
pruncului de către preot în apa sfinţită din cristelniţă, cu rostirea formulei
sacramentale: „Se botează robul (roaba) lui Dumnezeu... X ”. Această întreită
afundare are o triplă însemnătate. în primul rând, ea arată că Sfânta Treime
este temeiul existentei
al credinţei creştine,
> noastre si adevărul fundamental
>
căci, aşa cum la îndeplinirea planului divin de mântuire a lumii au partici
pat în mod egal toate cele trei Persoane dumnezeieşti, tot astfel şi acum, la
crearea din nou a omului, Sfânta Treime este prezentă în actul reconstituirii
omului în integritatea lui adamică: trup şi suflet. Taina Botezului se săvârşeş
te în mod vizibil prin actul şi cuvântul preotului, dar invizibil, prin lucrarea
Persoanelor Sfintei Treimi, în numele Căreia preotul slujeşte. „Când te bo
tează preotul, Dumnezeu este Cel care îţi ţine capul cu putere nevăzută; El te
naşte prin baia botezului, iar darul este numai al Lui”42, spune Sfântul Ioan
Gură de Aur.
în al doilea rând, „întreita scufundare şi întreita ridicare închipuie moar
tea cea de trei zile si
> scularea din morţi> a Mântuitorului”43. Toti
j Sfinţii
, Părinţi
,
mărturisesc în unanimitate că „de aceea ne afundăm de trei ori în apă şi ne
ridicăm de fiecare dată în sus, închipuind prin afundare şi ridicare îngroparea
40 Prof. dr. Vasile M i t r o f a n o v i c i et alii, p. 749.
41 Nicolae C a b a s il a , Despre viaţa în. .., cartea a Il-a, p. 156.
42 S f. I o a n G u r ă d e A u r , Omilii la Matei, în col. PSB, voi. XXIII, trad. în rom. de Pr. D.
Fecioru, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 1994, p. 582
43 Sf. I o a n G u r ă d e A u r , Omilii la Matei, p. 158. „Prin trei afundări şi tot prin atâtea

invocări se preînchipuie moartea, iar sufletele celor care se botează se luminează cu cunoaşterea lui
Dumnezeu”, Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, în trad. rom. cit. la nota 28, cap. 15, p. 50.
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mântuitoare şi învierea cea de a treia zi”44. Despre încorporarea noastră în
Hristos prin Botez ne vorbesc şi cărţile noastre de slujbă.45
Afundarea în apă închipuie moartea noastră pentru viaţa în păcat de
până aici şi îngroparea noastră împreună cu Hristos, iar prin ieşirea (scoate
rea) din apă se închipuie învierea noastră împreună cu El, pentru viaţa cea
nouă, în Hristos. Prin coborârea „în apele sfinte, omul cel vechi se îngroapă
şi înviază cel nou, înnoit după chipul Celui ce l-a zidit. Atunci, prin cuvintele
şi mâna preotului, se coboară Duhul Sfânt şi alt om se naşte în locul celui
lalt, curăţind şi dezbrăcând haina veche a păcatului şi îmbrăcând veşmântul
împărătesc”.46 Botezul imprimă, aşadar, în noi, chipul lui Hristos47, încât
putem spune că fiecare creştin nou botezat devine un hristofor, adică un
purtător de Hristos (Galateni 2, 20) cu menirea de a deveni hristoform, prin
modelarea vieţii sufleteşti după exemplul divin de viaţă a lui Hristos. „Dacă
ai primit pe Dumnezeu şi te-ai făcut fiul lui Dumnezeu, arată-L prin libera ta
voinţă pe Dumnezeu care este în tine. Arată în tine pe Cel care te-a născut”48,
spune Sfântul Grigorie de Nissa. Insă despre actul asimilării noastre în moar
tea şi învierea lui Hristos prin botez ne grăieşte şi mai concret Sfântul Vasile
cel Mare. „Apa, spune el, redă imaginea morţii (prin faptul) că primeşte (în
Marele cuvânt..., cap. 35, p. 336. Vezi,
Cateheza a Il-a mistagogică, în trad. rom. cit., p. 349; S f.
Comentariile sau tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, Omilia XL, în trad .
44Sf. G r i g o r i e d e N is s a , în

I e r u s a li m u lu i ,

de ex., Sf. C h i r i l a l
Io a n G u r ă d e A u r,
ro m . de A rh im an d rit

T h eo d o sie A than asiu şi revizuită de C o n sta n tin Făgeţan , E d . Sofia, B u cu reşti, 2005, pp. 436437; Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., cap. 62, p. 77; Sf. I o a n D a m a s c h in ,
Dogmatica, cartea a IV -a, trad . în ro m . de Pr. D . F ecio ru , E d . S crip ta, B u cu reşti, 1993, p. 154.

45 „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine,
Cel ce ai înviat”..., sau: „Ingropându-ne cu Tine prin botez, Hristoase Dumnezeul nostru,
vieţii celei fară de moarte ne-am învrednicit cu învierea Ta”. (Stihirea a treia a Cântării a IV-a,
a Canonului învierii, în Penticostar, Bucureşti, 1988, p. 18 şi al doilea tropar al praznicului
Floriilor, în Triod, Bucureşti, 2000, p. 532).
46S f. I o a n G u r ă d e A u r , Omilia către cei ce urmează.. ., pp. 54-55.

47„Fa1să ia chip Hristosul Tău în acesta ce se va naşte din nou prin a mea nevredniciei spune
preotul în clipa când citeşte, în taină, rugăciunea pregătitoare de la începutul săvârşirii Tainei
Sfântului Botez (.Molitfelnic, Bucureşti, 1998, p. 18). „Botezul este altoire spre nemurire, altoire
care răsădeşte în colimvitră şi dă roade la cer. A colo, harul Duhului în chip nespus lucrează, şi să
nu rămâi fară cunoaşterea minunii prin analogia firii. Apa e folosită, dar harul dă renaşterea; ca
în pântece de colimvitră înnoieşte pe cel afundat. C a într-o topitoare, prin apă, pe cel pogorât îl
căleşte din nou. I se dau tainele nemuririi, e hărăzit cu pecetea învierii”, spune Sf. A ta n a sie c e l
M a re în lucrarea sa Cuvânt la Sfintele Paşti, trad. în rom. de drd. Adrian Marinescu, în Vestitorul
Ortodoxiei XII (2000), nr. 245-246, p. 3.
48S f. G r i g o r i e d e N is s a ,
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ea) trupul ca într-un mormânt, iar Duhul trimite puterea de viaţă făcătoare,
care ne reînnoieşte sufletele (aducându-le) din starea de moarte produsă de
păcat, la viaţa cea dintru început. Aceasta, deci, înseamnă a se naşte cineva
de sus, din apă şi din Duh; prin apă moare pentru păcat, iar prin Duhul se
renaşte la o viată nouă”.49
Au loc, aşadar, o restabilire şi o curăţire integrală atât a sufletului, cât şi a
trupului. „Pentru că omul este dublu, din suflet şi din trup, dublă ne-a dat şi
curăţirea prin apă şi prin Duh. Duhul, pe de o parte, reînnoieşte în noi starea
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar apa, pe de altă parte, curăţeşte,
prin harul Duhului, trupul de păcat, şi-l eliberează de stricăciune”.50 Aşa se
explică de ce Sfânta noastră Biserică a reglementat prin legiuiri şi dispoziţii
canonice51 numai forma de administrare a botezului prin întreita afundare
completă în apă, practica botezului prin turnare sau stropire nefiind îngădu
ită decât în cazuri cu totul excepţionale (când afundarea în apă ar periclita
y

y

viaţa copiilor grav bolnavi).
Haina (pânza) albă cu care este îmbrăcat noul creştin îndată după Botez
închipuie veşmântul luminat şi înfrumuseţat al celor ce s-au învrednicit de
naşterea din nou, la viaţa harică în Hristos52. Ea este semnul curăţiei sufle
teşti. „Infâşarea pruncului gol la Botez înseamnă că leapădă toată răutatea şi
din legăturile păcatului se dezleagă, venind către Hristos gol de înşelăciune şi
de stricăciune, ca să se îmbrace luminat prin Botez”.53 Faşa cu care se înfăşoa
ră scutecele pruncului simbolizează legătura acestuia cu Hristos, înfăptuită
prin botez, pentru că „acela care se botează se uneşte prin botez strâns cu
Dumnezeu.”54
49S f . V a s ile c e l M a r e , Despre Sfântul Duh, cap. X V , p. 50. „Pentru Sfântul Apostol Pavel,
Sfântul Duh este principiul vieţii crestine \ iar „Botezul este mijlocul care îl transmite \ R. W i l l în
Le culte, etude d ’H istoire..., voi. I, p. 148.
50Sf. I o a n D a m a s c h in , Dogmatica, cartea a IV-a, pp. 155-156.
51A se vedea canoanele 49 şi 50 apostolic, la Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele
Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii, Bucureşti, 1991, pp. 32-33.
52„Crijma de la botez se cuvine a o păstra până la moarte şi a-1 acoperi acum pe cel mort cu
dânsa, însemnând (prin aceasta) că răposatul a păstrat până la sfârşitul vieţii sale buna credinţă
întru care s-a botezat”, Pr. Samuil A n d r i e v i c i , Liturgica care cuprinde scurtă tâlcuire a tuturor
rânduielilor liturgice după tipicul Bisericii dreptmăritoare a Răsăritului, Cernăuţi, 1860, p. 107.
53S f . S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele ..., partea a Il-a, cap. 62, p. 75.
54Sf. V a s ile c e l M a r e , Omilia aX lII-a Indemnătoare..., cap. 3, p. 491. „Fiind stabilită o
unire vitală între Stăpân şi credincios, renaşterea prin botez este considerată ca efectivă. Această
tranziţie de la viaţa cea veche la cea nouă nu este numai un act moral, ci un fapt sacramental.
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Lumânarea pe care naşul o poartă în mână după afundarea pruncului
simbolizează lumina spirituală a harului dumnezeiesc împărtăşit prin bo
tez şi faclia faptelor bune cu care noul botezat va trebui să-L întâmpine pe
Hristos, ca fecioarele înţelepte din pilda evanghelică (M atei 25, 1-13), pentru
că „energia cerească a Sfântului Duh penetrează ca o lumină glorioasă fiinţa
fiecărui neofit”55. Sfântul Vasile cel Mare spune, de altfel, că „în sufletele
celor care se botează străluceste o lumină curată si cerească”56. De aceea, în
vechime, botezul se mai numea luminare, iar candidaţii la botez se numeau
luminaţi, ca unii ce au fost sloboziţi din mediul decăzut al întunericului si al
răutăţii, unde domneşte diavolul, şi au acum acces la împărăţia luminii, unde
tronează Hristos, „lumina vieţii” (Ioan 8, 12), Care „luminează pe tot omul
care vine pe lume” (Ioan 1 ,9 ).
„Taina Botezului, aceea a unităţii lui Hristos, trebuie să fie completată
de Taina Mirungerii, cea a diversităţii în Duhul Sfânt”.57 Taina Mirungerii
o primim pentru a actualiza mereu în noi chipul lui Hristos şi a dezvolta
darurile duhovniceşti primite prin Botez. „Prin ungerea cu Sfântul Mir, noul
botezat câştigă întărirea în credinţă şi în putere împotriva ispitelor”58, adică
energie divină necreată revărsată asupra lui de Duhul Sfânt pentru a activa
într-însul efectele Botezului şi a-1 ajuta să permanentizeze şi să adâncească
noua viaţă primită prin Botez. „Mirungerea este astfel Cincizecime a creş
tinului, intrarea sa în noua viaţă în Duhul Sfânt, care este adevărata viaţă
a Bisericii. Este «hirotonirea» sa ca om adevărat şi deplin, pentru că a fi pe
deplin om înseamnă tocmai a aparţine împărăţiei lui Dumnezeu”59.
în Biserica Ortodoxă, Taina Mirungerii se administrează creştinului
îndată după Botez, ca o prelungire şi ca o completare a lui, „căci nu va
y

y

1

y

>

J

y

Taina comunică omului o energie vitală care n-ar fi putut să şi-o dea el însuşi”, R. W i l l , Le culte,
etude d ’Histoire.. ., voi. I, p. 148.
55 Robert W i l l , Le culte, etude d ’Histoire..., voi. I, p. 148.
56Sf. V a s ile c e l M a r e , Omilia a XLII-a îndemnătoare la ..., cap. 3, p. 491. „Fiindcă lumâ
narea de la Botez se cuvine a o păstra până la moarte, pentru aceea, la răposare se aprinde şi arde
la înmormântare”, Pr. S. A n d r i e v i c i , Liturgica care cuprinde scurtă tâlcuire..., p. 107.
57Vladimir L o ssk y , După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trad. în rom. de Anca
Manolache, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 103.
58Pr. S. A n d r i e v i c i , Liturgica care cuprinde scurtă tâlcuire... p. 92. „Funcţia sacramentală
a Botezului este completată de cea a Mirungerii care vine să adauge o nouă calitate celor pe
care Dumnezeu îi cheamă la slujire sfântă, fapt ce îi conferă tainei continuitate”, G. L e f e b r e ,
Liturgie, sesprincipes..., p. 8.
59Alexander S c h m e m a n n , Pentru viaţa lumii, Sacramentele..., p. 91.
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putea fi cineva botezat desăvârşit de nu se va unge şi cu Sfântul Mir. Cu
botezul ne naştem a doua oară prin Duh şi ne curăţim de păcate, dar nu
câştigăm şi arvunele Darului, nici mireasma vieţii şi nici pecetea Duhului.
Deci, precum trebuie să ne botezăm, tot aşa trebuie să ne ungem şi cu
Sfântul M ir”60.
Sfântul Mir este untdelemn curat de măsline, amestecat cu 38 de mi
rodenii, pregătit (fiert) după o anumită rânduială, în primele trei zile din
Săptămâna Patimilor, şi sfinţit de arhiereii legitimi ai Bisericii Autocefale, în
frunte cu patriarhul acestei Biserici, joi, în aceeaşi săptămână, la Liturghia
Sfântului Vasile cel Mare. El este distribuit episcopilor, pentru a fi utilizat
în toate bisericile din cuprinsul eparhiilor pe care aceştia le păstoresc. Prin
mulţimea ingredientelor care intră în compoziţia lui, el închipuie abundenţa
şi varietatea darurilor şi puterilor Sfântului Duh, care devin active şi lucrătoa
re pe măsura credinţei credinciosului, împletind într-însul cununa virtuţilor
creştineşti. Acest Mir închipuie şi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pre
cum a zis Solomon: „Mir vărsat este numele tău” (Cântarea Cântărilor 1, 2),
„căci pecetea şi semnul lui Hristos este Mirul, pentru Duhul care ni-L dă
nouă”61. De aceea preotul rosteşte formula „Pecetea Darului Sfântului Duh”,
în clipa în care unge cu Sfântul Mir părţile trupului celui nou botezat.
„Trupul se unge cu mir văzut, dar se sfinţeşte sufletul prin Sfântul şi de viaţă
făcătorul Duh. Mai întâi aţi fost unşi pe frunte, ca să fiţi sloboziţi de ruşinea
pe care primul om călcător de poruncă o purta pretutindeni şi ca să priviţi ca
în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului. Apoi aţi fost unşi la urechi,
ca să dobândiţi auz în stare să asculte tainele dumnezeieşti. Aţi fost unşi la
nări, ca să spuneţi după ce aţi primit dumnezeiescul Mir: «Printre cei ce se
mântuiesc suntem lui Dumnezeu buna mireasmă a lui Hristos»” (2 Corinteni
2, 15). „După aceasta aţi fost unşi pe piept, ca să puteţi sta împotriva unelti
rilor diavolului, îmbrăcând platoşa dreptăţii” (Efeseni 6, 11-14). „Căci după
cum Hristos, după Botez şi după pogorârea Sfântului Duh, S-a dus şi S-a
luptat cu potrivnicul, tot aşa şi voi, după ce aţi fost botezaţi şi aţi fost unşi cu
Sfântul Mir, îmbrăcaţi cu armura Sfântului Duh, staţi împotriva puterii celei
potrivnice şi o biruiţi oricând: «Toate le pot în Hristos, Care mă întăreşte»”
60S f. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i ,
61Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i ,

Despre Sfi ntele. , partea a II-a, cap. 43, p. 63.
Despre Sfintele. .., partea a II-a, cap. 43, p. 63.
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(Filipeni 4, 13).62 Acestea sunt efectele terapeutice şi harismatice ale Tainei
Mirungerii care confirmă şi întăreşte renaşterea noastră duhovnicească.
Ungerea aceasta este, aşadar, semnul văzut al manifestării darurilor
Duhului Sfânt asupra celui renăscut în baia Botezului. Duhul Sfânt s-a po
gorât în chip real (ca un porumbel) mai întâi asupra Mântuitorului la botezul
Său în apa Iordanului, şi apoi asupra Sfinţilor Apostoli (în chip de limbi de
foc) la Cincizecime, iar acum ni se împărtăşeşte şi nouă, după botez, sub chi
pul văzut al Sfântului Mir, căci, „după cum la Botezul Mântuitorului era şi
pogorârea Duhului pentru ca să arate toată plinirea Dumnezeirii, cum că este
trupeşte întru Cel ce s-a întrupat, aşa şi noi ne ungem cu Mir după botez, ca
şi noi să luăm darul Duhului că din plinătatea Lui noi toţi am luat dar pes
te dar”63. Din acest motiv, Biserica Ortodoxă nu a disociat niciodată slujba
Mirungerii de cea a Botezului (cum fac romano-catolicii), ci le-a împreunat
într-un singur ritual, căci ungerea cu Sfântul Mir este împlinirea botezului,
„este amprenta în noi a Celui căruia îi aparţinem; este pecetea care păzeşte şi
apără în noi preţioasa prezenţă şi mireasmă a lui Hristos, este marca celei mai
înalte vocaţii a noastre”64. Primind arvuna Duhului şi pecetea lui Hristos,
noul botezat devine creştin adevărat şi deplin, un uns al Domnului Hristos
şi mădular cinstit al Bisericii Sale, adică membru al trupului Său tainic. De
aceea unii dogmatişti denumesc Taina Mirungerii Cincizecimea spirituală a
noului b o tez a i şi o socotesc „taina preoţiei universale”66, în virtutea căreia
noi devenim temple ale Duhului Sfânt (1 Corinteni 3, 16) şi fii adoptivi ai
Tatălui ceresc, adică împreună slujitori cu Hristos şi participanţi la preoţia
Sa împărătească. „Prin Botez şi Mirungere, noul botezat primeşte dispozi
ţia de a participa la Sfânta Jertfa, de a primi tainele şi de a exercita misiuni
sfinte în Biserică. Poporul creştin este în întregime un popor sacerdotal”. 67
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Duhul care acum ni s-a dat în parte, ca
62Sf.

C h i r i l a l I e r u s a li m u lu i ,

Cateheza a IlI-a mistagogică, cap. 3-4, în trad. rom. cit.

la nota 9, pp. 352-353.

63Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., cap. 65, p. 80.
64 A lexand er S c h m e m a n n , Din apă si.. . , p. 73.
65 Pr. prof. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi.

III, Bucureşti, 1997,

p. 48.
66 Paul E v d o c h i m o v , Ortodoxia, trad. în rom. de Arhiereu vicar dr. Irineu Ioan Popa, E d .
IBM BOR, Bucureşti, 1996, p. 304.
67Lefebre G a sp a r, Liturgie, sesprincipes..., p. 8.
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o „arvuna5- dar care întru slavă va fi deplin —, acest Duh este Cel care „le-a
făcut pe amândouă”, adică şi ungerea, şi pecetluirea. Şi El „ne-a făcut deodată
şi prooroci, şi preoţi, şi împăraţi, fiindcă aceştia se ungeau în Legea Veche.
Noi însă nu avem numai una din aceste demnităţi, ci pe toate trei şi încă cu
prisosinţă”.68
Trupul este uns cu Sfântul Mir - ca şi în cazul ungerii cu untdelemnul
bucuriei - astfel: pe frunte, ochi, nări, gură şi urechi pentru sfinţirea sim
ţurilor, pe piept şi pe spate pentru sfinţirea inimii şi a voinţei, la mâini şi la
picioare pentru a umbla în sfinţenia virtuţilor şi a lucrării faptelor bune, căci,
aşa cum în viaţa naturală (biologică), omul abia născut, spre a se dezvolta,
are nevoie de aer, lumină şi căldură, tot astfel şi în viaţa spirituală, îndată
după naşterea cea duhovnicească, are nevoie de puterea harului Sfântului
Duh, pentru a se susţine, a se întări şi a creşte în ea. „Omul întreg este fă
cut acum templu al lui Dumnezeu, şi întreaga sa viaţă este de acum înainte
o Liturghie”.69 Formula sacramentală a ungerii („Pecetea Darului Sfântului
Duh”) este extrasă din Epistola a doua către Corinteni, cap. I, versetele 2122; „Iar cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi în Hristos şi ne-a uns pe
noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în
inimile noastre”. Această formulă o găsim şi în canonul 7 al Sinodului al IIlea Ecumenic (381), ceea ce înseamnă că la data respectivă ea exista în uzul
liturgic.
înconjurarea mesei şi a cristelniţei de către sfinţiţii slujitori împreună
cu noul botezat şi cu naşii reprezintă expresia bucuriei duhovniceşti pe care
o trăieşte Biserica „pentru că s-a născut un om pe lume” {Ioan 16, 21) şi
pentru că acest om s-a unit veşnic cu Hristos şi cu Biserica. „Cercul este
simbolul eternităţii, de aceea şi înconjurarea în formă de cerc exprimă intra
rea celui nou luminat în legătura eternă cu Hristos”.70 înconjurarea se face
de trei ori, întru slava şi cinstea Sfintei Treimi. Imnul „Câţi în Hristos v-aţi
botezat”. .., care se cântă în acest moment, este preluat din Epistola Sfântului

Apostol Pavel către Galateni (3, 27) şi exprimă adevărul de netăgăduit că fie
68 S f. I o a n G u r ă d e A u r ,

Omilia a IlI-a la I I Corinteni, trad. în rom. de Arhiereul

Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908, p. 48.
69A lexand er S c h m e m a n n , Pentru
70 Petru L e b e d e w , Liturgica sau

viaţa lumii., Sacramentele..., p. 9 2 .
explicaţia serviciului divin , traducere şi prelucrare de

Iconom Nicolae Filip, Bucureşti, 1899, p. 384.
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care „uns”, înfiat şi asimilat în Hristos trebuie să-L mărturisească pe Hristos71
prin faptele dreptei credinţe şi ale dragostei creştineşti, fapt evidenţiat atât de
textul Apostolului (Romani 6, 3-11), care ne descrie simbolismul şi efectele
Botezului, cât şi de pericopa evanghelică (.Matei 28, 16-20) şi rugăciunile de
la spălarea pruncului (ce se citesc în continuare), care ne redau semnificaţia
mistagogică a Tainei. în aceste rugăciuni, preotul se roagă „pentru păstrarea
celui luminat prin Sfântul Botez întru curăţia cea duhovnicească”72.
După ce preotul citeşte aceste rugăciuni pentru păstrarea neştirbită a
darurilor Botezului şi Sfântului Mir în noul botezat, udă faşa pruncului cu
apă, stropeşte mai întâi faţa acestuia, apoi spală toate locurile unde a fost uns
cu Sfântul Mir, ştergând mirul rămas pentru a-1 feri de o eventuală profanare
sau pângărire prin atingerea de ceva necurat. Formula sacramentală rostită
cu acest prilej („îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai...”) este de origine paulină

(1 Corinteni 6, 11).
Cât priveşte ritul tunderii neofitului, acesta îşi are origine în datina reli
gioasă a păgânilor, fiindcă la popoarele vechi orientale, în special la greci şi la
romani, părul capului era privit ca un simbol al puterii şi al tăriei bărbăteşti
(Judecători 16, 18-20), cum se observa la evrei mai ales în cazul lui Samson.
„După unii, tunderea se face spre a închipui depunerea gândurilor păcătoase,
iar după alţii, spre a însemna că prin ea se predă pruncul în ascultarea sau
slujirea lui Dumnezeu”73, întru Care s-a botezat şi pe care îl recunoaşte de
aici înainte ca singur cap sau stăpân. „Tunderea cruciş închipuie cum că acela
botezat a intrat sub ascultarea lui Iisus Hristos si a Bisericii.”74 întrucât este
făcută cruciş, tunderea este şi pecetea lui Hristos, iar fiindcă părul este un
produs al trupului, tunderea şi aruncarea lui în cristelniţă reprezintă „o pârgă
şi o jertfa a trupului omenesc aduse lui Hristos”75.
Această tundere amintea şi înlocuia ritul tăierii împrejur din Legea
Veche, care se facea la evrei la opt zile după naştere, obicei desfiinţat de bote
71,Astfel, pentru că noi suntem neam împărătesc şi sacerdotal, noi primim ungerea după
botez, pentru ca să fim ca alţi hristoşi”, G. L e f e b r e , Liturgie, sesprincipes..., p. 9 .
72Protos. Melchisedec Ş t e f ă n e s c u , Manual de Liturgică sau slujirea de Dumnezeu a
Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1862, p. 158.
73Dr. Vasile M i t r o f a n o v i c i et alii, Liturgica..., p. 769.
74 Pr. S. A n d r i e v i c i , Liturgica care cuprinde scurtă tâlcuire.. .p. 9 3 .
75Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre Sfintele..., cap. 67, pp. 80-81.
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zul creştin, fiindcă circumciziunea era preînchipuirea Tainei Sfântului Botez.
Tunderea baptismală mai amintea şi de votul nazireatului iudaic, în cadrul
căruia se faceau voturi şi juruinţe solemne însoţite de tunderea şi arderea
părului pe altarul de jertfa, ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu (Numerii 6, 1).
Spălarea şi tunderea din ritualul de astăzi a botezului sunt la origine nişte
reminescenţe ale spălării şi tunderii neofitului practicate în a opta zi după
botez, căci în perioada catehumenatului creştin, neofiţii purtau haina albă
a botezului opt zile fară să se dezbrace şi fară să se spele. In acest interval de
timp, participau regulat la serviciul divin al bisericii, îşi însuşeau adevărurile
de credinţă şi se împărtăşeau zilnic. In ziua a opta veneau la biserică şi preotul
îi dezbrăca de haina luminată a botezului, îi spăla şi îi tundea complet.76
Cu timpul, acest ritual (cu rugăciunile spălării şi ale tunderii) a fost in
clus în rânduiala Tainei Sfântului Botez şi a Mirungerii, între Evanghelie şi
ectenia întreită dinainte de otpust.
După încheierea slujbei, preotul îl împărtăşeşte cu Sfintele Taine pe noul
botezat, pentru a-1 uni deplin cu Hristos şi a-1 face membru desăvârşit al
Bisericii Sale si
fiu si
moştenitor
al împărăţiei
Sale.
>
>
>
r
j

Aceste trei Sfinte Taine - Botezul, Mirungerea şi împărtăşania - sunt tai
nele de temelie ale vieţii creştine. „Prin Botez, Mirungere, Euharistie şi restul
vieţii spirituale ne încorporăm în Hristos, primim existenţa creştină, adică
hristocentrică şi hristofbrmă, precum şi forma şi viaţa corespunzătoare”.77
Ele se mai numesc tainele iniţierii, tainele încorporării în Hristos sau tai
nele vieţii spirituale, pentru că pun bazele creşterii şi desăvârşirii noastre
în Hristos. „Botezul este cel care ne dă însăşi fiinţa şi trăirea noastră întru
Hristos, Mirungerea desăvârşeşte pe noul născut la viaţa Duhului, întărindu-i puterile de care are lipsă aici, pe pământ, iar dumnezeiasca împărtăşanie
susţine această viaţă, păstrând-o într-o stare înfloritoare.”78
Viaţa noastră spirituală inaugurată prin Botez şi întărită prin Mirungere
este o neîncetată creştere spre „starea bărbatului desăvârşit” şi spre „măsura
deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), modelul perfecţiunii noastre, căci
76
Prof. Teodor T a r n a v s c h i , Scurtă explicare a ritului Sf. Botez şi al Sf. Mir, Cernăuţi,
1895, p. 42.
77Panayotis N e l l a s , Omul,..., p. 85.
78Nicolae C a b a s il a , Despre viaţa..., p artea I, pp. 136-137.
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toate aspiraţiile şi eforturile noastre duhovniceşti sunt concentrate şi îndrep
tate spre atingerea acestui scop, aşa cum ne povăţuieşte apostolul neamuri
lor: „Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum
Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru
înnoirea vieţii” (Romani 6, 4).

Summary: The Symbolic And Dogmatic Meaning Of The Liturgical Acts Within
The Ceremonial O f The Holy Baptism’s Divine Service
This study is a detailed and well-informed explanation of the main acts and
forms of cult within the ceremonial of the divine service of the Holy Baptism and
the Anointment; they both are sacraments that allow man to spiritually revive to a
new life in Christ, become member of the Church and partake o f the Holy Ghost’s
gifts, necessary for his spiritual growth, increase and consolidation.
Taking into account the great importance that the faithfuls belonging to the
Church of Christ has for their salvation, and knowing from the revealed datum that
the engrafting upon the Lords body (I Corinthians 12, 27) - i.e. the Church - is
made through Baptism (I Corinthians 12, 13), we think this study to be well-timed
and convenient, as it is a systematic presentation of the mystagogic, symbolic and
dogmatic meaning of the liturgical ceremonial of these two Sacraments of initiation
through the instrumentality of which God s image is restored in man, who is now
given the possibility to take part in the divine and graceful life.
The Holy Baptism is not only a consecrated act, visible and symbolic, but
a sacramental and mysterious one, through which Jesus Christ actually performs
mans conversion into a new one. (Romans 6, 6-8), recreating him in His image and
after His likeness.
Through the instrumentality of Baptism, we potentially die to the sin, and
simultaneously revive, together with Christ, to a new life, a pure and saintly one,
entirely dedicated to God and good deeds. God s grace, which man receives through
the Sacrament of Holy Baptism, dies clear him of the original sin, heals his senses
and spiritual functions touched by sin, and grants him the quality of Gods adop
tive son, consistent with the divine grace, and heir of the eternal life, together with
Christ. The new life, acquired through the instrumentality of the divine grace is but
one way to resurrection and the eternal life, or “the beginning of the life to come”, as
Nicholas Cabasilas put it. This divinely graceful condition is to become a permanent
spiritual growth in Christ. Through the rite of ointment with the Holy Chrism, we
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are given the ability of actualizing the gifts we have received through Baptism, and
of developing the new spiritual life in which we were rooted by means of this Holy
Sacrament, very eloquently called “the entrance gate onto Christianity.”
This is the reason why these two Holy Sacraments have the greatest importance within the soteriological plan of mans redemption, being both looked upon as
the underlying sacraments of the christian life.
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Părintele Cleopa Ilie în documentele Securităţii
Adrian Nicolae

P etcu
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Studiul domnului Adrian Nicolae Petcu prezintă personalitatea Părintelui
Ilie Cleopa, unul dintre cei mai mari duhovnici ai Ortodoxiei din secolul trecut,
aşa cum reiese din dosarul de urmărire al Securităţii. Astfel, se arată cum stareţul
mănăstirii Sihăstria a fost supus aproape constant supravegherii şi presiunilor din
partea autorităţilor comuniste, fară însă a ceda vreodată, în ciuda greutăţilor îndu
rate. Documentele păstrate în arhivele Securităţii au o importanţă cel puţin egală în
studiul biografiei Părintelui Ilie Cleopa ca şi propriile sale cuvinte ori prezentările
întocmite de alţi autori, precum Ioanichie Bălan.

Izvoare
Unul dintre cei mai căutaţi duhovnici ai Ortodoxiei româneşti în secolul
al XX-lea a fost părintele Cleopa Ilie de la mănăstirea Sihăstria. Din acest
motiv a fost poate cel mai ascultat, mai cercetat şi mai prezent în literatura
de specialitate şi în evlavia credincioşilor români. Insă puţine lucruri se cu
nosc despre părintele Cleopa aşa cum figurează în documentele Securităţii.
In acest sens, am avut ocazia de a consulta un dosar de urmărire informativă
întocmit de Securitate în perioada anilor ’70. Acesta nu este singurul mate
rial provenit de la fostele organe de represiune, un altul fiind cel existent la
Serviciul de Informaţii Externe, dar care, în mare parte, conţine materiale din
dosarul sus-mentionat.
>
Dosarul în cauză, cu numele conspirativ „Kalinik” (29 martie 1973 - 5
iulie 1974), apoi „Codrin”, a fost deschis în 21 august 1975 de colonelul
Aurel Mihalcea, şeful Securităţii judeţului Neamţ, şi închis la 28 noiembrie
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1977. Acesta conţine un volum, respectiv 219 file, şi este alcătuit din note
informative ale agenţilor dirijaţi în jurul părintelui Cleopa, planuri de măsuri
ale Securităţii, transcrieri ale înregistrărilor de pe bandă magnetică ale dis
cuţiilor purtate între ofiţerul de Securitate şi obiectul „Codrin”, rapoarte ale
ofiţerului, note de verificare, corespondenţă interceptată, fişe personale ale
obiectivului şi ale persoanelor care aveau legături cu acesta, sinteze informati
ve, note de analiză, adrese între unităţile de Securitate, planuri de combinaţii
şi două declaraţii olografe ale părintelui Cleopa din 1973.
în demersul nostru am căutat să coroborăm informaţiile găsite în docu
mentele Securităţii cu izvoarele şi lucrările care s-au editat până în prezent
prin truda părintelui Ioanichie Bălan: Viaţa părintelui Cleopa Ilie, Patericul

românesc, Pelerinaj la Locurile Sfinte şi pe care, în mare parte, le considerăm
izvoare duhovniceşti.
>
în materialul de fată
> încercăm să aducem o contributie la scrierea unei
biografii cât mai complete despre, considerăm noi, cel mai mare duhovnic pe
care l-a avut Ortodoxia românească în secolul XX.
Biografia pe scurt
Părintele Cleopa Ilie, din botez Constantin, era originar din Suliţa, ju 
deţul Botoşani, născut la 10 aprilie 1912, într-o familie de oameni simpli,
credincioşi, cu 10 copii lângă icoana ortodoxă, la umbra schitului Cozancea
şi sub îndrumarea părintelui Paisie Olaru. în 1929, alături de doi fraţi ai săi,
tânărul Constantin intra pe poarta schitului Sihăstria din judeţul Neamţ.
După zile de încercări, era primit ca frate de mănăstire la 12 decembrie (de

praznicul Sfântului Spiridon - mărturisitorul Sfintei Treimi la primul Sinod
ecumenic). Răbdarea şi smerenia l-au caracterizat de la început pe tânărul
Constantin Ilie, care a primit ascultarea de a se îngriji de oile mănăstirii până
în 1942. Abia după ce, între 1935 şi 1936, îşi satisfacuse stagiul militar, la 2
august 1937 era tuns în monahism, primind numele de Cleopa.
Incendiul din 1941, situaţia materială grea a aşezământului, tendinţa
călugărilor de a se risipi, bătrâneţea şi boala egumenului Ioanichie Moroi
i-au determinat pe sobor şi pe conducătorul schitului Sihăstria ca, în postul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, să-l cheme pe tânărul monah Cleopa la ascul
tarea de locţiitor de egumen. Calităţile spirituale şi administrative acumulate
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în viaţa monahală l-au recomandat pe deplin la conducerea Sihăstriei, după
trecerea la cele veşnice a fostului egumen. Pentru aceasta, la 27 decembrie
1944, a fost hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945, părintele Cleopa
a devenit ieromonah şi egumen, prin instalarea de către arhiereul Galaction
Cordun.
De acum, acesta a cunoscut greutăţile pe care regimul politic nou in
stalat i le-a scos în cale. Totuşi,7 renaşterea schitului Sihăstria s-a evidentiat
tot mai mult, mai ales prin creşterea obştii monahale şi prin pelerinajele din
ce în ce mai dese ale credincioşilor, situatie care a atras atentia autoritătilor
statului. De altfel, nivelul duhovnicesc şi material la care ajunsese obştea nu
meroasă, dar mai ales prestigiul de care se bucura aşezământul de la Sihăstria
au determinat autorităţile bisericeşti superioare să îl ridice, la 30 iunie 1947,
la rangul de mănăstire, cu schitul Sihla în subordine, iar pe conducătorul
său, în demnitatea de arhimandrit. La 19 septembrie 1947, părintele Cleopa
a fost hirotesit în noua demnitate bisericească de către Valerie Moglan, arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei1.
y

>

y

J

>

>

»

y

Duhovnicul mănăstirilor moldave. Fugar şi urmărit de Securitate
Izvoarele orale, surprinse în Patericul părintelui Ioanichie Bălan, ne vor
besc despre o reţinere la Siguranţă a părintelui Cleopa în vara lui 1948, după
cum însuşi mărturisea: „în ziua Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena (21
mai), ţineam predică şi am zis: «Să dea Dumnezeu ca şi conducătorii noştri de
acum să fie ca Sfinţii împăraţi, ca să-i pomenească Biserica în veac!». Atunci
unul din popor m-a şi înregistrat şi nici n-am apucat să-mi scot veşmintele,
că a venit o maşină şi mi-au zis să merg cu ei. M-au dus la Târgu Neamţ şi
acolo m-au pus într-un beci care nu avea decât pat de ciment. Apoi m-au an
chetat timp de cinci zile, ţinându-mă fără apă şi fără mâncare. Pe urmă mi-au
dat drumul.” La puţin timp, se consemnează în acelaşi izvor, dar nu şi în
documentele Securităţii, cum „un creştin binefăcător i-a spus în taină” să se
retragă pentru puţin timp fie în munţi, fie în altă parte. La sfatul duhovnici
1
Ioanichie B ă l a n , Viaţa şi nevoinţele arhimandritului Cleopa Ilie , Iaşi, Ed. Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, 1999, pp. 9, 15-16, 61-63, 70-71, 74-78, 81-82; Ioanichie B ă l a n ,
Patericul românesc, ce cuprinde viaţa şi cuvintele unor sfinţi şi cuvioşi părinţi ce s-au nevoit în mă
năstirile româneşti (sec. III-XX), Ed. Mănăstirea Sihăstria, 52005, p. 740.
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lor, părintele Cleopa a luat calea muntelui, vreme de şase luni, pentru a sta în
zona „Piciorul cucului”, unde primea cele necesare de la fraţi din obşte şi îşi
săvârşea pravila. Perioada de retragere în munţi a durat până „a fost readus în
mănăstire”, consemnează izvoarele duhovniceşti, ceea ce presupune, la prima
vedere, că cineva dintr-o autoritate bisericească înaltă intervenise pentru el2.
La mai puţin de un an, în august 1949, părintele Cleopa era chemat la
Bucureşti de patriarhul Justinian, care i-a cerut să aleagă 30 de monahi şi să se
mute la mănăstirea Slatina din apropiere, unde mai erau doar şapte monahi
bătrâni, iar autorităţile statului intenţionau să o transforme în spital3.
întors la Sihăstria, Cleopa şi-a ales 30 de fraţi de rugăciune (ieromonahi,
monahi şi rasofori), inclusiv pe ieroschimonahul şi duhovnicul Paisie Olaru.
Izvoarele duhovniceşti ne indică limpede faptul că rolul dat de patriarhul
Justinian arhimandritului Cleopa era unul deosebit pentru Slatina în particu
lar şi pentru monahismul moldav în general. Din aceasta transpare o tendinţă
clară a patriarhului de a revigora monahismul moldav pe principii canonice
şi în tradiţia ortodoxă, în vederea unei dezvoltări şi perpetuări a spiritualităţii
monahale în Moldova, care deţinea cel mai mare prestigiu din România. Iar
acest lucru îl facea patriarhul acolo unde avea jurisdicţie canonică, fiind aşa
dar o decizie la nivel eparhial, personală, şi nu la nivelul întregii Biserici. Mai
exact, arhimandritul Cleopa a organizat obştea Slatinei după „regula Sfântului
Teodor Studitul”, primită de la marele duhovnic Ioanichie Moroi, cu spove
danii săptămânale şi şcoală monahală pentru fraţi. Rigoarea monahală de la
Slatina avea să-i determine pe cei de la Securitate să o consemneze până în
cele mai mici detalii, potrivit unui document în care se arată cum această rân
duială o urmau si
> mănăstirile Sihăstria si
> Râsca,
> 1 cu schiturile Sihla si
> Rarău:
„Pravila: Trezirea la 5; de la 6-8 acatistele la care participă tot soborul;
de la 8-10 liturghia care se face numai la preotul de rând şi cântăreţ, iar ob
ştea la ascultare; ascultătorii au trecut la lucru 8-11; la 11 e masa; timp liber
11-13; de la 13-18 ascultare; de la 16-17 vecernie cu preot de rând; la 18
cina; la 20 stingerea, prin bătaie în clopot de 7 ori, închiderea candelelor; la
23 miezonoptica şi utrenia care ţine până la 2; odihna de la 2-5; în timpul cât
nu sunt slujbe, biserica nu tace - se citeşte în permanenţă Psaltirea, de către
2Ioanichie B ă l a n , Patericul..., p. 746; Ioanichie B ă l a n , Viaţa..., pp. 92-94, cu detalii
asupra acestui aspect.
3Ne vorbeşte părintele Cleopa, .voi. 9, Ed. Episcopiei Romanului, 1999, p. 118.
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călugării de rând; cei care citesc noaptea nu mai merg la utrenie; duminica
seara, marţi seara şi la sărbători mici se fac privegheri până la ora 1; la prazni
cul împărătesc se fac privegheri toată noaptea, ieşindu-se din biserică abia la
ora 12 a doua zi; panahida în fiecare zi; maslu în fiecare zi.
Posturile: luni, miercuri, vineri o singură masă în zi, cu mâncare fară
grăsime, la ora 15; în ultima vineri din fiecare lună se mănâncă după apusul
soarelui «post negru»; în zilele celelalte se mănâncă de două ori pe zi, mâncare
fară carne şi grăsime; se dă untdelemn în zilele de pravilă şi peşte s-ar da dacă
ar fi; în Postul Mare se posteşte prima săptămână complet - se opreşte chiar
apă. Dacă cineva nu mai poate răbda cerea blagoslovenia; chiar apa peste tot
anul nu se bea decât cu blagoslovenie, nici măcar focul, care se face numai cu
foc din candelă; în celelalte săptămâni ale postului se mănâncă o dată în zi ori
la prânz, ori după apusul soarelui la aprecierea stareţului; celelalte posturi se
ţin la fel - la fiecare post se ţin 3 zile post negru, fară apă, se strânge stomacul
cu un brâu —dacă cineva nu rezistă, mănâncă.
Disciplina: călugării n-au nimic al lor; hainele sunt de obşte; nimeni nu
are bani; cei care au bani îi dau la stăreţie; n-au mâncare în chilie; nici mirenii
n-au voie să aducă carne în mănăstire; nu se ţin găini, porci; nu se mănâncă
decât lapte; nu s-a întâmplat nici o indisciplină; nu se păstrează nici un con
tact cu nimeni; mănăstirea are un corp de chilii, n-are nimeni voie să intre;
vinerea se face molitfa de mănăstire, de mărturisire, fiecare călugăr mărturisindu-se săptămânal şi se împărtăşeşte lunar; o dată pe lună se face mărturisire
obştească, cu post de o zi şi două, după care se mărturiseşte şi se împărtăşeşte.
Pravila acatistelor: luni—Bunavestire si
> Sfinţii Voievozi; marţi - Bunavestire
şi Sfântul Ioan Botezătorul; miercuri — Acoperământul Maicii Domnului şi
Sfântul Mina; Joi — Bunavestire şi Sfântul Nicolae; vineri - Sfânta Cruce şi
Cuvioasa Parascheva; sâmbătă - Bunavestire cu toate canoanele şi rugăciunile;
duminica, [fiind a] Mântuitorului, circulara Sinodului pentru catehizare”.
în acelaşi document se făceau câteva însemnări privitoare la modul de
conducere a mănăstirii, cât şi despre cei care cercetau acest aşezământ mo
nahal: „Conducerea totală este în consiliu, stareţul supunându-se acestuia;
disciplina liber consimţită; toate veniturile se depun de către duhovnici la
casierie, chiar cele particulare, contra chitanţă; casele din Rădăşeni şi Mălini
[din împrejurimile mănăstirii, n.n.] ajută, în special cele din Bucovina; vin
vizitatori din Bucureşti, ingineri, doctori, avocaţi, care servesc chiar la masa
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de obşte; vin chiar evrei care dau chiar pomelnice; în fiecare duminică 5 du
hovnici stau în chilii şi spovedesc; sunt cazuri când duhovnicul Paisie a spo
vedit 5 zile la rând, trebuind să fugă pe geam; în fiecare zi şi sărbătoare se dă
de mâncare la orice om care este în mănăstire, oricât de mulţi ar fi; mâncare
se dă din veniturile din biserică; nu se primesc în mănăstire oameni bogaţi;
se face scoală
catehetică în fiecare zi;7 toti
din
>
y comuniştii,
> 7 miliţia
> cu soţiile
>
Fălticeni au depus pomelnice „ca să se pocăiască”; n-a fost nici un incident;
şeful postului Drăceni a dat vaca mănăstirii, pentru lapte; nu se face caz de
minuni; partidul din Mălini l-a avertizat pe stareţ că are informatori în bise
rică, iar Cleopa le-a spus că vor veni la mănăstire toţi; autorităţile le dau zahăr
şi vor să le dea cartele, primăria din Fălticeni le dă tot concursul; evreii din
Târgu Neamţ vin la Cleopa”.4
Din documentul redat mai sus reiese cum, pe lângă rigoarea monahală
care exista în renăscuta mănăstire Slatina, exista o evlavie manifestată de re
prezentanţi ai puterii comuniste şi diferiţi intelectuali apropiaţi de Biserică.
Nu întâmplător în chinovia de la Slatina vor intra „teologi iscusiţi”, care îl
apreciau pe părintele Cleopa, precum Leonida Antonie Plămădeală, Petroniu
Tănase, Dosoftei Moraru, Gherontie Bălan sau Daniil Sandu Tudor. Se
ajunseseră la 80 de vieţuitori, dintre care 60 erau tineri. De altfel, părin
tele Petroniu a închegat un frumos cor bisericesc format din 30 de fraţi.
Potrivit izvoarelor duhovniceşti, la puţin timp, părintele Cleopa a primit de
la Mitropolia Moldovei ascultarea de a îndruma administrativ şi spiritual,
alături de Sihăstria si
cu schiturile Sihla si
i Râsca
i
i Rarău,7 si
i mănăstirile Putna
şi Moldoviţa. Astfel, timp de trei ani, părintele Cleopa le-a cercetat cu regu
laritate şi s-a îngrijit de respectarea rânduielii monahale5.
Prestigiul de care se bucura chinovia condusă de părintele Cleopa, dar
mai ales faptul că era cercetată chiar de membri de partid au determinat au
torităţile statului să treacă la o verificare informativă tot mai riguroasă.
De fapt, încă de la mutarea sa în 1949, Securitatea avea în vedere o ve
rificare informativă, pentru a afla despre activitatea călugărilor de la Slatina.
Astfel, din anul 1950, despre părintele Cleopa se semnala că la predică se
4Cristina P ă iu ş a n , Radu C i u c e a n u , Biserica ortodoxă română sub regimul comunist, voi. 1
(1945-1958), Bucureşti, INST, 2001, doc. 122, pp. 245-247.
5Ioanichie B ă l a n , Viaţa..., pp. 97-100.
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exprima ostil la adresa orânduirii socialiste: „«Pace nu va fi, deoarece lumea
şi-a pierdut credinţa în Dumnezeu»; că lui [Cleopa, n.n .] nu-i este frică de
închisoare, că oriunde va fi el, cu el este Hristos”.
Tot în urma unei discuţii cu părintele Cleopa, informatoarea „Galina”
arăta că, în cursul lui septembrie 1950, „Securitatea a vrut să ridice o icoană
facătoare de minuni de la mănăstirea Sihăstria, dar că plecând de la el [Cleopa,

n.n.\, motorul s-a oprit mereu şi ofiţerii Securităţii s-au rugat în genunchi să ia
icoana înapoi în mănăstire. Iar el a trimis copii mici şi curaţi să facă această ac
ţiune. Apoi a afirmat că o parte din oamenii Securităţii s-au convertit, iar cei
lalţi nu mai îndrăznesc să se apropie de mănăstire”. Imediat după acest „inci
dent” cu autorităţile, Securitatea a verificat zvonul dacă părintelui Cleopa i se
atribuia darul facerii de minuni, aşa cum se procedase şi în cazul altor monahi
îmbunătăţiţi, precum Arsenie Boca de la Prislop. într-o notă din 7 septembrie
1950, se spunea că arhimandritului Cleopa „nu i se atribuie darul facerii de
minuni şi nici nu umblă prin satele de prin împrejurimi. Nu este vizitat de
credincioşi mai mult ca ceilalţi călugări, dar este privit nu numai de populaţie,
ci şi de călugării mănăstirii ca unul ce ţine cu stricteţe viaţa călugărească”6.
De asemenea, pentru faima lui de mare predicator pe care şi-o dobândise
în misiunile duhovniceşti pe care le îndeplinise în diferite locuri din ţară (mă
năstirile Vladimireşti, Ploieşti, Bucureşti-Patriarhie, Sfânta Ecaterina şi Antim),
părintelui Cleopa i s-a interzis să mai predice. De altfel, la Vladimireşti, Cleopa
îl însoţise pe patriarhul Justinian7. în urma celor văzute acolo, părintele Cleopa
a realizat un chestionar cu principalele probleme duhovniceşti constatate în
această mănăstire şi cu răspunsuri alcătuite din pasaje scripturistice şi patris
tice. Materialul a fost publicat apoi de patriarhul Justinian în revista Studii
Teologice, nr. 5-6, din 1953, pentru a preveni apariţia unor greşeli duhovniceşti
şi liturgice din partea celor care aveau legături cu Vladimireştii. în 1960, acest
îndreptar de credinţă era scos din nou la suprafaţă la informarea unei surse
a Securităţii, care găsise articolul cu pricina. în fapt, era o acţiune tardivă a
Securităţii, de depistare a celor care avuseseră legături cu Vladimireştii8.
6ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 138-139, 152.
7ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 139.
8ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183,f. IOO-IOOv, unde este anexat articolul susamintit.
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La 1 iunie 1951, Cleopa spunea că nu mai are dreptul să predice decât
fraţilor vieţuitori şi numai în trapeza mănăstirii. Aceasta după ce chiar orga
nizaţia PM R Mălini, raionul Fălticeni, îi solicitase să vorbească la o viziona
re cinematografică. El refuzase, motivând că preoţii nu trebuie să vorbească
la mitinguri, mai ales în problema colectivizării, deoarece aceştia trebuie să
predice numai despre Hristos. Ofensa adusă autorităţilor a fost şi mai mare
atunci când Cleopa a adăugat că el vorbeşte numai în mănăstire, chiar dacă
vor veni la el „tovarăşi din conducerea Uniunii Sovietice şi a RPR”9.
De asemenea, Cleopa ar fi spus la trapeză că „orice călugăr care va divul
ga ceva din mănăstire va fi exclus din monahism”, deoarece în mănăstire se
făceau pomeniri şi rugăciuni pentru cei închişi. Informaţia poate fi puţin şi
voit exagerată de sursele Securităţii, deoarece, potrivit regulii monahale de la
Slatina, călugării trebuiau să vorbească tot mai puţin.
Totodată, prezenţa părintelui Cleopa în Slatina încuraja pelerinajul,
după cum chiar el afirma: „La mănăstirea Slatina vin din ce în ce mai mulţi
credincioşi care dau pomeni în alimente şi bani ca să-i ferească Dumnezeu de
rele şi să nu le ia pământul la colectiv”. Ba mai mult, încuraja chiar catehi
zarea copiilor, spunând: „Le voi da bomboane şi ciocolată ca să-i atragem pe
copilaşi în jurul bisericii, pentru că ei când vor avea de la părinte o bomboa
nă, nu vor fugi de religie, ci vor veni în jurul preotului”. La fel îl încuraja pe
preotul Bostan din Drăceni, care la rândul lui trebuia să-i adune pe copii la
biserică cu bomboane şi cruciuliţe primite de la mănăstirea Slatina10.
In aceste condiţii, urmărirea informativă declanşată de Securitate a fost
intensificată, mai ales prin deschiderea unui „dosar de obiectiv mănăstirea
Slatina”. Aceasta presupunea dirijarea de informatori, interceptarea cores
pondenţei şi filarea obiectivului şi legăturilor sale, documentele consultate
până în prezent fiind însă puţine în această privinţă. Astfel, scrisorile trimiseprimite de părintele Cleopa erau interceptate, unele chiar reţinute, precum
cele legate de părintele Arsenie Boca11.
într-un plan-acţiune de verificare din 1952, Securitatea avea în vedere
instruirea unui informator care „să stea de vorbă săptămânal cu obiectivul,
9ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 110.
10ACNSAS, fond Informativ, f. 92-93.
11
George E n a c h e , Adrian Nicolae P e t c u , Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice
din România, E d . Partener, Galaţi, 2009, pp. 37, 97-98, 100-102.
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pentru a vedea felul cum priveşte regimul şi manifestările sale”, cu termen
până la 15 ianuarie; se avea în vedere studierea şi identificarea unei persoane
„pentru a fi recrutată ca informator pe lângă Ilie Constantin, pentru a se
verifica atitudinile sale duşmănoase”, cu termen până la 30 ianuarie; „orice
constatări pozitive mai însemnate cu privire la Ilie Constantin vor fi raportate
DRSS Câmpulung”, cu termen permanent12.
La 21 aprilie 1952, se raporta Securităţii din Câmpulung că nu s-au
putut obţine informaţii, deoarece „aproape tot timpul a fost retras în chilie,
fiind şi bolnav”, şi chiar internat la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi13. In
acest vid al controlului informativ asupra activităţii de la Slatina, Securitatea
a trecut la măsuri represive. S-a făcut o percheziţie amănunţită în mănăsti
rea Slatina, începută în timpul nopţii, la finalul căreia erau reţinuţi Cleopa
Ilie, Arsenie Papacioc şi fratele Constantin Dumitrescu. în timpul anchetei
de la Securitatea Fălticeni, părintelui Cleopa i s-a spus: „Dumneata sabotezi
economia naţională şi spui că astăzi este Gheorghe şi mâine Vasile şi este săr
bătoare, iar oamenii pun ţapina jos şi nu mai lucrează!” în schimb, părintele
Cleopa răspundea: „Cum să nu spun că nu este sărbătoare, dacă este scrisă în
calendar de Sfânta Biserică?”14
în aceeaşi perioadă, patriarhul Justinian dorea să-l mute pe Cleopa cu
40 de monahi la mănăstirea Neamţ. Dar patriarhul nu a reuşit, deoarece
autorităţile statului aveau în vizor diminuarea drastică a valului de pelerini
la Slatina, cu atât mai mult la Neamţ, care era mai accesibilă credincioşilor.
7

y7

y

Tot izvoarele duhovniceşti ne arată că, după întoarcerea în mănăstire şi o
spovedanie, duhovnicul l-a sfătuit pe părintele Cleopa să se retragă în munţi
împreună cu ucenicul său, Arsenie Papacioc, până se liniştesc „tulburările din
Slatina”. La plecare, noaptea, a lăsat vorbă în mănăstire că se duce la spital,
pentru ca fraţii de rugăciune să nu fie în nici un fel responsabili de dispariţia
lui. Cei doi călugări s-au ascuns în munţii Stănişoarei, în preajma satelor
Negrileasa şi Ostra, adăpostindu-se în stâne părăsite şi în „alte locuri necu
noscute”, fiind separaţi şi primind mâncarea o dată pe lună de la cei din mă
năstire. Totuşi, întâlnirile cu monahul Arsenie erau frecvente, mai mult din
12ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 146, 151.
13ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 147.
14Ioanichie B ă l a n , Viaţa..., p. 101.
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motive duhovniceşti, după cum părintele relata: „Ne întâlneam la muntele
Scrânciobul, ne mărturiseam amândoi. El se împărtăşea, avea şi el Sfintele şi
eu, ne iertam şi eu plecam la bordeiul meu, el pleca la muntele lui. Mi-aduc
aminte prin câte ne-a trecut mila Domnului! Dar când ne-am despărţit, am
jurat pe Evanghelie, aveam un Nou Testament: «Dacă te prinde pe sfinţia ta,
să nu spui de mine şi dacă mă prinde pe mine, să nu spui nimic, ca să nu zică
că suntem organizaţie»”15.
însă greutăţile traiului de munte s-au simţit mai ales în iarna lui 1953,
când părintele Cleopa a fost adăpostit în casele locuitorilor răzleţi16. în unele
documente de la Securitate se arată că părintele Cleopa a stat ascuns la o
familie de bătrâni, după cum aflăm dintr-o notă: „Atunci a stat în coteţul
unor vite şi de acolo nu vedea nimic, decât o biserică pe un vârf de deal. Era
biserica de la Pleşa. A stat prin părţile Humorului Solca-Cacica, Cajvana17.
în timpul acela scria şi citea”18.
Cei doi s-au întors în mănăstirea Slatina abia în vara lui 1954. Iar
acest lucru a fost posibil după ce patriarhul obţinuse reabilitarea celor doi
monahi de la autorităţile statului şi după îndelungi căutări întreprinse de
Daniil Sandu Tudor, Petroniu Tănase si Emilian Olaru, staretul de la Slatina.
Probabil că fusese un schimb între patriarh şi autorităţile statului, cei doi,
alături de alţi clerici, trebuind să contribuie la campania de combatere a stilismului, mai ales în Moldova. Potrivit izvoarelor duhovniceşti, cei doi au
fost duşi de ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor la patriarhul Justinian, la
Bucureşti, unde au stat chiar 4-5 luni şi „s-au sfătuit duhovniceşte”.
Ulterior, cei doi au fost împuterniciţi de patriarh, cu viză de la Ministerul
7

y

7

y

Afacerilor Interne, să cerceteze duhovniceşte câteva mănăstiri din împrejuri
mile Bucureştiului, precum Ţigăneşti, Pasărea şi Căldăruşani19, demers din
care nu au lipsit incidentele cu autorităţile statului. Pe când erau la mănăs
tirea Pasărea, cei doi călugări au fost reţinuţi de autorităţile statului. Despre
15Ne vorbeşte..., voi. 12, 2002, p. 52.
16
Ioanichie B ă l a n , Viaţa.. ., pp. 101, 104-105; Ioanichie B ă l a n , Patericul... , pp. 746-747.
17Pleşa era sat, corn. Mănăstirea Humorului, jud. Suceava, cf. I. Iordan, P. Gâştescu. D.
Oancea, Indicatorul localităţilor din România , Ed. Academiei Bucureşti, 1974, p. 203. Cacica,
sat, comună, cu reşedinţa în satul Pârteştii de Sus, jud. Suceava, cf. I. Iordan, P. Gâştescu. D.
Oancea, Indicatorul localităţilor..., p. 97.
18ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 107.
19Ioan ichie B ă l a n , Viaţa..., p. 105; Idem, Patericul..., p. 747.
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aceasta, documentele Securităţii nu ne spun nimic, în schimb ne povesteşte
însuşi părintele Cleopa într-un dialog cu părintele Galeriu din 19 august
1994: „Noi eram trimişi ca străini pe acolo. Nu mai fusesem niciodată. Un
preot de acolo a spus la miliţie că eu sunt duhovnicul comandantului parti
zanilor din munţi.
)
Si
numai
cum
era la Sfântul Maslu la mănăstirea Pasărea — era din
>
Bucureşti multă lume, că Pasărea avea vreo 400 şi ceva de călugăriţe - , când
terminam Sfântul Maslu, numai vin doi plutonieri cu pistoalele automate:
«în numele legii, sunteţi arestaţi! Urmaţi-ne!»
Am dat jos crucea, felonul, epitrahilul şi i-am urmat. «Buletinele!» Ne-au
scos pe poarta aceea pictată de Protcenco: «Binecuvântat este cel ce vine întru
numele Domnului».
[...] Şi ne-au dus la Afumaţi. Ne-au cerut buletinele. Noi aveam de
legaţia Patriarhiei, semnată de patriarh: «Părintele Ilie Cleopa cu ucenicul
său, Arsenie Papacioc, sunt delegaţi de noi să meargă prin mănăstiri pentru
predici, pentru îndrumări duhovniceşti şi spovedania soboarelor». Dar ei nu
ne-au cerut delegaţia Patriarhiei, ci buletinele. Dar buletinele noastre, fiindcă
noi fusesem atâţia ani în munţi, nu erau vizate. Şi când mergeam încolo,
unul mergea înaintea noastră şi unul în spate. Oamenii se puneau în coada
sapei şi se întrebau: «Oare unde îi duc pe preoţii ăştia?».
Dar eu îi spun lui Arsenie: «Aşa, Arsenie, din pustie la Patriarhie şi de la
Patriarhie mergem la puşcărie!» Dar Arsenie avea 14 ani de închisoare: «Taci,
măi frate, zice, suntem trimişi de şeful Bisericii. Poate să mă împuşte acum!
Suntem pe drumul ascultării». El era întărit săracul. Aşa. încep cercetările.
Erau ofiţeri acolo, la Afumaţi. întâi pe mine. «De unde eşti? Câtă şcoală ai?
Unde ai făcut? N-ai neamuri în străinătate?». Şi la urmă mă întreabă: «De ce
stai în pustie?» «Să mă rog lui Dumnezeu! » «Dar în mănăstire nu puteai?»
«Am fost prea obosit şi m-am dus în pustie.»
Când a terminat cu mine, îl ia pe Arsenie. Arsenie avea hârtie de la Aiud,
că i-a dat drumul, că el făcuse la Aiud închisoare. «Dumneata ai fost arestat».
«Da, dar uite, nu mi-aţi dat voi drumul?» «Şi de ce ai plecat în pustie?» «După
stareţul meu, să mă rog. Să mă învăţ cu rugăciunea!».
Dar ei ne luaseră buletinele şi nu erau vizate: «Trebuie să plătiţi atâta
taxă, că nu-s vizate buletinele!». Dar n-aveam nici un franc la noi. «Lasă că o
păţiţi voi!», ne-au zis.
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Maicile au venit cârd - erau sute de maici venite - tocmai acolo, la
15 km, şi strigau în gura mare: «Daţi-ne duhovnicii! Daţi-ne duhovnicii!
Dati-ne
duhovnicii!».
>
Şi stareţa de la Pasărea a zis: «Da. Ne-aţi furat grâul de la arie. Aţi luat
oamenii ăştia sfinţi, care au venit din pustie!».
Apoi stareţa a dat telefon la patriarh. Patriarhul era la băi, la Olăneşti, cu
Gheorghiu-Dej. «Părintele Cleopa cu ucenicul sunt arestaţi la Pasărea». Ehei,
când a auzit patriarhul, el ţinea mult la mine. II am în memorie.
Au venit apoi doi ofiţeri de la miliţia centrală cu motocicletele şi când au
intrat acolo, au întrebat:
- Măi, care-i mai mare pe aici?
A strigat acela:
- Eu. Era şeful
secţiei.
>
>
- Măi, ce-aţi făcut voi aici ştie şi Londra, şi Washingtonul! De ce aţi
arestat călugării ăştia?
- Avem informaţii...
>
- Să vă ia d... pe toţi! Ştiţi voi cine-i Justinian patriarhul? Măi, el este
părintele ţării, cu Gheorghiu-Dej. Ăştia sunt delegaţii Patriarhiei.
Că ei n-au cerut delegaţia Patriarhiei, au cerut buletinele. Am dat bule
tinele. Când au venit aceia au spus:
- Părinţilor, aveţi delegaţia Patriarhiei?
- O avem - era la mine -, dar nu ne-a cerut-o, au cerut buletinele.
- Ia scoateti
> voi!
Când au văzut aceia, semnat de patriarhul şi viza ministrului de interne,
au început să se scuze:
- Nu eu! Nu-s vinovat eu! Acela. Acela.
- Părinţilor, vă duceţi la mănăstirile în care aveţi aprobare. Faceţi tot
ce-a spus patriarhul! Toţi aceştia care v-au arestat vor fi pedepsiţi!
[...] Am mai fost pe urmă la Zamfira, Suzana, Cheia; erau mănăstiri la
care încă nu fusesem”20.
întors în mănăstire, părintele Cleopa avea să se confrunte cu un val im
presionant de credincioşi, faţă de care autorităţile statului nu puteau rămâne
indiferente. Mai ales că acum era suspectat de relaţii cu monahii care gravitau
20N e v o rb e şte..., voi. 12, pp. 4 0 -4 6 .
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în jurul schiturilor Rarău şi Slatina, unde se retrăsese ieroschimonahul Daniil
Sandu Tudor. Iar legăturile dintre aşezăminte, în „activitatea duşmănoasă”
suspectată de Securitate, erau asigurate în special de Arsenie Papacioc21.
In realitate, cei suspectaţi de Securitate de „activitate duşmănoasă” încer
cau întărirea credinţei şi cultivarea acesteia în mănăstirile moldave, atragerea
şi păstrarea în jurul Bisericii a cât mai mulţi tineri. Cum acţiunea a căpătat
amploare, Securitatea a intrat în alertă şi în 1956 a deschis un dosar de urmă
rire informativă, în care era inclus şi părintele Cleopa.
însă revenirea lui la Sihăstria, la sfârşitul anului 1956, se pare că l-a scăpat
de arestările operate de Securitatea Suceava în rândurile celor care gravitau în
jurul Schitului Rarău condus de Daniil Sandu Tudor22. Părintele Cleopa fi
gura în dosarul de grup de la Slatina-Rarău ca un „element foarte mistic şi cu
multă influenţă asupra populaţiei credincioase”, dar Securitatea încerca să afle
totuşi „ce activitate dusmănoasă desfasoară”. Pentru aceste acţiuni, Securitatea
a recrutat şi a dirijat doi informatori, care însă nu au furnizat informaţii utile,
în afară de faptul că părintele Cleopa era arătat ca un „călugăr bigot şi exage
rat de mistic”. După arestarea lui Arsenie Papacioc şi Daniil Sandu Tudor, se
avea în vedere chiar audierea acestora în legătură cu părintele Cleopa23.
Totuşi, după revenirea la mănăstirea de metanie, părintele Cleopa era
chemat să cerceteze duhovniceşte în Mitropolia Banatului. Aici, mitropolitul
Vasile Lăzărescu se pregătea pentru canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la
Partos,
>7 act care s-a săvârsit
> în zilele de 6-8 octombrie 1956 în Catedrala mitropolitană din Timişoara. Apoi, duhovnicul moldovean a cercetat mănăstiri
le Vasiova, jud. Caraş-Severin, unde slujise marele duhovnic Vichentie Mălău
>

”

>

j

>

(cu metania la Secu), şi Gai, din judeţul Arad, unde a stat o vreme. De aici, a
fost trimis de episcopul Andrei Magieru să iniţieze campanii duhovniceşti în
mai multe mănăstiri din zonă. Totodată, l-a sfătuit duhovniceşte şi l-a spove
dit pe chiriarhul arădean24.
21ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 93-94.
22ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 132.
23ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 114, 129, 132.
24Mircea Păcurariu , Sfinţi daco-romani şi români, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
Iaşi, 1994, p. 82; Ioanichie B ălan , Viaţa..., pp. 106-107. De remarcat este episodul de la
mănăstirea Gai, după ce pusese rânduială întocmai ca la Sihăstria: „Când s-a tras clopotul de
Utrenie, credincioşii, nefiind deprinşi cu slujba de miezul nopţii, au chemat pompieriisă stingă
focul, crezând că s-a aprins mănăstirea. Părintele Cleopa i-a chemat înbiserică şi le-a ţinut o
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întors în Moldova, părintele Cleopa era solicitat din nou de patriar
hul Justinian să meargă cu câţiva monahi aleşi şi să-l înscăuneze ca stareţ la
mănăstirea Putna pe ieromonahul Dosoftei Moraru, un ucenic al său. La
Putna, Cleopa a vieţuit câteva luni, pentru a impune o autoritate monahală
de care se bucura în rândul călugărilor, o regulă unitară în acest aşezământ,
altfel spus a pus început bun în ctitoria ştefaniană lipsită până acum de viaţa
monahală25.
La întoarcerea părintelui Cleopa la Sihăstria, era stareţ protosinghelul
Ioil Gheorghiu, ucenic al vrednicului egumen Ioanichie Moroi. Aici duhov
nic mai era şi părintele Paisie Olaru, întors în 1953 de la Slatina, după tul
burările provocate de Securitate. Treptat, cu aceşti trei monahi, Sihăstria a
renăscut duhovniceşte, reluându-se pelerinajele credincioşilor la această mă
năstire. Părintele Cleopa spovedea şi sfatuia duhovniceşte pe credincioşi la
chilia lui din deal. în aşezământ se respecta tipicul cu slujbe zilnice şi obştea
creştea la 80 de vietuitori, mulţi fiind tineri. Sihăstria redevenea o „cetate
duhovnicească a Ortodoxiei româneşti”26.
Această situaţie nu a durat, deoarece regimul comunist a trecut la un
amplu demers de diminuare drastică a monahismului românesc după mo
delul campaniei ateiste declanşate de N.S. Hruşciov în Uniunea Sovietică,
în 1959, înaintea adoptării decretului 410 la 28 octombrie, de către Marea
Adunare Naţională, Sihăstria a fost transformată în mănăstire-azil, după ce
se aflase în pericolul de a fi închisă. Aici au fost aduşi peste 40 de călugări
bătrâni din mai multe mănăstiri moldave închise de autorităţi. însuşi stare
ţul Ioil şi alţi călugări (de exemplu, Varsanufie Lipan, ucenic al părintelui
Cleopa) erau excluşi din mănăstire la 22 aprilie 1959 şi obligaţi să se întoarcă
în locurile natale. La fel s-a întâmplat în cazul Slatinei, care a devenit azil
pentru maicile bătrâne27.
Până în prezent nu ştim dacă era ameninţat cu arestarea, cert este că în
octombrie-noiembrie 1959, părintele Cleopa se retrăgea în munţi pentru a
treia oară. Se poate susţine că şi teama de a nu fi obligat de autorităţi să se
predică mişcătoare de suflet. Printre cuvintele spuse de el, au fost şi acestea: «Focul care s-a aprins
aici, la mănăstirea Gai, să nu se mai stingă până la sfârşitul lumii»” (Ioanichie Bălan , Viaţa...).
25Ioanichie Bălan , Viaţa..., pp. 107-108.
26Ioanichie Bălan , Viaţa..., pp. 109-110.
27Ioanichie Bălan , Viaţa..., pp. 111-112.
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întoarcă în satul natal, deci să fie exclus din monahism, l-a determinat pe
părintele Cleopa să urce în munţi şi să ducă o viaţă de schimnic, de rugător
în mijlocul naturii.
De data aceasta, părintele Cleopa s-a ascuns în zona munţilor HălăucaPipirig, Petru Vodă, unde şi-a făcut un bordei, în care a locuit doi ani şi
unde a fost ajutat de credincioşi din zonă, unii dintre ei rude ale monahului
Varsanufie Lipan. Conform unor mărturii obţinute ulterior de Securitate,
părintele Cleopa ar fi stat şi în zona „Râpei lui Coroi” din munţii Sihlei, unde
a dus o viaţă de pustnic, fară a avea contact cu nimeni. In acelaşi timp, el era
vizat de organele silvice şi de cele ale Miliţiei care îi impuneau plecarea din
bordeiul în care stătea, deoarece, conform Decretului 410/1959, oficial era
exclus din monahism.
în octombrie 1964, părintele Cleopa a revenit în mănăstirea de meta
nie28. însă mitropolitul Iustin Moisescu nu a vrut să-l primească în Sihăstria,
„spunând ca să stea unde a stat până acum ascuns”. Cu toate acestea, Petroniu
Tănase a făcut demersurile necesare la patriarhul Justinian pentru reintrodu
cerea părintelui Cleopa în mănăstirea Sihăstria. Cleopa a reintrat în mănăsti
re, dar nu avea voie să predice la slujbe poporului, în general, fiind nevoit să
vieţuiască
mai mult în chilie29.
>
Urmărirea părintelui Cleopa după revenirea la Sihăstria
Reabilitarea părintelui Cleopa obţinută de patriarhul Justinian a prile
juit refacerea treptată a mănăstirii, care era ţinută permanent sub observaţie
chiar de comandantul unităţii judeţene de Securitate, col. Aurel Mihalcea,
maiorul Trofin şi de împuternicitul de culte. Părintele era urmărit în cadrul
unei acţiuni la nivelul mănăstirii, de care se ocupa chiar ofiţerul Mihalcea,
care rămânea uneori şi mai multe zile la Sihăstria. Cei de la Securitate erau
interesaţi mai ales despre: cunoaşterea şi scopul celor care vin în pelerinaj
la Sihăstria, a vizitelor făcute de străini şi de cei cu antecedente legionare;
28ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 109, 115; Ioanichie Bălan , Viaţa...,
pp. 112-113; I. Bălan , Vetre de sihăstrie românească, sec. IV-XX, Bucureşti, Ed. IBM BO R, 2001,
p. 526. In timpul vieţuirii din munţi, părintele Cleopa a scris mai multe lucrări cu caracter
duhovnicesc (Ioanichie Bălan , Vetre de sihăstrie...).
29ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 109, 162.
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corespondenţa primită/trimisă de părintele Cleopa, motiv pentru care unele
scrisori erau interceptate şi chiar reţinute la dosar; atmosfera duhovnicească
din mănăstire; locurile în care a fost ascuns şi de cine a fost ajutat părintele
etc. De asemenea, Securitatea a urmărit circulaţia unor manuscrise provenite
din mănăstiri nemţene şi care erau multiplicate la maşina de scris pentru a
fi difuzate credincioşilor interesaţi. De pildă, Constantin Vâlsan, unul din
tre marii binefăcători ai Sihăstriei din vremea conducerii părintelui Cleopa,
preluase de la stareţul mănăstirii Horaiţa, Ioil Gheorghiu (fostul stareţ de la
Sihăstria), trei manuscrise: unul despre Sfânta Teodora de la Sihla, alcătuit
de episcopul pensionat Eugeniu Laiu, iar celelalte două cu titlurile: Folosul
Liturghiei şi Spovedania călugărilor, scrise de părintele Cleopa30.
Cu toate acestea, părintelui Cleopa i s-a cerut ca, împreună cu Petroniu
Tănase, să cerceteze duhovniceşte diferite mănăstiri din tară, acţiuni în urma
cărora „îşi manifesta regretul că mănăstirile nu au călugări. în Moldova, spu
nea părintele, este o situaţie mai bună relativ faţă de celelalte. Ateismul este
întins, oamenii nu mai vin la biserică, copiii se înstrăinează de biserică şi de
aceea sunt atâtea acte de imoralitate încă din tinerete”31.
>
în mai 1965, părintele Cleopa era indicat în documentele Securităţii
cum că i se interzisese să mai predice, însă pentru a-şi îndruma ucenicii „în
fiecare zi, mai ales de sărbători, ia după el câţiva călugări şi colindă pădurile şi
piscurile din împrejurimile mănăstirii Sihăstria. La fiecare popas le spune din
pravila călugărească, stau şi cântă cântări religioase şi apoi, într-un târziu, se
întorc la mănăstire. El nu iese din Sihăstria în altă parte”32.
începând cu 13 februarie 1972, părintele Cleopa este urmărit într-o ac
ţiune de „supraveghere informativă generală” (SIG), pentru a se stabili dacă
făcea „propagandă mistică”, mai ales că se declarase împotriva „ştiinţei şi cul
turalizării cetăţenilor patriei”, prin afirmaţii conform cărora teatrul, televi
ziunea şi cinematograful ar fi dăunătoare vieţii spirituale a credincioşilor33.
30ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 84-84v. O altă acţiune de acest gen a fost
de depistare a autorului şi a spaţiului de difuzare a trei poezii adresate părintelui Cleopa: prima
de 40 strofe cu titlul „Suspinul unei mănăstiri”, iar celelalte două intitulate „Hristos a înviat”,
scrise de Georgeta Condur, din Bucureşti (ACNSAS, fond Informativ, dosar 2 3 5 1 8 3 ,/ 125-

128).
31ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 41.
32ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 107.
33ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 37.
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De altfel, Securitatea încerca impunerea în mănăstirea Sihăstria a unei
marginalizări a monahilor consideraţi ostili regimului, a unei atmosfere cât
mai secularizate, adaptată la timpurile moderne şi la mersul politic al ţării,
totul într-un control informativ cât mai strict. La câteva luni după declan
şarea SIG, în data de 15 iunie 1972, sursa „Neagu” arăta într-o notă că „în
ultimul timp, părintele a început să se mai potolească, în sensul că nu mai
boicotează ca în mănăstire să se mănânce carne, că s-a instalat telefon, tele
vizor şi altele. In ce priveşte predicile, a fost atenţionat de stareţul mănăstirii
să predice ceea ce se cuvine, fară a mai răstălmăci şi exemplifica în fel şi chip
pildele şi alte citate din Evanghelie. Pentru a nu mai predica de fiecare dată
cu ocazia slujbelor, s-a reglementat serviciul la biserică prin rotaţie cu toţi
preoţii. Totuşi, nu a renunţat definitiv la concepţiile lui mistice şi continuă
să întreţină relaţii cu fosta conducere a mănăstirii: Ioanichie Bălan, Caliopie
Apetri, Oanele Victorin”34.
Un an mai târziu, într-o caracterizare a Securităţii, despre părintele
Cleopa se spunea că la mănăstirea Slatina fusese „semnalat cu manifestări duş
mănoase”, iar între 1959 şi 1964, a fugit în munţi pentru a nu fi arestat, „pen
tru activitatea lui mistică duşmănoasă”. Se mai arăta că, după revenirea din
1964, părintele Cleopa „menţine aceeaşi poziţie, adică mistică şi duşmănoasă,
fiind împotriva cuceririlor ştiinţei şi tehnicii, a cultivării maselor prin radio şi
televiziune”. De asemenea, se mai arăta că acesta „a scris multe materiale de
propagandă mistică. De către enoriaşii din partea locului este cunoscut ca un
făcător de minuni, drept cel mai bun duhovnic”; „se bucură de mare popu
laritate, cu multă influenţă atât în rândul călugărilor, cât şi al cetăţenilor care
au auzit de el chiar din diferite localităţi din ţară”; în jurul lui gravitează „ele
mente cunoscute cu trecut politic - foşti legionari - condamnaţi, mistici”35.
Părintele Cleopa la Locurile Sfinte şi implicarea Securităţii
Pelerinajele la Muntele Athos şi la Locurile Sfinte reprezintă o altă pro
blemă complicată în biografia părintelui Cleopa. Dorinţa foarte mare de a
merge în pelerinaj la locurile sfinte ale Ortodoxiei, pe care părintele Cleopa
34ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 38.
35ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 1.
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şi-o manifesta tot mai mult, a fost un aspect pe care Securitatea l-a speculat
abil, mai ales pentru faptul că reprezenta o autoritate morală şi duhovni
cească importantă în monahismul românesc din a doua jumătate a secolului
al XX-lea.
De fapt, Securitatea era conştientă că un monument de spiritualitate
cum era părintele Cleopa poate fi „exploatat” acolo unde slujitori obişnuiţi
ai Bisericii nu dăduseră rezultatele preconizate. Iar probleme pentru statul
român, de care Securitatea trebuia să se ocupe în mod special şi care pe plan
spiritual se identificau cu cele ale Bisericii, erau multiple. De exemplu, situatia
> canonică a comunităţilor
> de români ortodocşi >din SUA si>Canada sau
din Franţa, concurenţa cu alte Biserici ortodoxe din statele lagărului socialist
pentru o influenţă tot mai mare în muntele Athos şi la locurile sfinte din
Israel şi nu numai. Pentru Biserică acestea erau teme de lucru care trebuiau
rezolvate, iar pentru regim, pe lângă fluturarea „libertăţii religioase” garantate
de Constituţie, constituiau mai ales elemente fundamentale în diplomaţia
promovată de Nicolae Ceauşescu. Iar cel mai bun argument pentru rezol
varea acestor probleme era noua politică naţional-comunistă, care trebuia
susţinută de toate instrumentele de care regimul putea dispune, în cazul de
fată
> Biserica fiind considerată extrem de utilă.
Prezenţa părintelui Cleopa la întâlnirile ecumenice la care participau în
special teologi din străinătate era un prilej pentru regim de a arăta libertatea
de care se bucură cultele din România. în schimb, pentru părintele Cleopa
era o ocazie de a face mărturisire de credinţă şi de a propovădui despre adevă
rul revelat. De pildă, în septembrie 1976, la mănăstirea Văratec s-au întâlnit
participanţii unui simpozion ecumenic, prilej cu care au fost prezenţi delegaţi
ai mănăstirilor din zonă, printre care părinţii Cleopa Ilie şi Victorin Oanele.
în reşedinţa mitropolitului, părintele Cleopa, potrivit unei note informative,
„a vorbit o oră şi un sfert, cu citate de la fel de fel de scriitori bisericeşti, spre a
arăta cum este privită femeia în Scriptură şi în creştinism; care ar fi rolul ei în
societate şi despre rugăciune [...] Concluzia unora a fost că nu era cazul să fie
adus Cleopa pentru expunere. Cei de la Sihăstria au fost extrem de satisfăcuţi
de această dublă cinste: de a fi vizitaţi la Sihăstria şi de a fi invitat Cleopa să
vorbească la Văratec.
însuşi Cleopa simţea o satisfacţie şi spunea că acum a vorbit puţin în
raport cu altă ocazie când la Institutul teologic a vorbit odată trei ore în şir.
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Oricum, s-a făcut multă vâlvă în jurul lui Cleopa şi al Sihăstriei, parcă se
încerca a se spune: singura mănăstire este Sihăstria, singura evlavie se găseşte
numai la Sihăstria, singurul duhovnic şi singurul trăitor al unor forme de
viaţă monahală adevărată este Cleopa Ilie.
S-au făcut fotografii cu Cleopa. Episcopul Antonie Ploieşteanul se pare
că este regizorul acestei amplificări a cultului Cleopa”36.
Dincolo de orgoliul manifestat de informator în conţinutul notei furni
zate Securităţii, în acest context este de înţeles cât de preţios putea fi părintele
Cleopa în planurile autorităţilor statului de rezolvare a unor probleme de
care se loveau în străinătate.
O astfel de „utilizare” a părintelui Cleopa se putea materializa după pri
mirea invitaţiei de la episcopul Victorin Ursache de a pleca în SUA şi Canada,
în vederea ridicării unei mănăstiri şi, implicit, pentru aducerea tuturor comu
nităţilor de români sub jurisdicţia Patriarhiei Române. De altfel, Cleopa se
cunoştea cu Victorin Ursache, deoarece stăreţiseră împreună la Neamţ-Secu
şi Sihăstria, în preajma celui de-al Doilea Război Mondial. Insă plecarea sa
a fost suspendată, după mai multe vizite ale unor ofiţeri de Securitate la
Sihăstria şi după refuzurile părintelui de a fi recrutat ca informator, moti
vând că suferă de o boală de inimă. Mai ales că i se ceruse chiar să vorbească
în America la unele posturi de radio despre cum s-a dezvoltat monahismul
românesc după 194837.
Totuşi, marea dorinţă a părintelui Cleopa era de a merge în Athos, unde
avusese doi unchi, călugări, care permanent îl chemaseră în grădina „Maicii
Domnului a Ortodoxiei”, să refacă asezămintele ridicate acolo de români.
Părintele spunea cum „este însufleţit acum la bătrâneţe de două mari dorin
ţe: de a vedea locurile sfinte de la Ierusalim şi de a se retrage pentru linişte
şi rugăciune pustnicească la Muntele Athos”, deşi la Sihăstria se bucură de
toată stima din partea călugărilor şi credincioşilor. Pentru aceasta, s-a sfătuit
cu duhovnicul său, părintele Paisie Olaru, care s-a declarat împotrivă, spunându-i „că e mai de folos Bisericii româneşti să rămână acasă decât să plece”.
Sub ascultarea duhovnicului, părintele Cleopa a avut dezlegare să meargă în
Athos, dar nu pentru mult timp.
1

y

36ACNSAS, fond SIE, dosar 51395 (cota SIE), f. 50-51.
37ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 17, 21.
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Pentru că părintele Cleopa era hotărât să plece pentru o vreme la Muntele
Athos, atunci exarhul de la Mitropolie a cerut în 1973 înscrierea monahilor
care să-l însoţească. Stareţul Victorin Oanele s-a arătat extrem de îngrijorat,
deoarece se înscriseseră peste 20 de călugări, dintre cei mai buni. în urma
intervenţiei la Mitropolie, s-a hotărât asupra plecării din Sihăstria a numai
doi călugări tineri, capabili să muncească la refacerea zidăriilor de la bisericile
si
> chiliile româneşti
> din Athos38.
în acest sens, Securitatea a trecut la identificarea unor posibili candidaţi
pentru Muntele Athos şi la recrutarea ca agent a părintelui în această pro
blemă. Astfel că între 29 martie 1973 şi 5 iulie 1974, a fost deschis un nou
dosar de urmărire informativă cu numele conspirativ „Kalinik”. în planul de
măsuri de la deschiderea dosarului se preconiza: „ 1. Cunoaşterea şi contacta
rea lui Cleopa Ilie sub pretextul că anterior s-au mai făcut multe discuţii cu el
de către tov. Col. [Ion] Popescu [din Direcţia de Informaţii Externe, n.n.\ şi
despre plecarea lui în Canada - a refuzat. Discuţiile vor fi purtate de către tov.
Col. Toma şi mr. Trofin V. în ziua de 27.02.1973. în raport de comportarea
lui în discuţii se va hotărî fie compromiterea lui în faţa călugărilor şi enori
aşilor, fie contactarea lui în continuare, în vederea atragerii la colaborare. 2.
Cu ocazia contactării care va fi făcută la chilia lui, se vor lua măsuri să se in
troducă mijloace speciale mobile pentru a controla comentariile ce le va face
în urma discuţiilor purtate cu el. 3. Prin colaboratorul «Dan» se va organiza
o discuţie cu Cleopa după retragerea organelor noastre pentru a stabili mo
dul cum reacţionează. Tot prin colaboratorul «Dan» se va amenaja o cameră
de unde să se facă înregistrarea şi sub pretext că rămâne pentru recreare, un
cunoscut de-al nostru să rămână 4-5 zile la mănăstire pentru înregistrare. I se
vor introduce şi colaboratorului «Dan» mijloace speciale pentru a-1 verifica.
4. Prin colaboratorul «Dan» se va stabili comportarea lui în rândul călugări
lor, persoanele de care este vizitat, trimiţându-se în această perioadă la el şi pe
inf. «Petrescu» si
> «Marcu»”39.
O lună mai târziu, într-un raport datat 16 martie 1973, se scria despre
punerea în aplicare a planului de măsuri: „Cu ocazia discuţiilor purtate cu el
de tov. Col. Toma a rezultat că nu se pretează la recrutare, iar cele discutate
38ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 15-17.
39ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 1.
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i-au fost aduse la cunoştinţă şi stareţului, ceea ce denotă că nu poate fi atras
la colaborare. A recunoscut că întreţine relaţii cu diferiţi cetăţeni străini. S-a
încercat introducerea mijloacelor mobile de ascultare, însă nu s-a putut, ne^
fiind condiţii de ascultare. Discuţiile purtate de colaboratorul „Dan” cu cel
în cauză au avut loc la chilia lui Cleopa, unde i-a confiat tot ce s-a discutat.
In aceeaşi zi a fost vizitat şi de informatorul «Petrescu», însă a evitat a purta
discuţii cu acesta afirmând: «Fugi că Securitatea e la mine!». Introducându-se
mijloace speciale şi la stăreţie, pentru a stabili şi alte aspecte - nu au rezultat
probleme deosebite”.
De fapt, ofiţerii de Securitate era conştienţi că, dacă l-ar fi recrutat pe
părintele Cleopa, acesta nu ar fi putut păstra conspirativitatea. Acţiunea
Securităţii se întemeia probabil pe faptul că, cel puţin pentru o perioadă de
timp, aceasta putea să-l controleze informativ mai bine şi chiar să-l compro
mită atunci când considera necesar.
în continuarea activităţii informative se preconiza ca, prin colaboratorii
„Dan” şi „Marcu”, ambii din mănăstirea Sihăstria, „să se stabilească pe cât
posibil cine sunt persoanele care îl vizitează mai des sau care îi solicită diferite
servicii religioase”. Nu se scăpa din vedere „dacă în predicile ce le ţine în bi
serică, obiectivul caută să aducă atingere politicii statului nostru”40.
La 10 luni de la deschiderea dosarului, ofiţerii de Securitate întocmeau
o sinteză informativă despre părintele Cleopa, cu propuneri, în care se arăta:
„în toate împrejurările evită a face comentarii tendenţioase. în predicile
care le ţine în biserică se controlează de fiecare dată, pentru a pune în faţa
cetăţenilor numai probleme de cult, fară a mai vorbi în pilde [...] în ultima
perioadă de timp a fost mai mult bolnav; este suferind de inimă, evitând vizi
tele, slujbele în biserică şi spovedaniile. Totuşi, celor care i se adresează pentru
anumite sfaturi, oricare au mai fost la el la spovadă le dă o serie de canoane
care contravin celor mai elementare norme de convieţuire socială - contra
venind legilor statului nostru. Aceste toate informaţii au fost obţinute prin
biroul «S», iar obiectivul foloseşte şi transmite indicaţiile sale prin călugărul
Lipan Vasile Varsanufie, care a fost avertizat de organele noastre. Deoarece
până în prezent nu sunt probe împotriva sa, cum că ar desfăşură activitate
40ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 2.
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duşmănoasă împotriva statului nostru, ci numai mistică, propunem ca în
viitor să se întreprindă următoarele măsuri:
1. Lucrarea lui în continuare prin biroul «S», pentru a intra în posesia
şi altor materiale din care rezultă îndeosebi canoanele date de acesta.
2. Obţinându-se astfel de date, vor fi coroborate cu cele existente după
care se va face un articol în presa locală în scopul compromiterii lui.
3. Tot în scopul compromiterii se va acţiona în continuare pentru con
tactarea lui la domiciliu”41.
Prima şi ultima dintre măsurile propuse erau aprobate de ofiţerul supe
rior, însă cea privitoare la compromiterea în presa locală era respinsă. Practic,
după ce se reuşise timorarea şi marginalizarea părintelui Cleopa, cel puţin
aparentă în obştea de la Sihăstria, Securitatea nu era de acord cu compro
miterea lui în afara mănăstirii. Este interesant că tot acest joc psihologic or
chestrat de Securitate avea ca scop probabil determinarea părintelui de a fi
recrutat. Iar zisa compromitere a lui în mănăstire nu a întârziat să apară,
deoarece colaboratorul „Dan” lansase zvonul în mănăstire „că preotul Cleopa
este considerat agentul numărul unul al Securităţii”. Aceasta după ce fusese
contactat în mod făţiş de către lt. col. Toma Constantin, care petrecuse câteva
zile la Sihăstria pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii de serviciu. Totodată,
se continua controlul informativ prin biroul „S”, adică interceptarea cores
pondenţei primite/trimise de părintele Cleopa.
Cel puţin în ochii Securităţii, părintele Cleopa fusese compromis, dar
în urma contactărilor repetate, acesta era şi dezamăgit, afirmând: „Fraţii tăi,
mucenici pe care îi mărturiseşti, au ajuns de te spun tot ce faci.” După în
deplinirea acestor obiective, la 26 iunie 1974, Securitatea a închis dosarul
„Kalinik”, trecându-1 pe părintele Cleopa în supraveghere informativă gene
rală42.
în urma acestui eşec, Securitatea a dispus ca părintele Cleopa să nu poată
pleca în Muntele Athos, ci numai cei patru călugări pregătiţi în acest sens43.
Totuşi, părintele Cleopa avea să primească aprobarea pentru pelerinajul la
locurile sfinte din Orient, probabil din considerente care depăşeau acţiunile
41ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 5.
42ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 5v 29.
43Rev. Biserica Ortodoxă Română, an XCIII, nr. l 1-12, p. 1472.
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Securităţii de pe plan local. Astfel, în octombrie 1974, un grup de pelerini în
frunte cu arhimandritul Cleopa plecau într-un pelerinaj la locurile sfinte din
Ţara Sfântă şi Sinai. Prestigiul de care se bucura părintele Cleopa s-a putut
remarca mai ales atunci când a slujit în biserica Sfântului Mormânt sau când
a fost primit de mitropolitul grec ortodox de Nazaret44.
După călătoria la Locurile Sfinte, părintele Cleopa s-a întors la Sihăstria.
Nu ştim dacă autorităţile încercau să-l manipuleze pe părinte în alte acţiuni
din mediul bisericesc extern. Totuşi, pentru că primise o scrisoare de la pă
rintele Roman Braga din America, prin sora acestuia, maica Benedicta Braga
de la mănăstirea Văratec, împotriva părintelui s-a declanşat o altă verificare
informativă. Aceasta nu reprezenta o problemă mare, dacă părintele Roman
Braga nu făcea parte din Episcopia din America condusă de „legionarul”
Valerian Trifa. Astfel, la 21 august 1975, Securitatea judeţului Neamţ deschi
dea un nou dosar de urmărire informativă împotriva preotului Cleopa Ilie,
cu nume conspirativ „Codrin”. Acelaşi ofiţer de Securitate, Trofin, a trecut
la un amplu plan de verificare a tuturor legăturilor pe care le avea părintele
Cleopa, mai ales „legionare” şi din emigraţie, cu atât mai mul cu cât părin
tele Braga făcuse parte din „lotul legionar” în frunte cu Daniil Sandu Tudor.
Au fost dirijaţi informatori, unii chiar provocatori, care să ceară „sfaturi”
părintelui Cleopa în privinţa unor cărţi legionare ascunse şi s-a verificat dacă
polarizează în jurul său „elemente cu manifestări ostile la adresa statului”45.
Urmărirea informativă desfăşurată timp de doi ani a dat rezultate ne
gative, părintele Cleopa fiind tot mai rezervat, manifestându-se numai în
mersul strict al activităţilor din mănăstirea Sihăstria. Insă la 27 aprilie 1977,
comandantul unităţii judeţene Neamţ de Securitate, col. Aurel Mihalcea,
şi un ofiţer de la UM 0920 (DIE) îi contacta pe părinţii Victorin Oanele şi
Cleopa Ilie la mănăstirea Sihăstria. Acoperirea contactării era motivată de
faptul că cei doi monahi ceruseră paşapoarte pentru Muntele Athos, pentru
care iniţial fuseseră refuzaţi. De fapt, miza acestei contactări era acum de a-1
convinge pe părintele Cleopa de necesitatea călătoriei sale în Muntele Athos,
în sprijinul întăririi comunităţii româneşti şi a refacerii aşezămintelor mona
44ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 210; Ioanichie Bălan , Viaţa...,
pp. 132-133; Ioanichie Bălan , Pelerinaj la locurile sfinte, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor,
19922, pp. 15-346.
45ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 172bis-173.

260

Adrian Nicolae Petcu: Părintele Cleopa Ilie în documentele Securităţii

hale româneşti. Iar în acest sens, Securitatea avea în vedere faptul că părintele
Cleopa „este ascultat de respectivii călugări, fiindu-le duhovnic”46.
De altfel, Securitatea ajunsese la această părere după intense verificări
de personal monahal şi după venirea monahului athonit Dometie Trihenea
la Sihăstria pentru ajutoare. Iar alături de Cleopa era vizat ucenicul său
Ioanichie Bălan, despre care un informator spunea: „Este un om de nădejde
şi un călugăr serios. Un călugăr care face cinste tagmei monahale. Este un
român 100% şi un om care poate să facă ceva pentru ţară, un om care se
dăruieşte, cum de altfel este şi Cleopa. Nu-1 interesează câştigul sau altceva”.
în aceste circumstanţe, Securitatea era convinsă de necesitatea trimiterii
părintelui Cleopa la Muntele Athos, mai ales după eşecul înregistrat în 1976
de o delegaţie românească, formată din vicarul patriarhal Constantin Pârvu,
un arhitect şi un profesor de la Institutul teologic din Bucureşti, care fusese
respinsă de la un dialog onest de grecii mereu suspicioşi faţă de români47.
însă acceptul Securităţii era determinat mai ales de hotărârea luată de
Nicolae Ceauşescu în timpul vizitei efectuate în Grecia, când, la 27 martie
1976, se întâlnise cu monahi români athoniţi48. în acest context, Securitatea
era vizată în mod direct să supravegheze punerea în aplicare a deciziei şefu
lui statului român. De altfel, în dosarul părintelui Cleopa este interceptată
şi reţinută o scrisoare primită de la un vieţuitor athonit român, datată 11
octombrie 1976, în care este descrisă situaţia critică a românilor din Athos,
problema cetăţeniei, a ajutoarelor primite din ţară şi oprite de greci, starea de
incertitudine a monahilor români în general.
în această scrisoare, fratele Ion, provenit de la Sihăstria, vorbeşte des
pre „părinţii români singuri cu dragoste, mai aşezaţi în toate privinţele, cum
sunt la Sf. Ipatie şi Sf. Gheorghe de la Colciu, care doresc călugări din ţară”.
Acelaşi vieţuitor mai spune: „Cine vrea să vină în Sf. Munte trebuie să fie tare
sănătos şi cu răbdare multă şi să se lipsească de evlavia şi credinţa cu care vine
din România. [De altfel], părintele stareţ Veniamin [Popa, n.n.\ al nostru o
numeşte chioară evlavia noastră. Aici trebuie să faci ascultare la Gheronda,
46ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 179-180.
47ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, fond SIE, dosar 51395, f. 55-56v.
48 Ion B rad , In umbra zeilor. Din ciclul ambasador la Atena, voi. 4, Ed. Viitorul românesc,
Bucureşti, 2003, pp. 255-256.
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să-i ştergi puşca şi să-i hrăneşti câinii, iar pravila să o facă aparatul de radio. Şi
mai sunt şi altele care nu se pot vorbi. Prea cuvioase părinte duhovnic, m-am
demoralizat şi m-am smintit până în adânc (ce eram eu mai smintit s-a mai
adăugat). De ştiam ce am să întâmpin, nu ieşeam nici din Sihăstria, nu din
ţară. Acum, aici, dacă pleci la drum trebuie să fie 2 şi unde ai tras la o mănăs
tire sau chilie, intrând noaptea, încui uşa să fii pregătit cu sculă de apărare şi
să nu bei nimic, nici să mănânci căci este pericol de morfină şi apoi te trezeşti
gol şi poate pe lumea cealaltă.
Iubite părinte, rău am ajuns, nu eram la Sf. Sihăstrie că aveam cui mă
plânge zilnic? Mă mărturiseam, primeam un sfat, dar nemulţumitului i se ia
darul. Am fugit după linişte şi pace şi asta nu aflu. Nu avem rânduială (viaţa
cea fericită de obşte nu este), pravila rămâne de dorit, iar cu mărturisirea e
mai greu, trebuie să-ţi iei traista în băţ şi să mergi de aici la capătul Sf. Munte,
12 ore pe jos, nu cu altceva, ci pe jos, la părintele Dionisie, singurul aspru şi
canonic; mai este şi părintele Dometie, dar e mai slobod cu viaţa.
[...] Nu se vorbeşte nimic de cetăţenie, după toate intervenţiile. La
Prodrom e foarte greu de a mai înainta, lipsă în toate şi existenţa materială şi
spirituală. Alimentele trimise în postul mare s-au stricat pe drum, parte şi aici
au continuat. Tabla de 4.000 kg o negustoreşte statul, hainele şi celelalte la
fel, tractorul, maşina şi celelalte sunt sigilate, că de ce amărâţii de la Prodrom
să aibă si Kinotita si Lavra nu, dar ei au, dar tot mai vor, dar tie nu-ti întinde
o bucată de pâine”49.
Pe alocuri ironic din cauza dezamăgirii, fratele Ion arăta în scrisoarea
sa situaţia extrem de grea a călugărilor români din Athos. Din acest motiv
el dorea să se întoarcă, dar, paradoxal, Securitatea îl refuza. Tocmai acest rol
trebuia să-l îndeplinească părintele Cleopa, împreună cu ceilalţi monahi, să-i
convingă pe români, cum era vieţuitorul Ion, să rămână şi să repare aşezămintele în care vieţuiau pentru perpetuarea prezenţei româneşti în Athos.
Călătoria părintelui Cleopa Ilie, întreprinsă în perioada septembrie-octombrie 1977, în fruntea delegaţiei monahale româneşti la Muntele Athos,
dăduse roadele preconizate. Reuşise să întregească comunitatea românească
de la Prodromul dezbinată de stilism, impusese un respect grecilor pentru
românii din Athos, evidenţiind permanent elementul românesc din acest
y

y
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49ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 181-182.
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colţ al Ortodoxiei. Pe fratele Ion Mutrescu, cel deznădăjduit de situaţia din
Athos, părintele Cleopa l-a încurajat sufleteşte şi l-a tuns monahal în obştea
de la Prodromu, cu numele de Ioanichie; a predicat acolo unde a fost invitat
mai ales de monahii greci tineri de la mănăstirile Xenofont, Simonos Petras,
Grigoriu, Filoteu şi altele; a cercetat şi a constatat la faţa locului situaţia în
care se aflau schiturile şi chiliile româneşti athonite; a însufleţit pe rugăto
rii români din aceste locuri etc. După vizita de la Muntele Athos, părintele
Cleopa a cercetat Eghina, Atena, Pireu, Corfu şi a mers în mai multe locuri
sacre al crestinătătii
>
> din Italia50.
După întoarcerea în ţară, părintele Cleopa a revenit la Sihăstria, deşi îşi
dorise mult să rămână în Athos, alături de ucenicul său, părintele Petroniu
Tănase. Insă sfaturile primite din partea părintelui Justin Popovici din Serbia,
la care fusese, şi ale duhovnicului său, părintele Paisie Olaru, l-au determinat
să se întoarcă la Sihăstria51. Altfel spus, deşi era considerat unul dintre cei mai
importanţi duhovnici pe care îi avea România în acea vreme, a făcut ascultare
ca un monah autentic.
In ţară, Securitatea îl considera pe părintele Cleopa „sursă”, contactându-1 în continuare, pentru discuţiile pe care le purta cu diferiţi ofiţeri,
aşa cum vorbea şi cu credincioşii care îl cercetau permanent. Pentru cei din
Securitate era probabil o formă de consolare pentru faptul că nu reuşise atâ
ta vreme să-l recruteze ca informator, dar în acelaşi timp şi o metodă de
compromitere, mai ales în mănăstire şi în faţa credincioşilor care îl cercetau
duhovniceşte. Nu a semnat nici un angajament, nu a dat note informative,
ci a purtat discuţii, din care nu au rezultat informaţii de natură politică sau
care să dăuneze unor persoane, ci numai chestiuni strict bisericeşti. Mai mult
decât atât, în toată perioada în care a fost contactat, până în 1987 când i s-a
închis dosarul, permanent, părintelui Cleopa i-a fost interceptată corespon
denţa, au fost dirijaţi informatori în jurul său, a fost timorat şi obligat să stea
în chilia sa de la Sihăstria, totul pentru un control informativ cât mai strict52.
50ACNSAS, fond SIE, dosar 51395, f. 170; Rev. Biserica Ortodoxă Română, an XCV, nr.
9-12, pp. 903-909; Ioanichie B ălan , Viaţa..., pp. 134-137. De remarcat faptul că multe dintre
aceste predici ţinute în Athos au fost înregistrate, apoi editate în limba greacă de călugării greci,
astăzi existând chiar şi un site dedicat marelui duhovnic.
51 Ne vorbeşte..., voi. 5, 1996, p. 155; Ioanichie Bălan , Viaţa..., pp. 137-138.
52ACNSAS, fond SIE, dosar 51395, passim.
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însuşi comandantul Securităţii judeţene Neamţ îl contacta pe părintele
Cleopa, care în cadrul unor convorbiri înregistrate (ulterior transcrise pe hâr
tie) vorbea despre stilism, lăcaşurile de cult din Muntele Athos, necesităţile
călugărilor români din aceste locuri, monahii de la Sihăstria care ar putea fi
buni pentru viaţa monahală din Athos. Părintele vorbea în stilul caracteristic:
debordant, spontan, fară ocolişuri. Chiar ofiţerul de securitate scria într-o
notă din august 1978: „Propunerea de contactare a călugărului Cleopa este
necesară, deoarece acesta fiind în legătură cu organele M I ne dă posibilitatea,
dată fiind volubilitatea sa, să ne verificăm şi să clarificăm aspectele apărute
sau care vor apare”.
Se poate spune că, dacă după 1989, părintele era înregistrat pentru edi
tarea volumelor din seria Ne vorbeşte Părintele Cleopa. .., înainte de 1989, era
înregistrat de Securitate pentru a afla cât mai multe lucruri din activitatea
Bisericii, fară a afecta pe cineva din aceasta53.
în loc de concluzii
Cine parcurge biografia părintelui Cleopa, atât cât s-a scris până în pre
zent, nu face altceva decât să se documenteze cu privire la coordonatele mo
nahismului românesc din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Este intere
sant faptul că viaţa şi faptele părintelui Cleopa sunt legate indestructibil de
organizarea şi dezvoltarea monahismului ortodox românesc de după 1945 şi,
implicit, din vremea comunismului. Poate a fost monahul providenţial, acel
îndrumător de suflete care, format în rânduiala dată de egumenul Ioanichie
Moroi la Sihăstria (cu experienţa athonită şi tradiţia monahală nemţeană), a
crescut trăitori la altarul ortodox si a construit obşti de vietuitori cu reverberaţii până astăzi. Este drept că marii duhovnici, cât au fost descoperiţi nouă
de Dumnezeu, au apărut în vremuri de prigoană sau de criză spirituală. Ei au
fost cei care pentru mulţi au constituit modele de trăire creştină şi au format
la rândul lor exemple de vieţuitori în aşezămintele monahiceşti din spaţiul
y

>

>

românesc.
în cazul părintelui Cleopa, am văzut cum însuşi patriarhul Justinian i-a
dat răspunderea refacerii chinoviei de la Slatina şi responsabilitatea duhov
53ACNSAS, fond Informativ, dosar 235183, f. 188-188v.
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nicească la aşezămintele din nordul Moldovei, l-a trimis în misiuni duhov
niceşti la mănăstirile din jurul Bucureştilor, a cercetat şi a predicat în multe
biserici din eparhiile Bucureştilor şi Moldovei. Ba mai mult, a fost chemat
şi de alţi ierarhi, precum Vasile Lăzărescu de la Timişoara, Andrei Magieru
de la Arad, Teofil Herineanu de la Roman şi poate şi de alţii pe care docu
mentele i-au consemnat, dar până în prezent nu ne-au fost accesibile. Peste
tot părintele Cleopa a predicat, a spovedit, a încurajat sufleteşte pe călugări
şi călugăriţe, a pus rânduială în aşezămintele monahale pe care le-a cercetat.
Toate acestea, în vremea unui regim politic care îl nega pe Dumnezeu. Iar în
timpul aceluiaşi regim, chiar persecutorii i-au recunoscut autoritatea mona
hală trimiţându-1 în Muntele Athos şi nu numai, pentru a pune rânduială şi a
încuraja duhovniceşte pe trăitorii români de aici. Desigur că regimul avea un
scop politic, dar pentru Biserică a însemnat foarte mult, lucru care se poate
vedea abia în prezent.
în loc de concluzie şi în stadiul actual al cercetărilor, se poate spune că
părintele Cleopa Ilie poate fi considerat un urmaş demn al marilor trăitori şi
un model duhovnicesc precum Paisie Velicicovski sau stareţul Gheorghe de
la Cernica si
> Căldărusani.
>

Summary: Father Cleopa as he appeared in the documents of the Security Police
Father Cleopa was born in 1912, and it was early in his life that he entered
the monastic community of Sihastria Skete, as a disciple of Father Ioanichie Moroi,
a celebrated spiritual director with a vast monachal experience who used to fellow
both the athonite tradition and the one specific of Neamţ Monastery spirituality.
Father Ioanichie having fallen asleep in the Lord, Father Cleopa took over from him
the position of hegumen of this monastic establishment which Patriarch Justinian
Marina of eternal memory had elevated into the position of monastery. It is always
the head of the Romanian Orthodox Church that made him accept to restore the
monastic community of Slatina Monastery: this was a rather stiff task, but the great
spiritual director fulfilled it brilliantly; the future Metropolitan Antonie Plămădeală,
Father s Ioanichie Bălan, Petroniu Tănase and Daniil Sandu Tudor were to be counted among his own disciples.
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After the communist authorities had come into power, Father Ilie Cleopa had
to suffer numerous privations and hardships, being obligecf to retire three times in
the mountains, being arrested once, or more than once put under various pressions,
or even tried to be recruited as a squeak, which he refused pointblank. Being in his
life entrusted by patriarch Justinian Marina and other two hierarchs with examining
many monasteries all over the country, he did consolidate their monastic communities, and took part, toward the end of his life, in two pilgrimages, one in the Floly
Land and Sinai (1974), and the other in the Holy Mountain Athos (1977) where he
wished to remain for ever, but came back, obeying his spiritual director hieroschemamonk Paisie Olaru.
Looking at the file which the security police have drawn up for Father Ilie
Cleopa, very important contributions to the biography of the greatest Ghostly
Father in the Romanian Orthodoxy may be brought, revealing him once more as an
illustrious personality that is indistinct from the framework o f the monasticism in
our country, in the late half of the 20th century.
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Iconoclasmul şi Universitatea din Constantinopol
Pr. Marin C ojoc
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university library

întemeiată de împăratul Teodosie, pe 27 martie 425, Universitatea din
Constantinopol a devenit repede un puternic centru cultural şi de educaţie, care în
trunea distinşi profesori, retori şi filosofi, având statut egal cu alte focare de instituţie
din marile cetăţi ale imperiului, precum Alexandria, Antiohia sau Berytos. Din epo
ca justiniană până în cea iconoclastă, Universitatea a funcţionat neîntrerupt, doar cu
uşoare modificări, până în 726, când împăratul Leon al III-lea Isaurul a ordonat in
cendierea ei şi a bibliotecii acesteia. Cronicarul Gheorghe Monachos furnizează date
preţioase privind atât statutul şi funcţionarea Universităţii constantinopolitane, cât
şi despre corpul profesoral care se ocupa cu predarea ştiinţelor laice şi teologice, mo
dul în care erau ei remuneraţi, situaţia profesorilor ecumenici şi a asistenţilor lor. In
concluzie, autorul pune în evidenţă consecinţele nefaste ale distrugerii Universităţii
de către împăratul Leon al III-lea, cu urmări chiar la scară/europeană.

Una din marile realizării culturale ale Bfzanţului în perioada afirmă
rii sale din timpul împăratului Teodosie $1 II-lea a fost şi fundarea primei
Universităţii bizantine în anul 425 în momente istorico-politice în care,
Noua Romă de pe Bosfor, Constantinopolul, a devenit şi un puternic centru
cultural de întâlnire al profesorilor, retorilor şi al filozofilor1. In ciuda datării,
aparent târzii, a acestei instituţii universitare, nu trebuie trecut cu vederea că
dincolo de Universitatea păgână din Atena au existat şi în mediile bizantine,
încă din perioada timpurie, şcoli de învăţământ de o ţinută deosebită, unele
1Cod. Theod. XIV, 9, ed.Th. Mommsen, Neudruck Berlin, 1962
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chiar din perioada constantiniană şi din cele ale urmaşilor săi2. Se ştie că la
construirea marii cetăţi de pe Bosfor, împăratul a adus nu numai elemente
de natură politică, administrativă, cum a fost noul senat {clari), militară ci
şi elemente de cultură, cum au fost şcolile ce trebuiau să-i instruiască pe fiii
celor ce au fost transferaţi aici. Faptul că în această perioadă de început bi
zantină se practica un învăţământ atât la Roma cât şi la Constantinopol de o
anumită ţinută, aproape universitară, reiese şi dintr-o lege a lui Valentinian
din 12 martie 370 cuprinsă mai apoi în Codex TheodosianusXÎV, 9, 1 şi care
apare sub titlul: De studiis liberalibus Romae et Constantinopoli şi în care se
specifică modul înmatriculării, problemele disciplinare, ca şi alte prevederi
legate de durata de studii, de încheiera lor la vârsta de 20 de ani, de elibe
rarea actelor de studii de către autorităţile de stat, pentru cei din apus, de la
Atheneum, iar pentru cei din răsărit, de la autorităţile din Constantinopol.
Faptul că a existat o şcoală în Constantinopol în perioada preteodosiană reie
se dintr-o însemnare a illyrianului Ieronim, din anul 360, care scria în acest
sens: „Euanthius eruditissimus grammaticorum Constantinopoli diem obit,
in cuius locum ex Africa Charisiius adducitur”3.
2Socrates III, 1 zice că în timpul lui Constantin cel M are şcoala era pe Capitoliu, iar în
timpul lui Iulian Apostatul într-o bazilică; F .H er zb er g , Der Untergang des Hellenismus und
die Universităt Athen, Halle, 1875 p. 272; G .B ern h ard y , Grundriss der griechischen Literatur
I, 1892 p. 682; Chrisostom os P a p a d o p o u l o s , lozopiKaî peAizcu, Jerusalem, 1906, p. 135;
F. F u c h s , Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter, Leipzig-Berlin, 1926, p.
2; Analize asupra perioadei cu scurte referiri asupra fenomenului universitar vezi la St.Gero,

Byzantine Iconoclasm during the Reign ofLeo III: With Particular Atention to the Oriental Sources,
Louvain 1973; St. G e r o ,Jonach and the Patriarh, in Vigilae Christiane, 29, p. 141-146 cu refe
riri la cronica lui Theopanus şi V ita Germ ani; St. G e ro , Byzantine Iconoclasm during the Reign
o f Constantin V, with Particular Attention to the Oriental Sources, 1977; Alte câteva lămuriri în
această privinţă la P. S p e c k , Die kaiserliche Universităt von Konstantinopel, Prăzisierung zur Frage
des hoheren Schulwesens in Byzanz in 9 und 10 Jarhundert (Byzantinisches Archiv 14), M unchen,
1974, p. 1-24; P. S p e c k , Kaiser Konstantin VI.Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft.Quellenkritische Darstellung von 25 Jahren byzantinischer Geschichte nach
dem erten Ikonoklasmus. I.U ntersuchungen, II.Anmerkungen und Register, M iinchen, 1978;
Alte comentarii asupra problematicii la H . H . H u n g e r, Die hochspracliche profane Lteratur der
Byzantiner, II, M unchen, 1977, p. 5 şi urm. C u alte date în acest sens fară însă a aduce alte
noutăţi: L .B r e h ie r , Civilizaţia bizantină, Bucureşti, 1994, p. 350 şi urm. cât şi minime reţineri
asupra distrugerii Universităţii constantinopolitane.

3Fer. I e r o n im , Epistolae CVII, 6; H .U s e n e r , Die Schulen von Konstantinopel, în
Rheinisches Museum, 23 (1868) p. 491; F. F u c h s , Die hoheren Schulen von Konstantinopel
im Mittelalter, 2 ; G .D a g r o n , Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330
ă 45L Bibliotheque Byzantine Etudes, 7, Paris 1974 cu alte amănunte asupra organizării noii
cetăţi şi sub aspectul cultural.
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De aici reiese nu numai moartea unui vestit gramatic Euanthius din
Constantinopol şi aducerea altuia, Charisius din Africa, ci şi existenţa unei
catedre de acest gen în Constantinopol, pe lângă altele care erau încorporate
sistemului de învăţământ din vremea aceea. Tot din această perioadă se mai
ştie de chemarea unui alt profesor din Berytos, dar care nu mult după sosirea
sa la Constantinopol a şi murit, şi a fost numit în mod simbolic de cei apro
piaţi drept preacinstitul si purtătorul de grijă al multor copiiA.
împăratul Teodosie al II-lea a organizat Universitatea din Constantinopol,
reglementând funcţionarea ei prin legile sale încorporate apoi în Codex

Theodosianus (XIV, 19,1), iar mai târziu şi în Codex Justinianus (XI, 19,1).
Edictul de fundare a noii Universităţii este emis în numele împăraţilor
Teodosius al II-lea şi Valentinian, la 27 martie 425, edict prin care se face
pentru prima oară diferenţierea dintre profesorii privaţi şi cei de stat, cu alte
cuvinte între şcolile private şi cele prevăzute prin această lege în registrul
învăţământului statal, care beneficiau şi de privilegiile statului bizantin la
vremea respectivă5. Cursurile au început să fie predate mai întâi pe Capitoliu,
după cum reiese din aceleaşi legi emise în timpul împăratului Theodosie,
respectiv cele din Codex Theodosianus XIV, 9, 3 şi Codex Theodosianus XV, 1,
53, aici fiind arătate şi încăperile, sălile de clasă în care profesorii îşi ţineau
cursurile: exedrae quae septentrionali videntur adhaerere porticui. Se pare că
acest portic septentrional care se afla în mod nemijlocit lângă cea de-a doua
bazilică care este menţionată de Notitia urbis Constantinopolitanae la vremea
respectivă a fost identificată ca fiind basilica Theodosiana6.
Din cele 31 de catedre care funcţionau la vremea respectivă, 10 erau pentru
gramatica grecească, 10 pentru gramatica latină, 5 pentru sofistica greacă şi 3
pentru elocinţa latină (oratores eloquentiae Romanae). In plus erau desemnaţi
4Berliner Klassikertexte V, 1907, p. 87. De asemenea, cu privire la cultura constantinopolitană şi Preuniversitatea respectivă elenistă, bizantină (llaveAArjVLOv) în jurul anului 400 a se
vedea G.Grutzmacher, Synesios von Kyrene, Leipzig, 1918, p.35, 37, 6.
5 Cod. Th. XIV, 9, 3; cf. şi Cod. Th. XIII, 3,1.3, 3. 3, 17 cu privire la privilegiile profesorilor
şi de asemenea: CodJust. III, 28, 37; X, 47, 1.48,12.53, 11; XII, 40, 8; Dig.L., 5, 10.13, 1 Cod.
Just. XI, 19.A 1. Cu privire la privilegiile studenţilor cf. Cod.Just. X, 50, 1.50, 2. Alte comen
tarii în această privinţă la P. L e m e r l e , Le Premier Humanisme byzantin. Notes et remarques sur
enseignement et culture a Byzance des origines au X-e siecle, în Biblioteque Byzantine, Etudes 6,
Paris, 1971.
GGeographi latini minores Coli. A. Riese, Heilbronn, 1878, p. 133
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şi un profesor pentru fîlosofîe şi doi pentru ştiinţele juridice. în documentul
de fundare a Universităţii se arată că fiecare profesor avea propriul său cabinet
(icellula). De asemenea, se arată în acelaşi document şi remenţionat de cronicarul
Agathias că profesorii purtau un costum oficial7.
întregul corp profesoral constituia un cerc închis ca şi Senatul, Colegiul
medicilor sau al juriştilor, cum se arată mai târziu în constituţiile justiniene8.
Existenţa pe mai departe a acestui corp profesoral a fost prezentat oarecum
schimbat de patriarhul Fotie în prefaţa la documentele juridice ale împăratului
Leon VI, numit cel înţelept (886-911), care preluase o parte din constituţiile
justiniene de odinioară şi încercase să le aducă la zi9.
în perioada fondării Universităţii din Constantinopol, în timpul lui
Theodosie II, soţia acestuia Athenais-Evdochia, deşi era fiica unui vestit pro
fesor atenian, păgân, a ţinut ca această Universitate să fie o şcoală de mare
concurentă fată de cea din Atena si cea din Alexandria10. Chiar în documeny

y

y

tele juridice theodosiene în (Codex TheodosianusV\, 21,1 din 15 martie 425)
erau desemnaţi primii profesori (comitiva primi ordinis).
Universitatea de la Justinian la Iconoclaşti
Aşa cum

s-a arătat în

rândurile anterioare,

Universitatea

din

Constantinopol, înfiinţată de împăratul Theodosie al II-lea a avut o existen
ţă continuă bine organizată până în perioada iconoclastă. De la împăratul
Justinian şi până în perioada iconoclastă, Universitatea din Constantinopol
în mod sigur a funcţionat aproape la fel ca în perioadele anterioare cu anu
mite remanieri ale sistemului de învăţământ. Cu privire la funcţionarea ei pe
mai departe, au fost mai multe teorii ale unor cercetători, ca Ed. Rein, Fr.
Fuchs, P. Speck, P. Lemerle, H. Hunger şi alţii, care au adus ca argumente ale
funcţionării ei informaţiile oferite de Theophilakt Simocatta şi ale altor iz
7Agathias, ed Bonn, p.130, 8.
8 Cod. Just. VI, 48,10.
9 R a l l e s - P o t l e s , Zuvxayiaa xcDv Gd'cov kcu (eQcDv K a v o v a r v I, 106 alte amănun
te în această privinţă a se vedea la Hans Peters, Die ostromischen Digestenkommentare und die
Entstehung der Digesten, voi 65, 1, Leipzig, 1913, p. 15.
10
A. G u l d e n p e n n i g , Geschichte des ostromischen Reiches unter Arcadius und Theodosius,
Halle 1885, II, p. 275; cu privire la Athenais-Evdokia şi contribuţia ei la cultura bizantină a
timpului, vezi la H . H u n g e r , Die hochsprachliche, II, 100 şi urm.
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voare bizantine care arătau că învăţământul aflat în declin din vremea împă
ratului Phokas a fost reînviat la Palatul imperial de către împăratul Heraclios.
Este vorba despre celebrul dialog dintre filozofie şi istorie, ambele alungate
de la Palatul imperial şi care au fost readuse aici de marele arhiereu şi proedros

al lumii întregi, adică de însuşi noul bazileu bizantin din marea capitală a
Răsăritului, Constantinopolul, care uneori era numit astfel".
Unii dintre cercetători au combătut însă afirmaţia potrivit căreia
în timpul împăratului Heraclios didaskaleionul ecumenic era unul şi ace
laşi cu Universitatea, afirmând că titlul de didaskal ecumenic dat rectorului
Universităţii s-ar referi de fapt la două instituţii de învăţământ diferite, iar un
profesor cu numele Ştefan ar fi predat la ambele dintre ele, aşa explicându-se
şi materiile diferite pe care le preda aici12. Afirmaţia nu este dovedită însă
ştiinţific, căci niciuna din datele istorice cercetate ştiinţific nu a probat exis
tenţa concomitentă a două instituţii de învăţământ universitare separate, nici
expresia după modelul vechi ( K a x a xim ov aQxexiov) din timpul declanşării
mişcării iconoclaste în 726 nu se referă la nimic altceva decât la timpurile de
odinioară ale împăratului Heraclios, care a revigorat Universitatea constantinopolitană şi nu la vreun duplicat universitar separat de cel oficial. Tot în această
privinţă unii cercetători au încercat să comenteze afirmaţiile lui Theophilact
Simocata că Universitatea care a fost reînnoită de Heraclios şi-ar fi avut locul
în stoa imperială (crxoa BaaiAecoc;) şi din acest motiv s-ar deosebi de cealaltă
instituţie universitară, din Basilika (Palatul imperial), didaskaleionul ecume
nic care se afla lângă o cisternă de lângă Palatul imperial (7iaAadxiov xr)<;
BacriAiKr)<;... Kicrx£Qvr)<;) şi de asemenea în apropiere de cartierul unde a iz
bucnit criza iconoclastă (TiArjatov xvv XaAKonQaxeicov) la care amintitul
11Theophilact S imoccata , Istoria bizantină, 20 ed. Haralambie Mihăescu, Bucureşti,
1988 şi urm .; N .O ik o n o m id es , Les listes depreseance byzantines des IX-e etX-e siecles, Chicago,
1972, ca şi în perioadele anterioare proedros desemna o demnitate bizantină cu semnificaţia de

preşedinte. Alte com entarii la Fr.FucHS, Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter,
9; G.M oravcsick, Byzantinoturcica II, p.65, face afirmaţia în m od greşit că nu împăratul ci pa
triarhul Sergios ar fi redeschis universitatea; L. B r eh ier , Les institutions byzantines,\97Q, 346;
L. B r eh ier , Civilizaţia bizantină, Bucureşti, 1994, p.354 unde face trimitere la împărat care a
redeschis Universitatea; H . H unger , Die hochsprachliche profane Literatur, II, 231 şi urm ., cu
date cu privire la contribuţia împăratului Heraclios la redeschiderea marii instituţii culturale şi
la propăşirea ei
12 cf.

F. S c h e m m e l , Programmata, 9 .
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profesor Ştefan din Alexandria a predat în perioada împăratului Heraclios,
deoarece Basilika şi BacriAtKr) KivaxeQvr] erau în acelaşi loc13.
Aceste afirmaţii cu privire la două Universităţi diferite în două locuri
diferite nu sunt însă probate nici de relatările izvoarelor istorice şi nici de cer
cetările topografice de până acum. Dacă mai târziu, cronicarul Ioan Zonaras
a scris despre: o ik o c; ev xr) KaAou|aevr] BacriAiKr), nu înseamnă că s-a stre
curat vreo greşeală sau vreo confuzie, ci este o realitate a existenţei acolo a
acestei instituţii de învăţământ. Basilika era acea parte a Palatului imperial
care în mod expres cuprindea Biblioteca lui Julian şi în care, după afirmaţia
documentată a lui Schemmel, Fuchs sau Speck, s-a aflat Universitatea până
la suspendarea ei temporară de către împăratul Phokas. După mărturia altui
cronicar bizantin Georgios Kedrinos, aceasta se afla chiar în mijlocul carti
erului Chalkoprateia: (ev tv \jleoco xvv XaAicoTTQaxelgjv) , iar mai devre
me decât acesta, cronicarul de curte din timpul lui Justinian, Prokopios din
Caesareea, scria că tocmai sub această aripă a Palatului imperial, Basilika, a
fost construită amintita cisternă

(K ic r T £ Q v r | )

din apropiere de Universitate14.

Mai târziu, în timpul împăratului Heraclios şi a patriarhului Sergios,
Universitatea redeschisă, mai ales, din iniţiativă imperială, se găsea în
Complexul Basilicii imperiale, respectiv Palatul imperial unde s-ar fi aflat
chiar din perioada de fondare iniţială, din timpul împăratului Theodosie II
şi unde se afla şi în momentul suspendării ei de către împăratul Phokas.
Mai mult decât atât, documentul Patria Constantinopoleos face afirmaţia că
şcoala aceasta ecumenică poate fi datată, chiar în perioada constantiniană, de
fondare a Palatului imperial, Basilika. După G. Kedrinos se pot desprinde şi
diferitele etape de existenţă şi de dezvoltare a Universităţii, de la fondarea ei
şi până în perioada aceasta de început de sec.VII.
Intr-adevăr, trebuie subliniat că în epoca Heraclizilor, revigorarea
Universităţii s-a făcut prin contribuţia împăratului, dar mai ales a patriar
hului Sergios I, izvoarele istorice arătând că frâiele procesului de învăţământ
de la Universitate au ajuns să fie preluate de către Patriarhia constantinopolitană, care s-a implicat prin anumite demersuri destul de silenţioase şi
13J.P. R i c h t e r , Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Wien, 1897 p.405; P.G y l l u s ,
De topographia Constantinopoleos 1.II C.XX, I, 386
14Georgios K e d r e n o s I, 616: şi P r o k o pio s din Caesareea, De aedificiis, ed. Haury I, 43
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de pacifiste în desfăşurarea lui, impregnându-i şi un caracter teologic, cum
s-a putut constata. Din aceleaşi surse, se ştie că autorităţile imperiale din
vremea aceea, respectiv împăratul Heraclios se îngrijea de problemele mate
riale ale Universităţii, furnizându-i aşa zisele stipendii şi burse regale, univer
sitare ((3aaiAiKat &icuxai). Cu toate acestea, împăratul nu era străin nici
de problemele din procesul direct de învăţământ, de vreme ce el însuşi s-a
îngrijit de aducerea unor profesori, cum a fost cazul concret al lui Ştefan din
Alexandria Egiptului. Cu timpul, odată cu creşterea puterii şi a conştinţei
de sine a Patriarhiei constantinopolitane, mai ales odată cu arogarea titlului
de Patriarhie ecumenică în timpul lui Ioan al IV-lea Postitorul (582-595) a
crescut şi influenţa Patriarhiei asupra Universităţii.
Aceste pretenţii ale Patriarhiei constantinopolitane au ajuns în scurt
timp să prindă contur în noul context politic şi ecumenic al relaţiilor dintre
Roma şi Constantinopol ceea ce a determinat şi apariţia în curând, în jurul
anului 600 a didaskaleionului ecumenic, cu un profesor ecumenic amintit din
cadrul Universităţii existente încă din anul 425, dar programat până atunci
mai mult pe disciplinele laice15.
Universitatea din Constantinopol şi-a continuat activitatea şi după peri
oada de domnie a împăratului Heraclios. în această privinţă, se ştie că la sfâr
şitul sec. al VH-lea a venit un anume Annania din Schirak la Constantinopol
pentru a studia filozofia, însă el nu a întîlnit un profesor cu care să studieze,
iar studenţii de acolo erau însoţiţi de un diacon Philagros, care la porunca
patriarhului a trebuit să călătorească la Trapezunt16.
Date cu privire la Universitatea din Constantinopol la începutul seco
lului următor deţinem de la doi autori; astfel la începutul domniei împăra
tului Anastasios al II-lea (713-716) ne dă informaţii preţioase patriarhul şi
15Acta Conciliorum Oecumenicomm, ed.Schwartz, Paris, III, col. 1712. Se observă că în
perioadele anterioare exista şi un Opis al organizării şcolilor eclesiale ceea ce mai târziu s-a statuat
în mod oficial de către sinodalii de la Sinodul VI Ecumenic printr-un canon (72) care prevedea
că ţinerea şcolilor să se facă prin trimiterea de epistole către cei din oraşe şi din sate: ad discendas
litteras prin teologi per vilas et per vicos> unii au contestat însă autenticitatea canonului.
16
Byz ZEIT V I, 5 7 9 ... Ed.BuRY, A History o f the Later Roman Empire, 1889 II, 435 facea
afirmaţia destul de depreciativă şi nedreaptă că la vremea respectivă de decădere, Universitatea
ajunsese un fel de seminar teologic: ‘ where all subjects were touched with deadly breath ofsuperstition and very branch o f learning was obscured by religious irrelevances..,\ M . Vo g el , Byzantin
Science, London, 1912, p.264-305, şi p.269 cu date despre Annania de Schirak.
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cronicarul Nichifor, care scrie că la vremea respectivă se mai facea educaţie
universitară în Constantinopol (r) xvv Aoyorv r|<j>avL££TO 7iai&£UCTu;), dar
pentru puţin timp, căci în 717 va veni pe tronul imperial bizantin Leon III
din Isauria (Siria) care în 726 va incendia şi va arde Universitatea şi biblioteca
acesteia, evenimente care sunt descrise de cronicarul Giorgios Monachos17.
Cu privire la existenţa Universităţii din Constantinopol şi tensiunile
prin care a trecut în această perioadă de încercări sub împăratul iconoclast
Leon al III-lea Isaurul avem o serie de informaţii de la cronicarii vremii mai
y

ales cu privire la distrugerea ei18.
Cele mai multe informaţii din această perioadă, cu privire la locul şi mo
dul funcţionării Universităţii din Constantinopol, le avem de la cronicarul
Georgios Monachos, care istoriseşte în această privinţă despre existenţa ei în
apropiere de aşa-zisa cisternă (kisterni) imperială în cartierul Chalkoprateia
(XaAKOTiQaxei’a ) (acolo unde au izbucnit şi revoltele antiiconoclaste din
partea ortodocşilor) şi unde se afla o aripă a Palatului imperial în care a fost
adusă Academia împreună cu biblioteca sa.
In vremurile de odinoară în această institutie
) se afla un didaskal ecume-

nic care împreună cu cele 12 ajutoare ale sale preda studenţilor ştiinţele laice
şi teologice, fiind susţinut chiar de către împărat prin anumite stipendii.
Bazileul bizantin nu lua însă nicio hotărâre fară să consulte sfatul pro
fesorilor de la Academie. Mai târziu, la începutul perioadei iconoclaste şi
împăratul Leon al III-lea Isaurul a vrut să obţină asentimentul profesorilor
de la Universitate pentru înlăturarea icoanelor din biserici şi din întregul cult
creştin, dar la refuzul acestora împăratul i-a închis în incinta Universităţii,
dând mai apoi foc clădirilor şi cărţilor valoroase din bibloteca acesteia. Odată
cu distrugerea Academiei pe care o istoriseşte amintitul cronicar bizantin a
17Patriarhul Nichifor, ed. De Boor, 52, 5; Giorgios Monachos, ed.Leipzig, 1904.
18Georgios Monachos ed. de Boor II, 742; Leon Gramatikos ed.Bonn,177; Theodosios
Melitenos ed.Th.L.F.Tafel, 122; Giorgios Kedrenos ed.Bonn.1,795; Zonaras, ed.Bonn.III, 259;
Ephramios ed. Bonn.78 v.1697; Synopsis Sathas ed. Sathas, M e a a L C O V iK rj BiBAioGrjKr) VII,
123; Manasses ed.Bonn. 182 v.4257; Glykas ed. Bonn.522; Konstantinos Akropolites ed.Migne
P.G.140, c.904 C. Alte informaţii în această privinţă în Patria Constantinopoleos, ed. Praeger
227,7; Ed. BURY, History o f the Late Roman Empire, London, 1889, II, 433; F. Schemmel,
Programata p.9; Giakoumakes, N ea L l c o v , X, Jerusalem, 1910, p.530; Fr.Fucks, Die hoheren
Scbulen..., p.29; H.Hunger, Die hochsprachlicheprofane Literatur, II, p.5 şi urm.; P. Speck, Die
kaiserliche Univerităt, 1974 p. 16.; L.Brehier, Civilizaţia Bizantină, Bucureşti, 1984, p.355.

274

\

f
Pr. Marin Cojoc: Iconoclasmul şi Universitatea din Constantinopol_________________________

luat sfârşit şi învăţământul universitar pentru o lungă perioadă de timp, mai
precis până în perioada de restabilire a cultului icoanelor, şi anume până la
843, în timpul împărătesei Theodora.
Cu privire la acest eveniment trist al distrugerii învăţământului univer
sitar bizantin de către Leon al III-lea Isaurul, unele cercetări asupra acestei
relatări istorice au ajuns la rezultatul că într-adevăr el s-a produs prin această
măsură imperială a împăratului iconoclast. Alţi cercetători ai aceleiaşi peri
oade istorice consideră că aceste relatări ar fi opera legendară a unor monahi
iconofili, care, în opoziţia lor faţă de împăratul iconoclast, ar fi pus pe seama
împăratului Leon al III-lea această incendiere a Universităţii şi a bibliotecii ei;
printre aceştia a fost şi Georgios Monachos, care făcea parte din tabăra mona
hală iconofilă. Aceste păreri, credem, nu corespund însă adevărului istoric19.
Această opinie a prins în unele cercuri ştiinţifice prin faptul că anumiţi cro
nicari ai vremii, precum Theophanes, au trecut sub tăcere acest eveniment al
incendierii Universităţii de către Leon al III-lea Isaurul şi prin rezerva faţă de
relatarea unui cronicar care făcea parte din tabăra clericală iconofilă, cum a
fost cazul lui Georgios Monachos.
în sprijinul menţiunii făcute de Georgios Monachos s-au adăugat şi alte
relatări contemporane, provenite din alte surse cum a fost aceea din viaţa
anonimă a patriarhului Ghermanos ( Vita Patriarchi Germanii I) din perioa
da iconoclastă şi publicată la sfârşitul sec. al XlX-lea în Anecdota Hellenica la
Constantinopol20.
19La aceste păreri au subscris şi cercetătorii: Ed. Burry, Bussel, Sandy şi Wattenbach care
presupun că monahul cronicar ar fi introdus la textul lui Theophanes un adaugiu propriu:
“Georgios Monachos sei bei der Erzahlung der Episode eher einer mundlichen Tradition gefolgt als einer literarischen Vorlage, er habe in den von Theophanes uberkommenen Text einen Zusatz aus eigenem Gedechtnis gemacht”, părere la care subscrie şi Fr. Fuchs, Die hoheren
Schulen..., p. 11, dar care însă nu corespunde adevărului istoric.
20 Papadopoulos K e ra m e u s , Anekdota Hellenika, 1884, p. 1-17, unde se relatează despre
viaţa şi minunile patriarhului Ghermanos, dar şi despre evenimentul trist al arderii Universităţii
de către împăratul iconoclst Leon al III-lea Isaurul: Biog Kai TioAixeia Kat |a£QiKr|T] 0ai3|aa
xcDv &ir|Yr)ai<; xou ev ayiou; rcaxQog rj(acDv reQjadvou aQXL£7Ucn<67iou K-7ioA£ax; xou
0 |aoAoyyî]xou. A se vedea şi Fr. F u c h s , Die oekumenische Akademie von Konstantinopel im
fruhen Mittelalter, în Bayerische Blatter fu r das Gymnasialschulwesen, 59 Bd.1923 4 .Fi, p. 177192 care a publicat şi relatarea lui Papadopoulos Kerameus mai puţin accesibilă cu privire la
această mărturie a distrugerii Universităţii menţionată în Vita Germanii Patriarchii. Printre cei
care s-au îndoit de arderea Academiei şi a bibliotecii se numără şi Eduard Rein.
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în urma cercetărilor istorice şi filologice întreprinse de cercetătorii
Eduard Rein şi Fr. Fuchs s-a ajuns la concluzia că relatările din Vita Patriarhi

Germanii sunt contemporane cu cele oferite de Cronica lui Theophanes, fi
ind datate în jurul anului 810, aproximativ la 80 de ani de la închiderea
Universităţii, eveniment întâmplat în anul 726 de la izbucnirea crizei icono
claste. Cu toate disputele ştiinţifice, cu toată tăcerea cronicarilor Theophanes
şi Nichifor este un fapt istoric evident că Academia din Constantinopol a fost
închisă în timpul acestui împărat iconoclast.
După mărturia lui Ghermanos din VitaPatriarchi Germanii, Universitatea
constantinopolitană se găsea la vremea aceea lîngă Palatul imperial unde se
afla şi o cisternă, şi de asemenea o clădire care fusese construită aici; în ea
funcţionase o şcoală sub conducerea unui didascal ecumenic ( 0 Î K 0 U | a £ V i K 0 c ;
5i5d(TKaAog), care preda aici din vechime ştiinţele împreună cu alţi 12
discipoli, iar după documentul Patria 16 profesori, şi care prin erudiţia lor
faceau din Constantinopol o cetate a luminilor ştiinţei pentru cetăţenii im
periului sau pentru străinii care vizitau cetatea lui Constantin de pe Bosfor,
sau care îşi trimiteau copiii să înveţe înţelepciunea lumii sau a lui Dumnezeu,
unii veniţi din Armenia, din Africa, din Asia sau din pars occidentis. Mulţi
mergeau acolo în vechea cetate Flores pe care împăratul din Naissus voise încă
de la începutul fondării ei în anul 330 să facă o cetate asemenea Romei celei
Vechi, dar şi o adevărată cetate a literelor şi a culturii21. Important este faptul
că împăraţii îi invitau pe aceşti profesori uneori să facă parte din consiliul lor
şi uneori nu luau nicio hotărâre importantă fară să-i consulte. Avem de ase
menea si
> o altă informaţie comună
> de la cele două izvoare istorice, si anume
>
că toţi profesorii purtau un fel de veşminte monahale, ceea ce nu înseamnă
că toţi erau monahi, ci purtau o ţinută academică destul de comună. Potrivit
informaţiilor din documentul Patria, profesorii predau concomitent învăţă
tura laică şi teologică22.
21N. I o r g a , Istoria vieţii bizantine, Bucureşti, 1974, p. 114-131; Gilbert D a g r o n ,
Naissance dune capitale Constantinople, Paris, 1974, p.74 -112; I. B a r n e a , Oct. I l i e s c u ,
Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p.27-57.
22
L. B r e h i e r , Notes sur Venseignement superieur â Constantinople, 1927, p. 17; L. B r e h i e r ,
Notes sur Venseignement..., op. cit. 1984, p. 355 face afirmaţia că acest detaliu contravine cu

ceea ce se ştie despre istoria universitară în Bizanţ şi că cel mult s-ar putea admite transferarea
Universităţii din Forum-ul lui Constantin la Octogon conform tradiţiei din documentul Patria.
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în privinţa împăratului Leon al III-lea Isaurul şi a măsurilor iconoclaste
cu consecinţe asupra Universităţii s-a amintit deja că împăratul nu putea să
ia o decizie împotriva icoanelor fară a consulta şi părerea profesorilor de la
această instituţie de învăţământ. Aşa amintesc mărturiile vremii, desigur cu
oarecare exagerare, cu toate că au existat asemenea perioade, ca spre exemplu
în timpul lui Mihail Pselos, când împăratul Constantin al IX-lea Monomahul
îi aşeza pe aceşti erudiţi pe tronul imperial şi le asculta înţelepciunea şi sfatul.
Mărturiile vremii mai menţionează, de asemenea, un eveniment demn
de reamintit pentru statutul Universităţii din Constantinopol în faţa lumii
stiintifice, si anume faptul că cei mai cunoscuţi învăţaţi ai stiintelor laice si teologice din întreag Imperiul au fost chemaţi de către profesorii de la Academia
din Constantinopol şi le-a fost testată capacitatea în urma unui examen ştiin
ţific, iar după acest examen a fost desemnat cel mai erudit dintre ei.
In ceea ce priveşte situaţia Universităţii din Constantinopol, alte izvoare
istorice târzii ne dau mărturie despre locul, organizarea şi modul funcţionării
ei, ca şi anumite amănunte asupra cărţilor folosite şi deţinute de vechea bibli
otecă a acestei instituţii bizantine. In privinţa locului Universităţii scriu croni
carii de mai târziu precum: Georgios Monachos, Leon Gramatikos, Theodosios
Melitenos şi mai târziu Zonaras, că se afla mai aproape de cartierul Chalkoprateia
(TiArjcriov

tcDv

XaAK07TQaT£i<x>v), iar mai târziu Synopsis Sathas menţi

ona că era mult mai aproape de Marea Biserică Sfânta Sofia (7iAr)criov xr|<;
|U£ydAr)(; £KKAr)<Jiac; xr)<; 0£OU Eocjxag) la care Gergios Monachos, Leon
Gramatikos şi Theodosios Melitenos menţionează că se oferea hrană publică
(aiTr)CJ£i(; 6r)|a6(Tiai), iar cronicarul Zonaras adaugă că Universitatea era des
chisă pentru toţi cei dornici de învăţătură (AoyiKr|c; naibziac,). S-a opinat
însă că informaţia ar fi doar un florilegiu al textului original, şi că există deosebiri
între cronicari.23
Documentul bizantin Patria, din sec. al X-lea, având afinităţi cu iz
voarele anterioare, relatează despre existenţa a 16 profesori în loc de 12 (sau
chiar 13, cum apar uneori în anumite documente); de asemenea, autorul se
23
Cronicarii Manasses şi Synopsis Sathas se pare că folosesc modul de descriere al incendi
erii Palatului imperial (Basilika) din anul 476 după un mimetism homeric. Cu privire la incen
dierea Universităţii şi a bibliotecii în anul 726 cf. Skylitzes-Kedrinos I, 616.
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destăinuie el însusi
> ca monah. Dincolo de aceste informaţii,
> el relatează că la
Universitataea ecumenică erau profesori patriarhali şi episcopali.
Acelaşi document relatează şi evenimentul regretabil al incendierii
Universităţii
> si
> al celor ce se aflau în clădire la momentul acela. Evenimentul
este cuprins şi-n relatările altor izvoare istorice cu sublinierea expresă că
edificiul Universităţii a fost distrus în timpul lui Leon de neam sirian ( to u
Lupoyevouc;). Evenimente care se întâmplau în anul 726 la aproape zece ani
după venirea la tron a împăratului isaurian Leon al III-lea, chiar în momen
tul izbucnirii crizei iconoclaste, aflăm din mărturia cronicarului Theophanes
(412, 24 ed.de Boor): "împăratul Leon persecuta la vremea aceea pe cei mai
mulţi dintre închinătorii Cuvântului divin ca şi pe cei mai buni profesori ai
universităţii ca şi pe alţi învăţaţi ai vremii, închinători ai icoanelor”24. S-a fă
cut afirmaţia că Giorgios Kedrinos ar fi legat evenimentul arderii Universităţii
din Constantinopol de relatarea lui Theophanes.
Funcţionarea Universităţii din Constantinopol
In ceea ce priveşte funcţionarea Universităţii s-a făcut afirmaţia că ea a conti
nuat să existe sub forma unui colegiu ecumenic (0iK0U|a£ViK0V 6i5aaKaA£Îov),
care la început a fost condus de către amintitul profesor (5i6daKaAog) Ştefan
Alexandrinul25. După relatările din documentul Vita Germanii., acest ecumeni-

kon didaskaleion nu ar fost nimic altceva decât un fe l de seminar teologic, iar
cercul său de studii se rezuma nu doar la materiile de teologie, cum reiese din
aceeaşi sursă, ci cuprindea şi pe cele de filosofie: (Ka0r)|j.a(; (^LAoaocjxac;).
Din document mai reiese şi un alt adevăr istoric, şi anume faptul că unii
dintre profesorii care predau aici erau şi clerici: (i£QOUc; dv&pag), cum îi nu
meşte autorul acestei biografii a patriarhului Ghermanos, care a suferit în această
perioadă iconoclastă declanşată de împăratul Leon al III-lea Isaurul. In ceea ce
24Theophanes ed de Boor, 40.
25Herman U sen er , De Stephano Alexandrino, Bonn, 1 8 8 0 , p. 5, a făcut afirmaţia că ar fi
fost imposibil ca Ştefan să fi condus acest didaskaleion, deoarece el ar fi fost de fapt un theologorum quoddam seminarium, făcând afirmaţia că Ştefan ar fi început predarea filosofiei creştine
în Alexandria, unde exista o tradiţie foarte puternică din primele secole. Cf. Fr.FucHS, Die
oekumenische..., p. 13. El numeşte în mod nedrept şi depreciativ activitatea filosofică a acestui
Ştefan în Alexandria drept:” die Klapperrmuhle der klerikalen Philosophie” reluând o afirmaţie
din Gdttinger Gelehrte Anzeigen, 1 8 9 2 , p. 1 0 1 8 . A se vedea Fr. Schemmel, Programmata, p. 18.
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priveşte şi caracterul teologic al Universităţii, acest lucru reiese din atitudinea ce
lor 12 profesori de la Universitatea de lângă Marea Biserică în momentul chesti

onării lor în problema teologică a icoanelor. Cu privire la materia filosofîei, care
se preda la această Universitate, cronicarul Theophanes scrie despre reiniţierea sa
chiar de către Patriarhie şi despre amintitul Ştefan din Alexandria, care la vremea
respectivă, venind cu experienţa lui din vechea cetate a filosofîei, Alexandria
Egiptului, a aprins din nou luminile filosofîei clasice în Bizanţ26.
In acest sens, părintele Bizantinologiei moderne K. Krumbacher se ex
prima cu privire la Ştefan din Alexandria, promotorul filosofîei clasice la
noua Universitate din Constantinopol, ca fiind un adevărat OLKOU|aeviKOc;
&i&dcrKaAo(;, un fel de profesor publicus în sensul legii emise de împăratul
Theodosios al II-lea, cuprinsă în Cod. Theod. XIV, 9, 3. la înfinţarea Universităţii
în anul 425.
De asemenea, s-a făcut afirmaţia că această numire oficială bizantină de
didaskal ecumenic la momentul respectiv avea şi un evident caracter duhovnicesc,
teologic, iar dacă uneori au existat anumite excepţii, expresia aceasta desemna şi
un nume de onoare fară însă un caracter statal ca de exemplu celebrii jurişti de
odinioară erau numiţi câteodată cu acest epitet27.
La fel au fost numiţi şi cei doi profesori de filosofie, Olimpiodoros şi Ştefan,
drept filozofi ecumenici (0iÎK 0U |d£V iK 0i cj)iA6aoc()Oi), cu toate că, în mod
special, numirea aceasta de oikoumenikoi didaskaloi aparţine iniţial domeniului
ecleziastic, teologic, iată însă şi o lărgire a utilizării lui în domeniul filosofic şi
chiar juridic cum am văzut mai sus. Pentru perioada apostolică au fost autori
care au conferit această sintagmă şi altora, cum apare în mod evident la Epitafios
Mesarites cu privire la Sfinţii Apostoli numiţi şi ei la fel, didaskali ecumenici28.
26Cu privire la viaţa lui Ştefan din Alexandria, a se vedea Ioan Moschos în Migne, P.G.
87, 2929 D care arată că în Alexandria Egiptului acesta îşi preda studiile şi locuia lângă bise
rica Născătoarei de Dumnezeu, unde Ioan Moschos l-a audiat, după care Ştefan a fost chemat
la Constantinopol în anul 612 chiar de către împăratul Heraclios. A se vedea în acest sens şi
Cronica Minora în M GH XIII, 362; Georgios Kedrinos I, 717; Constantin Porfirogenetul III,
93. Relatările ultimelor două izvoare au fost considerate apocrife.
27Basilika, ed. Heimbach I, 649, 698, cum a fost cazul lui KuQiAAtog xrjc; OLKOU|a£vrjc;
& iM crK aA oc; cf.p.583 şi 645; sau Ex£c|)d vog n e p ip o rjT o g xrjc; oiKou|a£vr)<; 6iM crK aA o < ; cf.
Leunclavius, Jus graecoromanum II, 192, 195.
28August H e is e n b e r g , Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der
Kirchenunion I, Der Epitaphios des Nikolaos Messarites an seinen BruderJohannes, Sitzungsberichte
d.Bayer.Ak.d.Wissen, 1922, 5 Abh. p.54, 3.
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Numirea de didaskali ecumenici trebuie întelesă în sensul de didaskali
ai întregii ecumene, adică ai întregului Imperiu bizantin, desemnând iniţial
y

profesori şi învăţaţi care prin pregătirea şi performanţa lor au ajuns celebri
şi recunoscuţi de contemporanii lor cu această calitate. Unii dintre ei şi-au
câştigat acest merit prin adevărate întreceri publice intelectuale, cum a fost
cazul şi cu Libanius, care s-a confruntat chiar în Constantinopol cu unii
din adversarii săi. Cu timpul, sintagma de didaskal ecumenic, iniţial strict
didactică a fost utilizată şi ca titulatură onorifică şi în alte domenii pentru a
desemna alte mari personalităţi răsăritene care proveneau din mediul filoso
fic şi mai apoi teologic, precum odinioară: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul
Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Hrisostom sau mai târziu Sfântul Theodor
Studitul29. In acelaşi timp, numirea de oikumenikos didaskalos a fost confe
rită şi ca titlu onorific şi pentru anumiţi funcţionari oficiali, cum apare spre
exemplu la diaconul comentator de psalmi Georgios Choiroboskos gramatic
(YQa|a|LiaTiK6(;) şi chartofilax, sau la un anume funcţionar Ignatios care a
activat în timpul împăratului Theofil (829-842) şi pe care îl prezintă de al
tfel, în mod edificator, şi un alt mare profesor de teologie din sec. al XI-lea30.
De asemenea, s-a afirmat că această numire n-ar fi nimic altceva decât titlul
oficial al rectorului acestui institut ecumenic cum a fost cazul, spre exemplu, cu
Ştefan care a fost numit didaskal ecumenic, şi care era într-adevăr la vremea res
pectivă conducătorul Academiei ecumenice din Constantinopol şi nu în sensul
29Migne, PG 82, 1161, C, unde Theodoret de Cyr îl numeşte pe Sf. Vasile cel Mare drept:
xr)g 0 iK0U|a£vrjs şi de asemenea o xrjg 0iK0U|a£vr)s acoxrjQ şi în Migne PG 99,
97 pentru Theodor Studitul. Pentru Ioan Gură de Aur cu aceleaşi epitete.

6i6d crK aA o c;

30 Pentru Georgios Choiroboskos cf.T h. G aisford , Georgios Coirobosci dictata in Theodosii
canones et epimerismi in psalmos, III, Oxford, 1 8 4 2 , 1 -192. Com entariul la opera sa este un
Reporatatum a n o cjxovu; a studenţilor săi. Alte informaţii asupra lui la S c h m i d t - S t a h l i n ,
Geschichte der griechischen Literatur, Miinchen 1 9 2 0 -1 9 2 4 , p. 1 0 7 9 ; K .K r u m b a c h e r , Geschichte
der byzantinischen Litteratur, M iinchen, 1 8 9 7 , p. 5 8 3 -5 8 4 ; A .E b er h a r d t , LTK, II, 8 8 3 ; B.A
Muller, Hermes 53, 1 9 1 8 p .3 4 5 ;H .G . B e c k , Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen
Reich, Miinchen 1, 19 5 9 p .4 6 8 ; Cu privire la Ignatios cf. Theopanus Continuatus ed.Bonn. 143,
11. Alte comentarii la Fr. F u c h s , Die oekumenische..., p. 36. Asupra învăţământului după peri
oada iconoclastă la P. L em e r l e , Eleves et Professeurs byzantins. Notes et remarques sur enseignement et culture â Byzance au X -e siecle, în Institut de France. Academie des Inscriptions et BellesLettres, Paris, 1969. Alte date asupra învăţământului bizantin în sec. IX şi X tot la P. L em e r l e , Le

Premier Humanisme bymntin. Notes et remarques sur enseignement et culture a Byzance des origines
au X-e siecley în Bibliotheque Byzantine, Etudes 6, Paris, 1 9 7 1 ; Alte analize la P. S p eck , Die kaiserliche Universităt von Konstantinopel Prezisierung zur Frage des hoheren Schulwesens im Byzanz
im 9 und 10. Jahrhundertm Byzantinisches Archiv, Heft 14, M iinchen, 1 9 7 4 .
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cu care au fost desemnaci Georgios Choiroboskos sau amintitul Ignatios acela de
funcţionari publici în slujba Imperiului, a ecumenei. Dacă însă acest profesor a
apărut sub numirea de KaGoAiKog &i5dcncaAo<; sau ca [xeyăc, 6i&dcrKaAo<;
prima dintre titulaturi nu a adus nimic în plus faţă de înţelegerea oficială, iar
cea de-a doua a fost dată ca titlu onorific eclesiastic pentru preoţii care erau şi
profesori, precum i-a fost conferit sfântului Maxim Mărturisitorul în timpul îm
păratului Heraclios, numire care mai târziu a fost folosită şi în domeniul oficial
de stat, cum a fost numit, spre exemplu, atunci un anume didascal de filosofie
Alexios, numit profesorul (yeyovoxog biSaaicaAoc;).
Cu siguranţă, numai în timpul activităţii sale didactice în Constantinopol a
avut posibilitatea profesorul alexandrin de odinioară, Alexios, să primească titlul
acesta de didaskal ecumenic, titulatură care era specifică mediilor şcolare bizan
tine, el fiind adus de la Alexandria prin intervenţia imperială, ceea ce i-a făcut
pe unii dintre cercetători să remarce o legătură strânsă între corpul profesoral al
Academiei şi împăratul bizantin, care iată a avut nu numai preocupări militare,
ci s-a implicat direct şi în organizarea Universităţii din capitala Imperiului de
Răsărit. Această realitate evidentă reiese încă o dată şi din exprimările cronica
rului contemporan Theophilact Simokata, care a redat în istoria sa nu numai
dialogul dintre teologie şi filosofie, ci a lăsat chiar filosofia să se exprime cu
privire la rolul autorităţilor imperiale în procesul de învăţământ al Universităţii,
de unde reiese în mod evident contribuţia directă a autorităţilor imperiale bizan
tine în procesul ştiinţific de învăţământ. De asemenea, această constatare, după
mărturia cronicarului Theophilact este regăsită şi la alţii, precum Theophanes
Continuatus31.
Unii cercetători au făcut afirmaţia că la vremea închiderii si incendiului
Universităţii, mulţi profesori au fost exilaţi sau arestaţi şi că în aceste circum
stanţe nu ar fi fost o pierdere propriu-zisă, ci mai degrabă un câştig, pentru
că şi aşa instituţia de învăţământ bizantină se găsea într-o stare decadentă şi
cu un caracter mult prea teologic, care nu mai avea eficienţa culturală de odi
nioară; desigur acestea sunt afirmaţii care reflectau o cunoaştere superficială
a evenimentelor şi destul de culpabilizantă la adresa culturii teologice din
răsărit. Din păcate, nu ştim prea multe lucruri despre situaţia universitară din
acest timp, decât din cele oferite de Vita Germanii şi căteva amănunte ale lui
>

y

31Teophanes Continuatus ed Bonn, 3 3 8 , 10.
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Georgios Monachos. Ceilalţi autori ai evenimentelor, precum Sfântul Ioan
Damaschin, patriarhul Nichifor sau Theodor Studitul, s-au concentrat mai
mult asupra laturei apologetico-teologică a iconofiliei, decât pe descrierea
nefericitului eveniment al închiderii Universităţii si a arderii bibliotecii din
y

y

cauza adeziunii profesorilor la teologia icoanei. In mod cert, însă, argumente
logice ne sugerează că Universitatea din Constantinopol, profesorii de aici,
întregul ansamblu livresc cu celebra bibliotecă au avut de suferit nu numai
la nivelul slăbirii ei, ci şi a distrugerii temporare a instituţiei bizantine de
învăţământ superior
Pentru mai bine de o sută de ani, din anul 726 şi până în perioada îm
păratului Theofilos (829-842), Universitatea din Constantinopol cu vestitul

didaskaleion ecumenic a stat în negură şi uitare, în timp ce profesori de renu
me predau ştiinţele în mod particular sau la umbra mănăstirilor, însă departe
de tradiţia culturală şi teologică a luminilor Bizanţului.
In perioada de restabilire a cultului icoanelor este menţionat de cronica
rul Ignatios un nou didaskaleion ecumenic. Apariţia lui a fost posibilă datorită
atitudinii mai permisive a autorităţilor imperiale din vremea aceea, fenome
nul datorându-se mai ales împărătesei Theodora, care la 11 martie 843, de
Duminica Ortodoxiei, cum a fost numită mai târziu, a restabilit pentru tot
deauna cultul şi teologia icoanei şi implicit învăţământul universitar atât de
ataşat
> de cinstirea sfintelor icoane.

Summary: Iconoclasm And The University O f Constantinople
The university of Constantinople was founded at the time of the emperor
Theodosius, in consequence of the imperial decree issued on the 27 of March 425,
in the name of the emperors Theodosius II and Valentinianus. The foundation
of this high education institution in the East occurred in the historical and political circumstances in which the new capital city of Constantinople, also called
“the new Rome”, had become a mighty cultural centre and a gathering place of
teachers, rhetors and philosophers. The cronicles of the time also mentioned that
illustrious scholars were invited from different other educated cities in the empire,
like Alexandria, Antioch or Berytos, to come and propagate their knowledge in

Pr. Marin Cojoc: Iconoclasmul şi Universitatea din Constantinopol
Constantinople. Having founded the Constantinopolitan university, the distinction
was first made between the State educaţional system and the private one.
From the emperor Justinians age to the iconoclast times, the university functioned as previously, with only some slight modifîcations of the educaţional system.
The proper functioning of the university of Constantinople is well recorded at the
time of patriarch John IV, the Faster, then in the emperor Heraklioss period and
thereafter, till 717, when the imperial throne was taken by Leo III the Isaurian, he
who, in 726, was going to set the university and its library on fire, these sad events
being recorded by the byzantine chronicler George Monachos. As a matter of fact,
all the chroniclers of that time provide information about the existence of the uni
versity of Constantinople and the many anxieties and tensions it had got through,
especially about the disastrous event of the fire which had ruined it. Further informations about the position and the way of functioning of the university of
Constantinople are provided by George Monachos. He is accurate in specifying that
it was situated not for from the imperial cistern in Chalkopratea district, where the
orthodox anti-iconoclasm riots had first burst. It is equally here that the imperial
palace stood, on a par with the university and its library and when the iconoclast
crisis arose, there was at the university one oecumenical didaskalos who, succoured
by twelve assistants, used to teach secular and theological sciences to his students,
being granted financial aid by the emperor himself.
On the other hand, there are some historical approaches that question the sad
event o f the byzantine university educaţional system being ruined for a while by
Leo III the Isaurian, looking upon it as a ready-made legend made up by iconodule
monks. Yet for all, George Monachos’ informations are buttred up by other contemporary documents, such as patriarch Germanos’ anonyme life (Vita Germani
I), published at the end of the 9th century, as well as many other byzantine docu
ments which certify the destruction of the university and its library, such as the 10th
century work Patria, and the chronicler Theophanus the early half of the 9th cen
tury. All these documents also reveal that there were clergymen among the teachers,
more precisely twelve of these were functioning close beside the Great Church.
Consequently, there are lots of resons and arguments that make one consider that
the university of Constantinople and its library were destroyed by Leo III, which was
an immense waste with unmeasurable repercurssions.
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fflR
Responsabilitatea liturgică şi sacramentală a episcopului*
t L a u re n ţiu ,

M itropolitul Ardealului

După cele mai vechi mărturii istorice, episcopul a fost, dintru început şi
în chip natural, centrul în jurul căruia gravita toată viaţa religioasă a obştii
creştine din fiecare Biserică locală. In calitatea lui de întâistătător al Bisericii
creştine, episcopul deţinea deplinătatea puterii slujitoare a preoţiei. în exerci
tarea funcţiei sale liturgice, episcopul îl reprezintă pe Mântuitorul însuşi, ca
Mare Preot si
> Arhiereu1.
Ca reprezentant văzut al lui Hristos, Arhiereul unic şi unificator, fiecare
episcop este capul unei Biserici locale, „capul plinătăţii lui Hristos”, după
Sfântul Grigorie de Nazianzr, fiind învestit de Hristos cu harisma şi cu răs
punderea săvârşirii şi a Tainei Hirotoniei. „Dacă Hristos face prin sfinţire pe
un preot organ şi chip văzut al Său în săvârşirea celorlalte Taine, pe episcop
îl face organ şi chip văzut al Său şi în sfinţirea organelor văzute prin care să
vârşeşte celelalte Taine”3.
Episcopul lucrează „în voia lui Hristos”, după Sfântul Ignatie Teoforul4.
De aceea, dacă Biserica este în chip nevăzut în Hristos, ea este în chip văzut în
episcop, după cuvântul Sfântului Ciprian: „Episcopus in Ecclesia et Ecclesia
in Episcopo”5. Căci, după cum spune Sf. Ignatie: „unde se arată episcopul,
acolo să fie mulţimea, precum unde este Iisus Hristos, acolo este şi Biserica
* Meditaţie duhovnicească prezentată de înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului în cadrul Şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 16
februarie 2011, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti.
^ r. Ene B r a n i ş t e , Liturgica generală. Bucureşti, 1993, pp. 95-96.
2Cuv. 2, 99, PG 35, 501, la: Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi.
III, Bucureşti, 2003, p. 156.
3Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., p. 156.
4Epistola către Efeseni 3 , 1 2 , la: Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., p. 156.
5Epistola 66, 8, la Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., p. 156.
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universală. Fără episcop nu e îngăduit nici a boteza, nici a săvârşi Euharistia
[...], nimeni să nu facă ceva din cele ce aparţin Bisericii, fară episcop; aceea să
se socotească Euharistie sigură, care e săvârşită de episcop sau de cel căruia îi
permite el [...]. E bine să se ştie de Dumnezeu şi de episcop”6. După Sfântul
Ioan Gură de Aur, episcopul deţine în chip văzut locul lui Hristos ca învăţă
tor, preot şi păstor7.
1. Importanţa demnităţii episcopale
Mărturisirea de credinţă a patriarhului Dositei al Ierusalimului, publica
tă la Bucureşti în urmă cu trei secole8, este o veritabilă sinteză a teologiei şi
spiritualităţi noastre ortodoxe, privind slujirea şi responsabilitatea liturgică şi
sacramentală a episcopului. învăţatul patriarh facea o descriere atentă şi o de
finire precisă a învăţăturii despre episcopat în înţelesul ei tradiţional-patristic.
Astfel, în „Hotărârea” a 10-a se preciza că în Biserica Ortodoxă, care-L
are drept Cap pe Hristos, episcopatul e instituit de Mântuitorul în Duhul

Sfânt şi se exercită în comuniune. Evident, această comuniune nu echivalează
cu diminuarea ierarhiei şi a diferenţelor dintre episcopi, preoţi şi credincioşi.
Harul episcopului vine prin succesiune de la Apostoli, prin punerea mâinilor
şi invocarea Duhului Sfânt. Episcopul nu este un simplu funcţionar care
conduce o comunitate creştină, ci el este un om ales de Dumnezeu pentru
constitutia
> si
> constructia
> Bisericii.
Episcopatul este „o mare taină şi o mare demnitate”, fiind „modul princi
pal” prin care Domnul este cu noi în veac (cf. Matei 28, 10). Datorită lucrării
lui, Dumnezeu „Se uneşte cu noi prin Sfintele Taine, al căror prim-lucrător
şi săvârşitor prin Duhul Sfânt este episcopul”. Intr-o formulă concentrată
putem spune: „Episcopul este o icoană vie a lui Dumnezeu pe pământ şi prin
cea mai deplină împărtăşire a energiei Duhului Săvârşitor e izvor al tuturor
Tainelor Bisericii Soborniceşti, prin care dobândim mântuirea”9.
6Epistola către Smirneni, 8, 1,2; Trai. 3, 1, PG5, 688, 713, 780, la: Pr. Dumitru S t ă n i l o a e ,
Teologia Dogmatică.. p. 156.
7 Omilia la 2 Timotei 2 , 4, PG 62, 612, la: Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică...,
p. 156.
8Trad. rom. de V. L o ic h iţă , în: Candela L I I I - L I V (1940), pp. 183-186.
9Mărturisirea de credinţă.. p. 184.
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Datorită acestei chemări decurg diferenţele între demnitatea episcopală
şi cea a simplului preot şi răspunderile sale speciale, după cum urmează:
- episcopul nu e hirotonit de preot, ci preotul, de episcop. Mai mult, el este
hirotonit de doi sau trei arhierei; alegerea lui e de competenţa Sfântului Sinod;
- preotul primeşte harul preoţiei de la episcop, în virtutea căruia el poate
săvârşi cele şase Sfinte Taine.

„ A rh ie re u l

însă e slujitor al tuturor tainelor,

fiindcă este izvor al Tainelor şi harismelor dumnezeieşti prin Duhul Sfânt”,
având următoarele prerogative: a) sfinţirea Sfântului Mir; b) hirotonia tu
turor treptelor în Biserică; c) puterea de a lega şi dezlega în mod deplin; d)
judecarea tuturor abaterilor în Biserică; e) învăţarea Sfintei Evanghelii; f)
apărarea dreptei-credinţe; g) îndepărtarea din Biserică a celor neascultători;
h) afurisirea şi anatemizarea ereticilor şi i) punerea sufletului său pentru oi

(.Ioan 10, 11). „Din toate acestea este evident că episcopul se deosebeşte în
mod incontestabil de simplul preot şi că, fără el, toţi preoţii din lume nu pot
păstori sau conduce în general Biserica”10.
Responsabilitatea slujirii episcopale se regăseşte exprimată în rânduiala
hirotoniei episcopiloru.
La hirotonia arhiereului, se pune pe capul candidatului Sfânta Evanghelie
deschisă, care II reprezintă pe Hristos, Capul Bisericii, iar prin acest act se
arată, pe de o parte, misiunea pe care o are episcopul de a vesti Evanghelia
mântuirii, iar pe de altă parte, chemarea sa de a se face organ deplin al lucrării
lui Hristos, având „toată mintea, cuvântul şi simţirile după voia Lui”, după
cum spune Sfântul Simeon al Tesalonicului12.
în cea dintâi rugăciune, protosul se roagă ca peste cel venit la „jugul
Evangheliei şi demnitatea arhieriei” şi peste care şi-au pus mâinile episcopii
hirotonitori să vină puterea şi harul Sfântului Duh. Acesta să-l întărească,
să-l ungă şi să-l sfinţească, cum i-a întărit pe Sfinţii Apostoli şi pe Prooroci,
cum i-a uns pe împăraţi şi i-a sfinţit pe arhiereii Legii Vechi, şi să-l „arate
10Mărturisirea de credinţă..., p. 185.
11Arhieraticony adică rânduiala slujbelor săvârşite cu arhiereu, EIBM BO R, Bucureşti, 1993,
pp. 97-98, 99-100. Aceste rugăciuni se găsesc deja în cel mai vechi codice liturgic bizantin
păstrat, cod. Barberini graecus 336, copiat în jurul anului 700, trad. rom. arhid. Ioan I. Ică jr.,
în: Canonul Ortodoxiei. /. Canonul apostolic al primelor secole, Deisis, Sibiu, 2008, pp. 979-981.
12 S f â n t u l S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i ,

todoxe..., voi. I, Suceava, 2002, p. 214.
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sfânt”, ca să fie vrednic să ceară cele spre mântuirea poporului şi să fie auzit
de Dumnezeu.
Cea de-a doua rugăciune, mai dezvoltată, porneşte de la esenţa sacerdo
tală a episcopatului, ca mediere între Dumnezeu şi om, şi-l prezintă pe epi
scop drept „iconomul” prin excelenţă al „harului arhieriei”: pentru că natura
umană nu poate suporta fiinţa dumnezeirii, Dumnezeu a aşezat pe tronul
Lui ca învăţători şi ca să aducă jertfe şi ofrande pentru tot poporul oameni
care pătimesc lucruri asemănătoare cu ceilalţi oameni. Pentru ca mijlocirea
lui să fie eficientă, episcopul trebuie să devină o icoană transparentă a lui
Hristos. De aceea, Dumnezeu este rugat ca să-l facă pe viitorul episcop să
devină următor a l Păstorului Celui adevărat, punându-şi sufletul pentru oile
Sale, povăţuitor al orbilor, lumină celor dintru întuneric, certător al celor
neînţelepţi, ajutător pruncilor, luminător în lume, ca, desăvârşind sufletele
care i s-au încredinţat lui în viaţa aceasta, să stea neruşinat înaintea judecăţii
lui Dumnezeu.
După aceea, el primeşte ca veşminte, peste cele preoţeşti: sacosul, omoforul
şi mitra. Păstrând veşmintele preoţeşti şi întărindu-le prin sacos, el va păstra
şi completa slujirea de preot săvârşitor al Tainelor, care se va revărsa asupra
tuturor credincioşilor. Prin mitra pe care o primeşte episcopul se arată sem
nificaţia duhovnicească a puterii sale împărăteşti şi a responsabilităţii pentru
mântuirea tuturor credincioşilor care i se încredinţează prin hirotonie. Ca
organ văzut al lui Hristos, arhiereul are cea mai cutremurătoare răspundere
pentru mântuirea sufletelor, fiin d chemat să urmeze pe Hristos în smerenie, pildă
de curăţie, de dezinteresare, de blândeţe, de jertfire de sine13.
2. Taina persoanei în slujirea episcopală şi responsabilităţile ei
Responsabilitatea principală a slujirii episcopale ţine de realizarea tainei
comuniunii între Persoanele Sfintei Treimi şi persoanele umane în Biserică,
în această ambianţă eclesială, Dumnezeu ne vine aproape ca Persoană, ca
Treime de Persoane în starea şi în dorinţa Lor de comuniune, spune Părintele
Dumitru Stăniloae, pentru ca să ne imprime nouă prin Sfintele Taine acest
elan al comuniunii şi al dragostei jertfelnice14. Numai iubirea Celor Trei
13Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., voi. III, p. 182.
14Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., voi. I, p. 42.
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Persoane ale Preasfintei Treimi poate responsabiliza prin comuniune persoa
na umană şi o poate ajuta să progreseze spre desăvârşire. Numai o Treime de
Persoane ne poate comunica iubirea jertfelnică, pentru că ni se dăruieşte şi
ne ajută să ne putem şi noi dărui Ei într-o totală delicateţe15. Dumnezeu vrea
ca darurile Lui să ne fie aduse într-un mod personal, fiindcă doar comuniu
nea personală implică şi angajează. „în faţa unui «absolut» impersonal, nu te
poţi ruşina, spune Părintele Stăniloae, cum te cutremuri în faţa Celui Sfânt
şi atotiubitor. Numai iertarea de la Persoana absolută îţi poate da liniştirea
totală şi definitivă a conştiinţei prin curăţirea reală a păcatelor. Numai un ab
solut ca persoană poate fi curat prin fiinţă şi te poate întâmpina cu delicateţea
purităţii totale”16.
Preasfânta Treime face vizibilă dăruirea Sa către noi, în primul rând,
prin întrupare, căci Hristos a venit la noi ca Persoană, Care să ne vorbească
la nivelul nostru de înţelegere, să ne înveţe, să ne elibereze de tirania diavo
lului, a păcatului şi a morţii şi să ne readucă pe toţi la comuniunea personală
cu Tatăl, să ne facă fii ai împărăţiei iubirii Sale. Dumnezeu nu a vrut să ne
mântuiască de la distanţă, căci doar comuniunea personală poate scoate fiinţa
umană din limitarea subiectivităţii egoiste şi individualiste17.
După înălţarea la cer a Mântuitorului, Cincizecimea aduce lumii pre
zenţa interiorizată a lui Hristos prin Sfântul Duh în interiorul ucenicilor Săi.
Astfel, prin instituirea preoţiei văzute, Dumnezeu face încă o dată vizibilă
dăruirea Sa personală către noi. Hristos Cel Care ne uneşte cu Tatăl este Cel
care lucrează acum prin persoana episcopului, a preotului şi a diaconului.
Prin aceste persoane alese de Dumnezeu trebuie să transpară Hristos, căci El
însuşi păstoreşte, învaţă şi sfinţeşte, prin ei, Biserica.
3. Sfinte Taine ale Bisericii
Tainele Bisericii sunt lucrările nevăzute ale lui Hristos săvârşite prin
acte văzute, prin care oamenii se unesc cu Hristos, dar prin care se constituie
Biserica şi care se săvârşesc în Biserică. „La baza concepţiei despre Taine a
Bisericii Ortodoxe, spune Părintele Stăniloae, stă încrederea în putinţa lucră
15Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică. .., p. 268.
16Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., p. 269.
17Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., p. 144.
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rii Duhului dumnezeiesc al lui Hristos printr-un om asupra altui om, prin
mijlocirea trupurilor şi a materiei dintre ele, în ambianţa Bisericii, ca trup
tainic al lui Hristos [...]. Prin mâna omului se scurg puteri spirituale asupra
altui om fie direct prin trup, fie prin altă materie. Căci trupul omenesc e con
stituit din simţuri, în care spiritul şi trupul sunt nedespărţite. Cel ce transmi
te această putere ce se scurge prin mână este subiectul care gândeşte şi voieşte,
adică un subiect cu o bază spirituală; şi puterea ce se scurge prin trupul celui
ce acţionează asupra altuia merge până la spiritul celui din urmă. Cei doi
întâlnindu-se prin simţuri se întâlnesc prin spirit. Dar puterea ce o transmite
omul prin trupul său nu e numai a spiritului şi a trupului său, ci e şi o putere
cu mult mai mare ce străbate prin ele. Este puterea Duhului dumnezeiesc,
cu Care el se pune de acord şi Căruia I se deschide prin credinţă în ambianţa
Bisericii. în Taină nu se poate trage o frontieră între mişcarea omului care
lucrează şi puterea Duhului dumnezeiesc. Iar întrucât săvârşitorul Tainei e,
ca preot, reprezentantul Bisericii, prin el lucrează Duhul Sfânt, Care suflă în
toată ambianţa Bisericii ca trup tainic în care lucrează Hristos [...]. Iar primi
torul Tainei se deschide deplinei acţiuni a puterii dumnezeieşti transmise de
săvârşitor, prin credinţa lui, în ambianţa credinţei Bisericii, câmpul de lucrare
al Duhului Iui Hristos.
De aceea Taina se săvârseste
) y la întâlnirea a două subiecte umane deschise
prin credinţă Duhului Sfânt lucrător în ambianţa Bisericii, întâlnire care se
prelungeşte şi în atingerea trupească directă între ele, sau prin mijlocirea unei
materii. Nu materia, şi nici cuvintele rostite sau gesturile săvârşite, luate în
ele însele, constituie Taina, ci ea se constituie în întâlnirea în credinţă a celor
’

}

y

două persoane în ambianţa Bisericii plină de Duhul Sfânt şi în atingerea tru
pească între cele două persoane, odată cu mărturisirea prin cuvinte a acestei
credinţe a lor: a uneia care săvârşeşte Taina şi a alteia care o primeşte”18.
Astfel, elementele constitutive ale Tainelor sunt: mijloacele materiale
prin care se comunică harul nevăzut prin mâna preotului, constatarea şi ves
tirea lucrării sacramentale prin rugăciunea liturgică şi prin mărturisirea cre
dinţei şi angajarea credinciosului primitor al Tainei19.
18Pr. Dumitru
19Pr. Dumitru

S tă n ilo a e ,
S tă n ilo a e ,

Teologia Dogmatică...,
Teologia Dogmatică...,

pp. 7 - 8 .
p. 3 3 .
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4. Responsabilitatea episcopului ca săvârşitor al lucrărilor sfinţitoare
Episcopul este „liturghisitor prin excelenţă”, având răspunderea sacra
mentală a slujirii Sfintelor Taine. El este în acelaşi timp reprezentantul lui
Hristos, Săvârsitorul nevăzut al lucrărilor sfintitoare si al Bisericii, în ambianta
şi în numele căreia se împlinesc Sfintele Taine.
Episcopul „este organul văzut prin care Hristos cel din Biserică lucrează
în chip nevăzut în Taine, sau acordă harul celor cărora li se administrează
acestea” 90 .
Episcopii, având deplinătatea şi responsabilitatea maximă a acestei slujiri
nu sunt însă nişte instrumente pasive ale lui Hristos, ci ei trebuie să se pună la
dispoziţia lucrării Lui, căci „învăţătura pe care o comunică nu e a lor şi prin
mâna lor nu se comunică binecuvântarea lor ci a lui Hristos [...]. Deci mâna
lor şi gura lor nu se mişcă fară voia lor, ci cu voinţa lor de a le face slujitoare
lui Hristos [...] şi astfel ei se învrednicesc de o cinste cu atât mai mare, cu
cât se pun mai deplin la dispoziţia lucrării lui Hristos prin ei. In râvna lor
maximă se arată smerenia lor, adică, conştiinţa că nu a lor este puterea, ci a
lui Hristos. De aceea dacă Hristos ca Arhiereu e Slujitor, cu atât mai mult
preoţii sunt slujitorii slujirii mântuitoare a lui Hristos. Ei nu dau de la ei ni
mic decât slujirea. Dacă n-o dau pe aceasta din toată inima, nu numai că nu
mai împlinesc lucrarea mântuitoare a lui Hristos, aşa cum trebuie, ci în mare
parte împiedică împlinirea ei”21.
Aceasta este marea responsabilitate a slujirii episcopale de a continua cu
vrednicie lucrarea sfinţitoare a lui Hristos, prin Sfântul Duh, în Biserică, de
a iniţia şi a introduce pe credincioşi în taina relaţiei personale cu Dumnezeu.
Episcopul trebuie să fie o persoană plină de sfinţenie care împărtăşeşte şi altora
din roadele comuniunii sale personale cu Hristos22. Prin hirotonire, el se dăru
ieşte cu totul lui Dumnezeu şi e chemat să se umple de toată sfinţenia Lui, pen
tru ca prin el să se prilejuiască intrarea tuturor în comuniunea cu Persoanele
Sfintei Treimi. Episcopul face posibilă întâlnirea personală prin credinţă cu
Dumnezeu, prin Sfintele Taine. Prin el, Hristos lucrează şi îşi comunică tră
irile şi simţirile umanităţii Sale curate poporului lui Dumnezeu. De aceea
1

y

20Pr. Dumitru
21 Pr. Dumitru
22Pr. Dumitru
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arhiereul are marea responsabilitate de a-L face viu şi prezent pe Hristos în
persoana proprie pentru a putea atrage la comuniunea cu Hristos cu dum
nezeiasca dragoste primită de sus pe toţi cei încredinţaţi lui spre păstorire23.
Săvârşitorul văzut al Sfintelor Taine trebuie să fie într-o stare de pregătire
permanentă., contribuind astfel la împlinirea efectelor sfinţitoare ale lucrărilor
sacramentale, chiar dacă, prin iconomie, pentru cazuri deosebite, Biserica
învaţă că validitatea Tainelor nu depinde de vrednicia săvârşitorului văzut, iar
Hristos însuşi lucrează prin ele în mod nevăzut. La Sfântul Altar, la Sfânta
Liturghie, în cadrul căreia săvârşeşte şi Sfânta Taină a Hirotoniei, arhiereul
trebuie să fie model de slujire pentru preoţi şi credincioşi, urmărind împli
nirea întotdeauna a scopului dublu al acestei slujbe dumnezeieşti: sfinţirea
darurilor în vederea sfinţirii credincioşilor.
Episcopul este însă responsabil şi de toate lucrările sfinţitoare săvârşite de pre
oţii cărora le-a acordat mandatul slujirii, prin sfântul antimis. Slujbele liturgice
trebuie săvârşite „corect şi complet”, pentru ca primitorii să se împărtăşească
de toate darurile sfinţitoare, cu atât mai mult cu cât unele taine nu se mai
repetă. Graba în săvârşirea Sfintelor Taine este mai periculoasă decât rutina.
Pentru Taina Hirotoniei, ierarhul trebuie să aleagă, prin cercetare cano
nică, pe cei cuprinşi de fiorul sfânt al slujirii curate, iar după hirotonie să-l
călăuzească şi să-l ajute pe noul preot spre împlinirea lucrării duhovniceşti,
pentru sine şi credincioşi. „Conştiinţa că Hristos însuşi e de faţă şi lucrează
în această Taină uneşte într-o adâncă cutremurare şi responsabilitate pe să
vârşitorul Tainei cu cei ce-1 asistă, pe de o parte, şi cu primitorul ei, pe de
alta. In această întâlnire de suflete, pătrunse de conştiinţa prezenţei şi lucrării
aceluiaşi Hristos, se săvârşeşte trecerea puterii lui Hristos de la slujitorii de
mai înainte, la slujitorul cel nou’24.
O altă responsabilitate a ierarhilor este de a urmări liturghisirea uniformă
în întreaga Biserică, cu atât mai mult cu cât mijloacele pastorale moderne ale
Patriarhiei Române, Radioul şi Televiziunea TRINITAS ne oferă tuturor stan
dardul înalt şi normativ de săvârşire a Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine.
O sintetizare a întregii tradiţii patristice privind responsabilitatea litur
gică şi sacramentală a persoanei episcopului, aflată într-o continuă asculta
23 Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., voi III, p. 31.
24 Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică..., pp. 179-180.
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re de Hristos, de Biserică, de poruncile Evangheliei, de glasul conştiinţei şi
al duhovnicului, ne-o oferă tot Părintele Dumitru Stăniloae, care afirmă că
episcopul „trebuie să fie copleşit mai mult decât orice om de faptul că fiind
prin sine om pieritor ca oricare altul, sau poate mai slab ca mulţi alţii, prin el
se săvârşeşte cea mai deplină lucrare mântuitoare a lui Hristos. El trebuie
să fie copleşit de răspunderea ce apasă pe umerii lui pentru Biserică; dar, în
acelaşi timp, conştient că-şi împlineşte această răspundere cu atât mai mult,
cu cât frânează mai mult mândria de-a socoti că Biserica depinde de el şi se
pune mai mult pe sine la dispoziţia lui Hristos. Năzuinţa lui trebuie să
tindă a-şi identifica cu smerenie cât mai total voia sa cu voia Lui Hristos, în
loc de a lua pe Hristos în slujba pretenţiilor sale personale de domnie. El va
avea cu atât mai multă eficientă în lucrarea sa, cu cât va contribui să-L facă
mai văzut şi mai lăudat pe Hristos.
Episcopii sunt ţinuţi în duhul smereniei şi prin faptul că nici unul nu e
de sine stătător, sau stăpân al tuturor, ci e încadrat în comuniunea tuturor
episcopilor, ca să ţină împreună învăţătura lui Hristos şi rânduiala liturgică
şi canonică unitară a Bisericii, singura prin care lucrează Hristos şi prin care
deci se împlineşte mântuirea oamenilor”25.

25Pr. Dumitru

S tă n ilo a e ,

Teologia Dogmatică...

p. 1 51 .
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Vizita Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
în Franţa (9-13 aprilie)
Pr. Sorin-Vasile T a n c ă u

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat
în zilele de 9-10 aprilie 2011, o vizită la Strasbourg, la invitaţia Inaltpreasfinţitului
Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi
Meridională. Iar în perioada 11-13 aprilie 2011, Patriarhul României a făcut o vizită
oficială la Consiliul Europei cu sediul la Strasbourg, la invitaţia domnului Mevliit
(Javuşoglu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Sâmbătă,
9 aprilie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfinţit două troiţe ridicate
în cimitirul militar românesc din Hagenau - Franţa, iar pe 10 aprilie a sfinţit ca
tapeteasma bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Strasbourg, precum şi biserica
„Sfinţii Cosma şi Damian” din oraşul Mulhouse. Luni, 11 aprilie 2011, la sediul
Consiliului Europei de la Strasbourg, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a în
tâlnit cu domnul Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, cu
domnul Thomas Hammarberg, comisarul pentru Drepturile Omului şi domnul
Jean-Paul Costa, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). In
continuare, Patriarhul României s-a întâlnit cu membrii delegaţiei parlamentare ro
mâne la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei(APCE). Seara, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a participat la un dineu oferit în onoarea Preafericirii Sale
de către Arhiepiscopia Romano-Catolică de Strasbourg şi a susţinut conferinţa cu
tema „Orient, Occident: provocările actuale ale dialogului interreligios”, organizată
la Catedrala din Strasbourg. Marţi, 12 aprilie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel s-a întâlnit cu domnul Mevliit (Javuşoglu, Preşedintele Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei. Apoi, Patriarhul României a participat la sesiunea de lucru a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu tema „Dimensiunea interreligioasă a
dialogului intercultural” unde a rostit o alocuţiune în plenul Adunării Parlamentare.
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Românii ortodocşi din Franţa l-au primit în mijlocul lor pe Intâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care
în perioada 9-10 aprilie s-a aflat într-o vizită la Strasbourg, la invitaţia
înaltpreasfmţitului Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru
Europa Occidentală şi Meridională, iar, între 11-13 aprilie 2011, Patriarhul
României s-a aflat într-o vizită oficială la Consiliul Europei cu sediul tot la
Strasbourg, la invitaţia domnului Mevliit Qavuşoglu, Preşedintele Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei.
Patriarhul României a ajuns pe data de 9 aprilie, la ora 14:15 (ora locală)
la Strasbourg. Preafericitul Părinte Daniel a fost întâmpinat, pe Aeroportul
Internaţional din Strasbourg, de către domnul Stelian Stoian, Reprezentantul
Permanent al României pe lângă Consiliul Europei, domnul Marcel
Alexandru, Consul General al României la Strasbourg şi de către părintele
Vasile Iorgulescu, parohul bisericii româneşti „Sfântul Ioan Botezătorul” din
Strasbourg.
Din delegaţia condusă de Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române au
făcut parte înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei
Occidentale şi Meridionale, înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos, domnul Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte şi părintele con
silier patriarhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Patriarhiei Române
pe lângă instituţiile europene.
Primul moment important al vizitei oficiale la Strasbourg, al
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc pe data de 9 aprilie, ora
18,15, când Preafericirea Sa a oficiat o slujbă de pomenire şi a sfinţit două
troiţe noi, aduse din România, în cimitirul militar românesc din localita
tea Hagenau, situat la 30 kilometri nord de Strasbourg. Au fost pomeniţi
eroii români înmormântaţi în acest cimitir, în prezenţa unor reprezentanţi
ai autorităţilor locale, dar şi ai Ministerului Român al Apărării Naţionale.
Părintele Vasile Iorgulescu, parohul bisericii ortodoxe româneşti „Sfântul
Ioan Botezătorul” din Strasbourg, a menţionat faptul că cele două troiţe au
fost dăruite de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor al Ministerului
Apărării Naţionale din România şi au fost instalate în cimitirul militar româ
nesc de la Hagenau, unde sunt înmormântaţi 472 de soldaţi români care au
murit prizonieri în Primul Război Mondial. în Alsacia şi Lorena, precum şi în
mai multe cimitire: Hagenau, Dieuze şi Soultzmatt - Val du Pâtre, odihnesc
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu delegaţia, reprezentanţi ai autorităţilor civile,
preoţi si credincioşi, în cimitirul militar românesc din Hagenau, Franţa

peste 2.000 de eroi români, morţi ca martiri în condiţiile evenimentelor din
iarna anului 1917. Pe crucea de la Soultzmatt, Regina Maria a încrustat ur
mătorul epitaf: „Departe de ţară, pentru care v-aţi jertfit, odihniţi-vă în această

ţară (Franţa), care pentru voi nu mai este străină, bravi soldaţi aureolaţi de glo
rie!” (înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, „Comuniune
ortodoxă pentru românii din Occident” Vestitorul Ortodoxiei, anul IV, martie
- aprilie 2011, p 45)
înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a evocat mo
mentul când, cu 30 de ani în urmă, a vizitat acest cimitir în calitate de primul
paroh al românilor din Strasbourg. înaltpreasfinţia Sa a spus că pe atunci
cimitirul nu se afla într-o stare foarte bună, însă credincioşii din parohia
ortodoxă română din Strasbourg l-au amenajat şi l-au îngrijit aşa cum se
cuvine. Cu această ocazie, înaltpreasfinţia Sa a dăruit părintelui paroh Vasile
Iorgulescu un album cu fotografii din anii de început ai parohiei ortodoxe
române din Strasbourg. în continuare, s-a citit mesajul din partea ministru
lui român al apărării, Gabriel Oprea, care a apreciat implicarea comunităţii
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locale în menţinerea şi păstrarea identităţii naţionale româneşti. La final,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit autorităţilor locale prezente
la eveniment şi a vorbit celor prezenţi despre faptul că „eroii pomeniţi trans
mit într-un mod foarte personal ceea ce credincioşii ortodocşi vor experia la
sărbătoarea Sfintelor Paşti, căci cine iubeşte este viu, iar cine nu mai iubeşte
este mort, chiar dacă se află încă în viaţă”. La eveniment au fost prezenţi
foarte mulţi studenţi teologi români, aflaţi la studii în Franţa, precum şi câţi
va dintre credincioşii veterani ai Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul Ioan
Botezătorul” din Strasbourg.
Duminică dimineaţa, pe data de 10 aprilie, de la ora 9,30, Patriarhul
României a sfinţit iconostasul bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”
al parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, dăruit de către Preafericirea
Sa pe când se afla ca mitropolit la Iaşi, precum şi capela parohială cu hra
mul „Sfântul Ioan Valahul”, apoi a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de
un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Alături de Patriarhul României s-au

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind iconostasul bisericii cu hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” al parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt de învăţătură în biserica „Sfântul Ioan
Botezătorul" a parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa

aflat ierarhi ai Bisericii noastre: înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul Europei
Occidentale şi Meridionale, înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos, Preasfînţitul Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi
Portugaliei şi Preasfînţitul Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale, precum şi un sobor de preoţi şi
diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
oferit părintelui Vasile Iorgulescu, parohul bisericii româneşti „Sfântul Ioan
Botezătorul5’ din Strasbourg, un set de sfinte vase, un antimis nou, precum
şi „Crucea patriarhală pentru clerici”. De asemenea, Preafericirea Sa a rostit
celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre semnificaţia
iconostasului şi a icoanei în general. La Sfânta Liturghie au fost prezenţi
foarte mulţi credincioşi, studenţi români teologi, dar şi membri veterani ai
parohiei. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul parohiei.
Cu ocazia sfinţirii iconostasului, Patriarhul României a rostit un cuvânt
de învăţătură pe care îl redăm integral:
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel dăruind antimisul bisericii cu hramul
„Sfântul Ioan Botezătorul” al parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg, Franţa

Iconostasul - Epifanie a împărăţiei cerurilor
„Sfinţirea iconostasului bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul" din
Strasbourg este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, în mod spe
cial pentru credincioşii români din acest oraş, care se adună în această
biserică pentru a păstra vie flacăra credinţei ortodoxe româneşti şi a
spori dragostea faţă de ţară şi de valorile autentice creştine.
Memorial al istoriei mântuirii şi vedere profetică, anticipată, a
împărăţiei cerurilor, iconostasul ortodox, numit şi catapeteasmă sau
tâmplă, nu este un simplu perete despărţitor între altar şi naos, sau
un element decorativ, artistic, ci are un profund sens liturgic şi teologic.
întreaga istorie a mântuirii lumii este rezumată în iconostas, care sim
bolizează venirea împărăţiei lui Dumnezeu spre oameni, pentru ca oamenii
să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
Ca imagine a Bisericii, Trupul tainic al lui Hristos, iconostasul
arată că Hristos se află, în acelaşi timp, în slava din împărăţia ceruri
lor, împreună cu sfinţii, dar şi întru smerenie, pe pământ, împreună
cu oamenii care se roagă Lui.
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Comunitatea românilor ortodocşi din parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”
din Strasbourg, Franţa

Astfel, iconostasul nu este un semn de despărţire, ci unul de unire, de
comunicare între altar şi naos, între cer şi pământ, între eternitate şi timp,
între Creator şi creaţie. Iconostasul este vedere duhovnicească spre
împărăţia cerurilor, pe care credincioşii o pregustă, în arvună, prin
Sfintele Taine şi mai ales prin Sfânta Euharistie, care se oferă credin
cioşilor prin uşile împărăteşti ale Sfântului Altar.
în vechime, iconostasul era foarte puţin dezvoltat, uneori pre
zentând doar două icoane: a Mântuitorului şi a Maicii Domnului. El s-a
dezvoltat mai ales după victoria Ortodoxiei împotriva iconoclasmului
(843), ajungând în secolele XIV-XVI la forma şi structura unitară pe
care le cunoaştem astăzi, cu mai multe rânduri de icoane. Expuse întrun muzeu, icoanele cheamă la studiu estetic sau la admiraţie artistică.
Aflate, însă, în biserică, adică în contextul celebrării liturgice şi al măr
turisirii credinţei care le-au dat naştere, icoanele cheamă la rugăciune! în
muzeu, icoana ne reaminteşte de artistul care a făcut-o, în biserică ea ne
aminteşte, în primul rând, de prezenţa spirituală a sfântului reprezentat pe ea,
mai ales prezenţa iubitoare şi sfinţitoare a lui Hristos - Domnul, Care a făgă
duit: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfâşitul veacurilor" (Matei 28,20).
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Folosirea icoanelor în cultul ortodox, ca de altfel şi a simbolu
lui Sfintei Cruci şi a altor simboluri liturgice, întăreşte sau intensifică
şi mai mult caracterul de memorial (pomenire) al celebrării euharistice
hristocentrice: „Aceasta sa faceţi spre pomenirea M ea" (1 Corinteni 11,
24) - a spus Mântuitorul Iisus Hristos când a instituit Cina cea de Taina
sau Euharistia. Atât icoana Cinei de Taină, care se află aşezată în par
tea centrală a iconostasului sau în altar, amintind de foişorul de sus
în care Hristos-Domnul a instituit Sfânta Euharistie, precum şi icoana
Răstignirii sau Crucea pictată, care se află în spatele Sfintei Mese a al
tarului şi pe iconostas, susţin comunitatea liturgică în rugăciune prin
memorarea a ceea ce a făcut Hristos pentru mântuirea lumii, deoarece
ele reprezintă în culori şi imagini acelaşi mesaj care este cuprins în cuvân
tul citit al Evangheliei, încât icoana este forma concentrată şi vizibi
lă a conţinutului Evangheliei. Prin urmare, iconografia are o funcţie
de anamneză sau de memorial liturgic al persoanei lui Hristos şi al
actelor săvârşite de El în istorie. Icoana este deci un „aide-memoire",
un ajutor în aducerea aminte de Hristos-Domnul şi de mărturisire a
prezenţei şi iubirii Sale pentru lumea creată de Dumnezeu. Iar această
aducere aminte şi simţire a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni trezeşte în
credincioşi sentimentul de recunoştinţă şi de laudă adusă lui Dumnezeu.
Astfel, iconostasul devine un an tidot îm potriva uitării iubi
rii lui Dumnezeu fa ţ ă de hune şi o afirm are a prezenţei harice a lui
Dumnezeu în f a ţ a oam enilor. De aceea, credincioşii ortodocşi nu limi
tează prezenţa icoanelor la biserică, la lăcaşul de cult, ci ei le expun şi
le cinstesc şi în casele lor; deoarece prezenţa icoanelor în casă îi îndeamnă pe
credincioşi la rugăciune de laudă, de mulţumire şi de cerere către Dumnezeu
şi Sfinţii Lui. Multe case creştine ortodoxe au în colţul dinspre răsărit
al camerei de locuit un perete cu multe icoane pe el, un mic iconostas,
încât fiecare casă creştină poate fi înţeleasă ca o „ecclesia domestica",
adică biserica de acasă, o prelungire spirituală a bisericii comunităţii
în casa proprie a familiei. Icoanele amintesc deci Bisericii rugătoare
că Hristos este prezent în mijlocul ei (cf. Matei 8, 20; 18, 20). Prezenţa
harică a Sfinţilor rugători reprezentaţi pe icoane îi ajută pe credincioşi să
intensifice viaţa lor spirituală, să sporească în iubire şi bucurie. Icoanele sunt
venerate ca ferestre spirituale vizibile ale prezenţei nevăzute, harice, a lui
Hristos. Icoana nu este Hristos însuşi, dar ne aminteşte că Hristos ne
caută aici şi acum, şi ne pune în legătură de har cu El. De aceea, ati
tudinea cea mai adecvată a omului în faţa icoanei este rugăciunea rostită
cu multă credinţă şi dragoste. Icoana este deci a p el la rugăciune, iar
intensitatea acestui apel depinde de receptivitatea noastră faţă de lu
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crarea Sfântului Duh în noi, întrucât numai în Sfântul Duh icoana lui
Hristos ne trezeşte conştiinţa prezenţei lui Hristos lângă noi şi ne sensibili
zează inima pentru a da un răspuns la întâlnirea cu El. în acest sens, icoana
face parte din pedagogia harică a credinţei, întrucât ea sensibilizează sufletul
pentru întâlnirea personală„faţă către faţă" cu Hristos. Icoana evocă vizual
pe Hristos, pentru ca omul să-L invoce existenţial pe Hristos, să-L cheme în
sufletul şi în casa sa. Icoana reaminteşte credinciosului şi Bisericii în
tregi că, deşi înălţat la ceruri, Hristos Cel răstignit şi înviat este tainic
prezent acolo unde numele Său este chemat des. Icoana reaminteşte că
faţa lui Hristos rămâne mereu îndreptată spre lume, deşi ea nu este văzută
de ochii trupeşti. Hristos-Domnul nu Se arată acum în toată slava Sa
ochilor fizici sau trupeşti pentru a nu exercita nici o presiune asupra
libertăţii umane, însă icoana sugerează vizual prezenţa spirituală invizibi
lă a lui Hristos, dar lasă în acelaşi timp posibilitatea de a căuta sau de
a refuza în mod liber întâlnirea cu Hristos. De ce? Pentru că până la
venirea lui Hristos în slavă ca Judecător al lumii, prezenţa Sa în Biserică
şi în lume rămâne totuşi o prezenţă spirituală smerită, oarecum voalată în
haina unei absenţe corporale vizibile, voită de El, pentru că trupul Său
înviat şi preaslăvit, adică îndumnezeit, nu mai aparţine lumii materiale opa
ce şi coruptibile. în acest sens, icoana ortodoxă este expresia unei teologii a
prezenţei harice a lui Hristos Cel răstignit; înviat şi preaslăvit (glorificat) şi
a comuniunii cu El în Sfântul Duh, prezenţă care respectă libertatea umană
de a răspunde sau nu la apelul lui Dumnezeu. în icoanele ortodoxe, slava
lui Hristos este sugerată, prin aureolă şi prin lumina aurie a fondului icoa
nei, dar ea nu se impune copleşitor, ci rămâne o „lumină lină" care invită
la credinţă şi rugăciune liberă, la un răspuns spontan, la o dăruire de
sine neforţată sau neconstrângătoare. întrucât nu este o lucrare sau un
eveniment mistic integrator în viaţa lui Hristos şi a lui Hristos în viaţa omu
lui, icoana nu este sacrament sau una dintre cele şapte Sfinte Taine ale
Bisericii, ca de pildă Euharistia, dar ea este totuşi o epifanie spirituală
permanentă, care invită la trăirea comuniunii spirituale cu Hristos,
prin rugăciune. Icoana este un ajutor în actul rugăciunii, înţeleasă ca
vorbire cu Hristos sau ca întâlnire cu El fată
/ către fată.
/
Icoana ne îndeamnă să fim închinători lui Hristos, în timp ce
Euharistia ne face purtători de Hristos (cf. Ioan 6,56-57), pentru ca cei ce
cred în El să devină, prin lucrarea Sfântului Duh, icoane vii ale lui Hristos
în lume şi în împărăţia cerurilor, prin iubirea lor faţă de Dumnezeu
şi faţă de aproapele. De altfel, sfinţii sunt icoanele cele mai vii ale lui
Hristos. De aceea, când Biserica cinsteşte pe sfinţi, preamăreşte, de fapt,
lucrarea şi prezenţa harică a lui Hristos în ei (cf. 2 Tesaloniceni 1, 10-12).
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Din acest motiv, alături de icoana lui Hristos, sunt cinstite şi icoanele
sfinţilor, confirmându-se astfel adevărul existenţial că: „Minunat este
Dumnezeu între Sfinţii Săi" (Psalmii 67, 36).
Icoanele sfinţilor ne arată că rugăciunea omului vieţuitor pe pă
mânt se uneşte cu rugăciunea sfinţilor care mai înainte de noi au cre
zut în Hristos, au trăit în Hristos în lume, iar acum se roagă în bucuria
şi slava lui Hristos în ceruri.
Desigur, sunt momente şi împrejurări când credinţa puternică şi
practica intensă a rugăciunii se pot realiza şi fără icoane, atunci când
acestea lipsesc, aşa cum ne arată experienţa unor asceţi ortodocşi din
pustie. Totuşi, negarea legitimităţii folosirii şi cinstirii (venerării) icoa
nelor, pe motivul interdicţiei lor în Vechiul Testament, apar, din punct
de vedere ortodox, ca o negare indirectă a Tainei întrupării lui Hristos, o
mutilare a memoriei vizuale a credinţei apostolice a Bisericii şi o incapacitate
de a accepta lucrarea divină a harului sfinţitor prin materie, afirmând astfel
un antagonism între spirit şi materie.
însă Ortodoxia ştie că icoana susţine şi intensifică viaţa de rugăciune
nu numai a celor începători sau neştiutori de carte, ci şi a celor înaintaţi în
viaţa spirituală de comuniune cu Hristos. Pe scurt, icoan a sfinţeşte privi
rea, după cum cuvântul Evangheliei sfinţeşte auzul!
Transformarea sau amenajarea unei foste capele romano-catolice
în spaţiu de cult ortodox al comunităţii româneşti din Strasbourg este
un exemplu frumos de ajutorare ecumenică la nivel practic, liturgic şi
pastoral.
Punerea în folosinţă exclusivă a acestei capele pentru Parohia
ortodoxă românească „Sfântul Ioan Botezătorul" din Strasbourg a de
venit posibilă prin bunăvoinţa creştină fraternă arătată de Excelenţa
Sa Mgr Joseph Dore, Arhiepiscop emerit de Strasbourg, precum şi
de Excelenţa Sa Mgr Jean-Pierre Grallet, actualul Arhiepiscop al
Strasbourgului, care şi-au arătat sprijinul lor deosebit faţă de acest
proiect. Le mulţumim cu profundă recunoştinţă pentru acest ajutor.
Cu ocazia sfinţirii iconostasului bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul"
pentru românii ortodocşi din Strasbourg, felicităm pe înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Iosif, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale şi Meridionale, pe părintele paroh Vasile Iorgulescu şi în
mod deosebit pe doamna preoteasă Iosefina-Narcisa Iorgulescu, care
a pictat toate icoanele din iconostasul bisericii, fiind pictor de icoane
autorizat de Patriarhia Română încă din anul 1980.
Felicităm, de asemenea, toată comunitatea ortodoxă română din
Strasbourg, luminată de evlavie creştină şi simţire românească, pe toţi

304

Pr. Sorin-Vasile Tancău: Vizita Preafericitului Părinte Daniel în Franţa (9-13 aprilie)

binefăcătorii şi ajutătorii acestui sfânt lăcaş, precum şi pe toţi clericii
şi credincioşii prezenţi la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritua
litate şi demnitate creştină.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să binecuvânteze
această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, pentru rugă
ciunile Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, ocrotitorul acestui sfânt
lăcaş şi al întregii comunităţi ortodoxe române din Strasbourg".
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După sfinţirea catapetesmei bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” a
Parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg şi a capelei parohiale cu hra
mul „Sfântul Ioan Valahul”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecu
vântat şcoala, sala de conferinţe şi biblioteca parohiei ortodoxe române din
Strasbourg, cărora Preafericirea Sa le-a oferit ca patroni spirituali pe părintele
arhimandrit Ilie Cleopa şi pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. La eveni
ment au participat şi reprezentanţi ai altor culte, în frunte cu Arhiepiscopul
romano-catolic de Strasbourg, Jean-Pierre Grallet, precum şi autorităţile ro
mâne de la Ambasadă si
> Consulat.
în continuarea vizitei canonice, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit în seara zilei de 10 aprilie de la ora
17,30, biserica cu hramul „Sfinţii Cosma şi Damian” a Parohiei ortodoxe ro
mâneşti din localitatea Pulversheim de lângă oraşul Mulhouse. Comunitatea
românilor de aici a primit din partea autorităţilor franceze o biserică veche,
monument istoric, pe care a restaurat-o pregătind-o pentru sfinţire.
înainte de oficierea slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a rostit un cuvânt de învăţătură în care a prezentat sensurile spirituale ale
sfinţirii unei biserici ortodoxe. După oficierea slujbei de sfinţire, Preafericirea
Sa a oferit Parohiei ortodoxe române din Mulhouse un set de sfinte vase, o
cruce de binecuvântare şi o Biblie. Totodată, Patriarhul României a dăruit
părintelui paroh Emil Tancă, „Crucea patriarhală pentru clerici”. La acest
eveniment au fost prezenţi delegatul arhiepiscopului de Strasbourg pentru
dialog ecumenic, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi numeroşi credincioşi.
La final, a fost vernisată expoziţia cu fotografii de pe parcursul procesului de
amenajare a parohiei.
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Programul vizitei în Franţa a Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române
a continuat în zilele următoare, 11 şi 12 aprilie, cu întâlnirile oficiale desfă
şurate la Consiliul Europei de la Strasbourg, la invitaţia domnului Mevliit
ţavuşoglu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a avut
întâlniri pe 11 aprilie cu mai mulţi demnitari: cu domnul Thorbjorn Jagland,
secretarul general al Consiliului Europei, cu domnul Thomas Hammarberg,
comisarul pentru Drepturile Omului şi domnul Jean-Paul Costa, preşedin
tele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CED O ), la Palatul Drepturilor
Omului din Strasbourg. „întâlnirile s-au desfăşurat într-un cadru solemn,
demn şi deschis dialogului cunoaşterii reciproce şi interesului pentru promo
varea celor mai bune raporturi dintre Biserica Ortodoxă Română şi forurile
în cauză, spre binele românilor de acasă şi din străinătate, integraţi în lu
mea europeană”, a declarat înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos. în continuare, Patriarhul României s-a întâlnit cu membrii delega
ţiei parlamentare române la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE). Părintele consilier patriarhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Mevliit Qăvuşoglu, Preşedintele Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei şi reprezentanţi ai altor grupări religioase
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind o alocuţiune
în Catedrala romano-catolică din Strasbourg

Patriarhiei României la instituţiile europene, a declarat: „în cadrul acestor
întâlniri au fost abordate mai multe teme importante atât pentru Biserica
Ortodoxă Română, cât şi pentru Consiliul Europei, cum ar fi drepturile mi
norităţilor religioase ale diasporei, ale dialogului intercultural, interreligios,
atât în ceea ce priveşte dimensiunea naţională, cât şi cea europeana’.
In seara zilei de 11 aprilie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a par
ticipat la un dineu oferit în onoarea Preafericirii Sale de către Arhiepiscopia
Romano-Catolică din Strasbourg. Cu această ocazie, Intâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române a susţinut conferinţa cu tema: „Orient, Occident: pro
vocările actuale ale dialogului interreligios”, organizată la Catedrala din
Strasbourg. In cuvântul său, Patriarhul României a prezentat modalităţile de
abordare ale pluralismului religios care: „poate fi abordat din punct de vedere
social, politic, diplomatic, economic, cultural etc., însă pentru cei care au
răspunderea pastorală a comunităţilor de credinţă, prima abordare trebuie
să fie de ordin pastoral, teologic şi duhovnicesc, adică misionar şi mistagogic.
Intr-un context unde coexistă două sau mai multe religii diferite, trebuie să
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Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române prezenta la conferinţa cu tema „ Orient, Occident: provocările
actuale ale dialogidui interreligios”, organizată la Catedrala romano-catolică din Strasbourg

ne întrebăm care este semnificaţia teologică existenţială a acestei situaţii, dincolo
de orice explicaţie de ordin istoric, sociologic şi politic cu privire la emigrarea
pricinuită de persecuţii, de sărăcie sau de împărţirea arbitrară a teritoriilor
statelor etc. Altfel spus, care este mesajul sau provocarea pe care Dumnezeu ni

le adresează prin însăşi această situaţiei întâlnirea sau coexistenţa mai mul
tor religii într-o ţară sau într-o regiune este, desigur, un fenomen complex,
care poate da naştere unor sentimente de teamă sau de închidere în sine, de
nesiguranţă şi de nelinişte. în acest sens, dialogul şi cooperarea între auto
rităţile politice şi conducătorii religioşi sunt deosebit de importante, ca şi
dialogul dintre reprezentanţii diferitelor religii şi confesiuni religioase, pentru
a se ajunge la o convieţuire sau la o coabitare paşnică. în acest context, pro
vocările sau încercările dialogului interreligios sunt în primul rând de ordin
spiritual”. Preafericirea Sa şi Eminenţa Sa, Arhiepiscopul romano-catolic,
Cardinalul Jean Louis Tauran, după susţinerea comunicărilor, au răspuns la
câteva întrebări formulate pentru a da expresie necesităţii dialogului dintre
creştini din perspectiva unei experienţe a Răsăritului şi a Apusului Europei.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în timpul alocuţiunii
din Catedrala romano-catolică din Strasbourg

în continuare, corala parohiei ortodoxe româneşti din Strasbourg a susţinut
un concert de imne religioase din Postul Mare. La eveniment au fost pre
zenţi, din delegaţia care l-a însoţit pe Patriarhul României, înaltpreasfinţitul
Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale,
înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Timotei,
Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, părintele consilier patri
arhal Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Patriarhiei României la institu
ţiile europene şi domnul Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
Participarea Patriarhului României la sesiunea de lucru
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Programul vizitei oficiale a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a continuat la Consiliul Europei cu sediul la
Strasbourg, în ziua de 12 aprilie 2011, unde s-a întânit cu domnul Mevliit
ţavuşoglu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Apoi,
de la ora 10.00 (ora Franţei), Patriarhul României a participat la sesiunea de
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind o alocuţiune
în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg

lucru a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu tema: „Dimensiunea
interreligioasă a dialogului intercultural”. Părintele consilier patriarhal
Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei Patriarhiei României la instituţiile
europene, prezent la eveniment, a declarat: „ Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a participat la dezbaterea din cadrul plenului Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei pe marginea raportului Dimensiunea religioasă a dialo

gului intercultural. Acest raport a fost elaborat de Comisia de Cultură, Ştiinţă
şi Educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Printre altele,
raportul subliniază importanţa dimensiunii religioase a dialogului intercul
tural pentru promovarea valorilor care constituie, de fapt, soclul comun al
societăţii democratice. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a adresat apoi
plenului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei dezvoltând în inter
venţia sa necesitatea aprofundării dialogului, a propriei spiritualităţi în liber
tate, a educaţiei permanente pentru dezvoltarea unei noi culturi a convieţui
rii”. în cele ce urmează redăm integral alocuţiunea rostită în plenul Adunării
Parlamentare de către întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române:
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Dimensiunea religioasă a dialogului intercultural
Domnule Preşedinte, după alegerea dumneavoastră ca Preşedinte al
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, aţi plasat dialogul interreligios în centrul mandatului dumneavoastră. Astfel s-a luat decizia de a întruni
la Strasbourg, cu prilejul sesiunii de primăvară a Adunării Parlamentare,
mai multe personalităţi religioase europene care să-şi poată exprima punctele
de vedere cu privire la peisajul religios al Europei şi al lumii, precum şi la
modalităţile de a se ajunge la o mai bună înţelegere şi recunoaştere între reli
gii. Aceasta se înscrie în activităţile Consiliului Europei în domeniul dimen
siunii religioase a dialogului intercultural. Dimensiunea religioasă este fără
îndoială dimensiunea cea mai profundă a dialogului intercultural. Aşadar,
iată-ne aici, şi dorim să vă mulţumim, Domnule Preşedinte, dumnea
voastră şi tuturor persoanelor care au înlesnit această întâlnire.
Toate eforturile făcute de Consiliul Europei pentru a motiva şi
a promova reflexia comună asupra dimensiunii religioase a dialogu
lui intercultural în Europa merită toată atenţia şi preţuirea noastră. In
acest sens, Consiliul Europei constată că „diversitatea culturală a devenit
astăzi sursă de tensiune şi de dezbinare care deteriorează coeziunea socială".
Prin urmare, „trebuie dezvoltată o nouă cultură a convieţuirii pornind de
la afirmarea demnităţii egale a tuturor persoanelor şi aderarea la principiile
democratice şi la drepturile omului".
Este, deci, necesar să se cultive „dialogul la nivel local şi regional
şi o colaborare dinamică între instituţiile publice, colectivităţile religioase şi
grupurile inspirate de o viziune nonreligioasă". Comisia pentru cultură,
ştiinţă şi educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pro
pune „promovarea unui parteneriat pentru democraţie şi drepturile omului
între Consiliul Europei, religii şi principalele organizaţii umaniste".
Proiectul de recomandare (adoptat de Comisie la data de 18 mar
tie 2011) subliniază importanţa „învăţământului privind religia, care tre
buie să devină un prilej de întâlnire şi de atenţie reciprocă" (art. 15). Toate
aceste principii trebuie să încurajeze dialogul interreligios şi inter
cultural.
Pe măsură ce se structurează, prin dialog şi cooperare, Europa de
vine conştientă de ceea ce constituia „matricea" originii sale (Frederic
L e n o i r , Le Christ Philosophe, Pion, 2007, p. 197.), de care nu s-a ţinut
seama îndeajuns la edificarea sa, şi anume dimensiunea religioasă a
culturii sale. într-adevăr, politicile şi experţii acestora s-au preocupat
rând pe rând de probleme economice, politice, educative şi culturale,
uneori de probleme militare. Or, în ultima vreme la porţile Europei au
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început să se ivească, între indivizi sau între comunităţi, tensiuni cu
caracter religios care îngrijorează prin intensitate sau prin întindere.
Evenimente dramatice, cum au fost violenţele împotriva creştinilor în
Irak, în Iran, în Egipt sau în alte părţi, Coranul ars şi atentatele care
i-au urmat, impun oamenilor politici şi organismelor internaţionale
necesitatea de a reflecta şi de a reacţiona astfel încât să evite ca ase
menea drame să se mai repete pe viitor şi să afecteze ţările europene.
Aceste evenimente au făcut şi mai urgentă îndatorirea de a găsi
soluţii la problemele create de migrarea masivă a populaţiilor de di
ferite culturi şi religii în Europa, fenomen care slăbeşte coeziunea so
cială în multe ţări.
Cum se poate integra emigrantul sau străinul într-un context re
ligios diferit de al său, păstrându-şi totodată identitatea religioasă şi
culturală originară? Cum să evite în acelaşi timp izolarea crispată şi di
zolvarea propriei identităţi? în acest sens, este necesar să se dezvolte o
cultură a convieţuirii care să permită a se evita transformarea diversităţii
în adversitate şi confundarea identităţii cu izolarea. Este nevoie de o edu
caţie deschisă către ceilalţi în familie, în şcoală, dar şi în comunitatea
religioasă sau confesională frecventată, întrucât educaţia şcolară sus
ţinută şi controlată de către Statul naţional nu mai este suficientă. în
acest sens, experienţa actuală a diasporei ortodoxe române din Italia,
unde trăiesc circa un milion de români, sau din Spania, unde trăiesc
de asemenea aproape un milion de români, este destul de încurajatoa
re. într-un mare număr de parohii, cateheza şi transmiterea credinţei
către minoritatea română se fac într-un spirit ecumenic, de deschidere
către cultura majorităţii catolice italiene sau spaniole.
Această abordare, în acelaşi timp pastorală şi ecumenică, permi
te o integrare socială fără dizolvarea identităţii religioase şi culturale. Cu
toate acestea, educaţia şi formarea permanentă în vederea unei con
vieţuiri paşnice au nevoie de o maturizare spirituală în care libertatea
individuală sau colectivă este şi libertate unită cu responsabilitatea şi
solidaritatea socială, tot aşa cum afirmarea propriilor valori spirituale
şi culturale nu se face împotriva persoanelor sau comunităţilor diferite, ci
împreună cu ceilalţi. Ţările în care diferite religii convieţuiesc de vea
curi pe acelaşi teritoriu au o profundă şi bogată experienţă în acest do
meniu, deoarece au învăţat mai bine cum să evite sau să depăşească
conflictele religioase şi etnice.
în acest sens, în zilele noastre, Patriarhiile Ortodoxe din Orientul
Mijlociu, Constantinopol, Rusia şi din alte ţări au luat iniţiativa de a
promova dialogul interreligios la nivelul conducătorilor de culte şi
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind alocuţiunea „Dimensiunea interreligioasă a dialogului
interculturar în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg

experţilor în domeniu, pentru a da semnale pozitive în favoarea edu
caţiei pentru convieţuirea paşnică şi coeziunea socială. Sanctitatea Sa
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, prin efortu
rile depuse, a contribuit mult la aceasta. Totuşi, dialogul interreligios
la nivel naţional şi internaţional între reprezentanţii diferitelor religii
trebuie completat cu o educaţie şi o formare permanentă favorabilă
dialogului interreligios în şcolile teologice ale diferitelor confesiuni şi
religii, precum şi în comunităţile liturgice, astfel ca dialogul să nu se
realizeze printr-o simplă directivă sau recomandare venită dinafară,
ci să devină o stare de spirit şi o practică obişnuită, pentru binele comun
al cultelor religioase şi al societăţii.
In această perspectivă, în 14 aprilie 2011, din iniţiativa Patriarhiei
Române, va avea loc la Bucureşti o întrunire a conducătorilor celor 18
culte oficial recunoscute în România în vederea creării unui Consiliu
Consultativ al Cultelor din România, al cărui scop nu va fi doar evitarea
conflictelor dintre diferitele religii şi confesiuni, ci şi încurajarea dia
logului şi a cooperării dintre acestea pentru binele comun al societăţii
româneşti, confruntată cu criza economică, fenomenul emigrării şi cu
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alte probleme sociale. Acest dialog este posibil şi pentru că, de zeci
de ani, în şcolile noastre de teologie ortodoxă din România, se predă
istoria religiilor şi ecumenismul, fără teama de a ne pierde identitatea
ortodoxă în urma dialogului şi cooperării cu celelalte culte la nivel
naţional
sau internaţional.
/
/
In acelaşi timp, prin dialogul interreligios trebuie să învăţăm
cum să facem faţă noilor probleme ale societăţii, ca libertatea lipsi
tă de responsabilitate, secularizarea, criza familiei etc. în acest sens,
libertatea religioasă trebuie să se afirme şi în responsabilitatea socia
lă şi cooperarea între culte în favoarea demnităţii umane şi a binelui
comun. în legătură cu aceasta, nu este de ajuns să afirmăm din punct
de vedere teologic demnitatea persoanei umane create după chipul
lui Dumnezeu Făcătorul cerului şi al pământului, ci trebuie să o şi
apărăm în contexte de violenţă, oprimare, sărăcie, nedreptate, umilire
şi marginalizare. Pentru a apăra mereu şi pretutindeni demnitatea umană,
drepturile omului, libertatea de exprimare, democraţia, Statul de drept şi alte
valori care constituie astăzi baza dialogului, este necesar să avem convingeri
ferme şi să cultivăm o spiritualitate profundă, asemănătoare celei a pro
feţilor biblici, a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii nedespărţite sau a marilor
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luptători pentru dreptate din societatea umană. însă valorile care sunt
cultivate în societatea secularizată actuală vizează în mod exclusiv
realitatea pământească, existenţa omului în relaţia sa cu Statul şi cu
concetăţenii săi, în timp ce credinţa religioasă îl vede pe om în primul
rând în relaţia sa cu Dumnezeu Făcătorul cerului şi al pământului, în
trucât creaţia, adică natura, este un dar a lui Dumnezeu către omenire
pentru a fi cunoscut, cultivat şi pentru a deveni mijloc de comuniune
între persoane, naţiuni şi generaţiile viitoare.
între cultul religios şi cultura omenească există o legătură foarte profiindă. Cultul înseamnă cultivarea relaţiei omului sau a comunităţii umane
cu Creatorul divin, în timp ce cultura înseamnă cultivarea relaţiei omului
cu creaţia lui Dumnezeu. Prin urmare, în istoria majorităţii popoarelor,
cultul constituia baza sau izvorul culturii naţionale. Sfânta Scriptură
sau cărţile
sau
/ de cult au contribuit mult la formarea culturii naţionale
/
regionale, cultură a recunoaşterii şi a responsabilităţii, deoarece fără
pământul, apa, aerul şi lumina create de Dumnezeu omul nu ar putea
trăi. Aşadar, orice criză ecologică, economică şi socială ne îndeamnă
la responsabilitate, la corectarea greşelilor, la revizuirea relaţiei noas
tre cu Dumnezeu, cu societatea şi cu natura. Problemele comune ne chea
mă la o reflexie comună şi la o acţiune comună pentru binele comun.
în pofida deosebirilor de religie şi de cultură, de abordare sau de
motivatie,
/ ' în fata
/ suferinţei
/ şi
* a umilirii demnitătii
/ umane Bisericile,'
religiile, Statele, organizaţiile internaţionale şi indivizii au din ce în
ce mai mult o responsabilitate comună faţă de viaţa umană şi faţă de
ocrotirea naturii sau a mediului înconjurător. Prin urmare, libertatea
noastră spirituală autentică se măsoară după intensitatea iubirii sau so
lidarităţii noastre faţă de persoanele sau popoarele aflate în dificultate.
în concluzie, dorim să prezentăm cinci repere pentru dialogul
interreligios şi intercultural:
1.
Dimensiunea religioasă a dialogului cultural este fundamentală
pentru Europa, deoarece religia este matricea majoră a identităţii sale. Din
această pricină, orice criză profundă a Europei a fost mai curând o cri
ză de identitate spirituală decât o criză de identitate culturală. Lupta
cea mai înverşunată din Europa împotriva identităţii sale religioase
a purtat-o comunismul ateu şi totalitar, care pretindea a fi sistemul
politic cel mai ştiinţific şi mai progresist, ba chiar «viitorul luminos
al tuturor naţiunilor». Dar, după căderea sa, popoarele eliberate au
experiat în primul rând adevărul fundamental că libertatea este un
mare dar al lui Dumnezeu şi că religia autentică poartă în ea seminţe-
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le învierii ca biruinţă a adevărului asupra minciunii şi a vieţii asupra
întunericului morţii spirituale şi fizice.
2. Valorile propuse de Consiliul Europei ca bază a dialogului interreligios, şi anume demnitatea umană, drepturile omului, democra
ţia, Statul de drept, libertatea de exprimare şi altele sunt la origine va
lori europeene derivate din tradiţia iudeo-creştină şi separate apoi de
aceasta pentru a fi percepute ca valori universale. Din punct de vedere
religios, pentru ca aceste valori să fie cultivate în viaţa unei societăţi în care
credinţa joacă un rol important, este necesar să li se dea o profundă motivaţie
teologică. Astfel, demnitatea umană are o valoare infinită şi veşnică
pentru că omul a fost creat după chipul Dumnezeului infinit şi veş
nic, pentru a trăi o viaţă veşnică, întrucât Dumnezeu este Prietenul şi
Avocatul omenirii.
3. In dezvoltarea dialogului inter religios, un rol important îl poate juca
educaţia sau formarea permanentă ca învăţământ privind religia şi ca deschi
dere către alte religii fără pierderea identităţii proprii. în acest sens, familia,
şcoala, comunitatea eclesială sau religioasă şi mass-media pot avea o
contribuţie considerabilă, mai ales dacă Statul naţional asigură condi
ţii favorabile pentru dialogul interreligios şi intercultural.
4. Dialogul interreligios şi intercultural nu trebuie să devină o
ideologie politică impusă, ci mai curând o înţelepciune de viaţă pro
pusă societăţii, o stare de spirit şi o cultură a convieţuirii în respect reciproc
faţă de demnitatea umană, prin unirea vieţii spirituale cu lucrarea socială.
5. Dialogul interreligios şi intercultural cheamă Statele şi religiile
la responsabilitate şi la cooperare pentru binele comun al fiecărei ţări
din Europa şi al relaţiilor sale cu celelalte continente.
Noua cultură a convieţuirii trebuie să fie mai curând o cultură a
relaţiilor umane sănătoase. Succesul său va depinde în principal de
spiritualitatea sa neobiectivabilă, care este darul lui Dumnezeu primit
şi cultivat de oameni în relaţia lor cu Dumnezeu şi cu lumea.
t D a n ie l
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în continuare, Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat
importanţa dimensiunii religioase a discursului intercultural şi a evidenţiat
rolul fundamental al dialogului la toate nivelurile pentru reconcilierea dintre
comunităţile diferite religios şi etnic, care trebuie să alcătuiască o identitate
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Moment din timpul cuvântării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei din Strasbourg

europeană. în continuare, Preafericirea Sa a prezentat exemplul eparhiilor
româneşti din diaspora, precum şi demersurile Patriarhiei Române în direcţia
cultivării dialogului dintre cultele recunoscute la noi în ţară. Inaltpreasfinţitul
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române, a declarat pentru TRINITAS TV: „Aşa cum s-a evocat aici, religiile
au cultură şi cultura trebuie să aibă religiozitate. Preafericitul Părinte Patriarh
a dezvoltat tema potrivit logicii dintotdeauna, în sensul că religia ajută omul
să păstreze un dialog cu Dumnezeu, iar cultura îl ajută pe om ca din reli
giozitate să respecte creaţia şi să poată să dialogheze cu creaţia, omul fiind
responsabil şi de creaţie, dar fiind şi icoana lui Dumnezeu văzută pe pământ.
Aşa cum Europa, care doreşte să se regăsească în dialog, are nevoie de trei
elemente anume: legislaţia romană, filosofia greacă şi forţa etică sau morală
a creştinismului. Pe baza acestor date de la Dumnezeu şi de la buna noastră
cooperare, Biserica Ortodoxă Română dintotdeauna, în interiorul ei, a cul
tivat nu numai raportul bun dintre credinţă şi cultură, ci a creat cultură şi
în interiorul culturii a creat dialogul care funcţionează în interiorul Bisericii

317

DIASPORA ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ

Ortodoxe Române, o Biserică nu a toleranţei, ci o Biserică a dialogului cu
celelalte credinţe şi etnii. De aceea, este şi un exemplu excelent în România,
acela al creării unui consiliu consultativ al reprezentanţelor cultelor recunos
cute de statul român. Ne-am bucurat aici nu numai de o bună primire, dar
observăm că în aceeaşi direcţie vor să meargă majoritatea ţărilor europene”.
In concluzie, vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Strasbourg, în Alsacia - Franţa, în pe
rioada Postului Sfintelor Paşti, „a confirmat şi pe plan internaţional, interreligios şi intercultural vigoarea mărturiei ortodoxe, a culturii creştine şi a exerci

ţiului dialogului irenic, acasă şi în lume pentru promovarea valorilor sfinte, atât
de minunat păstrate şi prezentate de ierarhii noştri din Occident, în cazul de
faţă înaltpreasfinţitul Mitropolit Iosif, de preoţi, precum pr. consilier Sorin
Şelaru de la Bruxelles, pr. dr. Vasile Iorgulescu de la Strasbourg şi toţi preo
ţii de la parohiile noastre, de inimoşii studenţi misionari şi de jertfelnicii şi
bunii credincioşi români”( înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos, „Comuniune ortodoxă pentru românii din Occident”, în Vestitorul
Ortodoxiei, anul IV, martie —aprilie 2011, p 47 ).
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi delegaţia care l-a însoţit au reve
nit la Bucureşti în ziua de 13 aprilie 2011.

Summary: The canonic visit of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, to Strasbourg
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
made, on the 9th and 10th of April 2011, a canonical visit to Strasbourg, answering to the invitation of His Eminence Iosif, Metropolitan of the Romanian
Orthodox Metropoly of Western and Southern Europe; and between the 1 l th and
13th of April 2011, the Patriarch of Romania paid an official visit to the Council
of Europe in Strasbourg, at the invitation of Mr. Mevliit ţavuşoglu, Chairman of
the Parliamentarian Assembly of the Council of Europe. There took part in the
accompanying delegation of the Head of the Romanian Orthodox Church His
Eminence Iosif, Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern
Europe, His Eminence Casian, Archbishop of Lower Danube, Mr. Adrian Lemeni,
State Secretary for cults, and. R.F. Sorin Şelaru, patriarchal counsellor and director
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of the Representation of the Romanian Patriarchate at the European institutions.
On Saturday, the 9th of April 2011, His Beatitude Father Patriarch Daniel consecrated two roadside crucifixes erected in the Romanian military cemetery in Hagenau
(France), and on the 10th of April he consecrated the iconostasis of Saint John the
Baptist Church in Strasbourg, and Saints Cosmas and Damian Church in the town
of Mulhouse. On Monday, the 1 l th of April 2011, His Beatitude Father Patriarch
Daniel made some appointments at the Council of Europe in Strasbourg: with Mr.
Thorbjorn Jagland, general secretary of the Council of Europe; with Mr. Thomas
Hammarberg, commissary for Human Rights, and with Mr. Jean-Paul Costa, chairman of the European Court of Human Rights. Further on, the Patriarch of Romania
had a talk with the members of the Romanian parliamentarian delegation at the
Parliamentarian Assembly of the Council of Europe. In the evening, His Beatitude
Father Patriarch Daniel took part in a dinner offered in his honour by the Roman
Catholic Archbishopric of Strasbourg, and gave a lecture on the subject of “East
and West: Present-Day Challenges of the Interreligious Dialogue”, at the Cathedral
in Strasbourg. Tuesday, the 12th of April 2011, His Beatitude Father Patriarch
Daniel met Mr. Mevliit ţavuşoglu, Chairman of the Parliamentarian Assembly of
the Council of Europe, on the subject of “The Interreligious Dimension of the
Intercultural Dialogue”, and also gave a speech in the plenum of the Parliamentary
Assembly. Within the frame of all these meetings, matters that were important for
both the Romanian Orthodox Church and the Council of Europe were approached,
such as the rights of the religious minorities of the diaspora, the intercultural and
interreligious dialogue, from both naţional and European point of view. The Head
of the Romanian Orthodox Church did emphasize the importance of the religious
dimension of the intercultural dialogue, and singled out the leading part of this dia
logue, on all levels, in order to reconciliate all the communities religiously and ethnically different, but which are supposed to make up an European identity. Further
on, His Beatitude gave the example of the Romanian dioceses in diaspora, as well
as the steps that the Romanian Patriarchate had taken for promoting the dialogue
between the cults acknowledged in our country.
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Mesaj de compasiune al Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel adresat Bisericii Copte din Egipt
(4 ianuarie)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un mesaj de compasiune
Bisericii Copte din Egipt:

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Shenouda III,
Papă şi Patriarh a l Bisericii Ortodoxe Copte
Sanctitatea Voastră,
Am aflat cu durere şi îngrijorare despre atentatul terorist comis
în dimineaţa zilei de 1 ianuarie 2011, în apropierea bisericii creştine
copte a Tuturor Sfinţilor din Alexandria, care a cauzat moartea şi ră
nirea mai multor zeci de creştini.
în numele ierarhilor, clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române, transmitem sentimente de compasiune familiilor celor ucişi
sau răniţi şi ne rugăm pentru sufletele celor decedaţi, ca HristosDomnul, Cel Răstignit şi înviat, să le odihnească în lumina iubirii Sale.
în aceste momente de mare durere, exprimăm solidaritatea noas
tră creştină fraternă cu Biserica Ortodoxă Coptă şi ne rugăm ca pacea
să înlocuiască teroarea şi ura, iar religia să nu fie senin al morţii, ci al
vieţii şi înţelegerii între oameni.
Cu aleasă preţuire şi dragoste întru Hristos-Domnul,
f D a n ie l
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Mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel adresat Preafericitului Părinte Kiril,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii,
în urma atentatului comis la Aeroportul Internaţional
Domodedovo din Moscova (24 ianuarie)

Preafericirii Sale,
Preafericitului Părinte KIRIL ,
Patriarhul Moscovei şi a l întregii Rusii
Preafericirea Voastră,
Am aflat cu durere despre atentatul comis în după-amiaza zi
lei de luni, 24 ianuarie 2011, în incinta Aeroportului Internaţional
Domodedovo, din Moscova, care a cauzat moartea a 35 de oameni şi
rănirea altora, în număr de peste 160.
în numele ierarhilor, clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române, adresăm condoleanţe familiilor celor ucişi, care suferă în
urma acţiunilor iresponsabile ale teroriştilor, şi nădăjduim că toţi cei
răniţi îşi vor recăpăta, cât mai curând, sănătatea deplină.
Sperăm ca astfel de acţiuni îndreptate împotriva vieţii unor per
soane nevinovate nu se vor repeta, iar duhul păcii şi al bunei convie
ţuiri între popoare şi credincioşi care mărturisesc credinţe religioase
diferite va triumfa, spre binele tuturor oamenilor.
Cu aleasă preţuire şi dragoste întru Hristos Domnul,
t D a n ie l
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
adresat Mitropolitului Ortodox al Japoniei,
în urma cutremurului din 12 martie

Inaltpreasfinţia Voastră.,
Iubite Frate în Hristos,
Cu multă tristeţe am aflat despre cutremurul produs în Japonia
care a provocat moartea şi dispariţia a mii de oameni, precum şi răni
rea altor zeci de mii de persoane, la acestea adăugându-se şi imense
pierderi materiale.
Toate acestea au produs multă suferinţă poporului japonez, au
îngrijorat şi au îndurerat întreaga lume.
Suntem convinşi că, în faţa unor astfel de situaţii survenite pe
neaşteptate, fiecare om, indiferent de religie, de neam şi de ţară îşi
îndreaptă gândurile şi sentimentele de compasiune şi solidaritate cu
cei aflaţi în necaz şi suferinţă astăzi în Japonia.
în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al cle
rului şi credincioşilor ortodocşi români din ţară şi străinătate, adre
săm înaltpreasfinţiei Voastre, înaltpreasfinţitului Părinte Daniel,
Arhiepiscopul Ortodox de Tokyo şi Mitropolitul întregii Japonii, me
saj de compasiune şi consolare duhovnicească, exprimându-Ne toto
dată solidaritatea cu poporul japonez, prin organizarea de colecte în
bani pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române.
Cu frăţească dragoste în Hristos şi multă preţuire,
f D a n ie l
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Scrisoarea irenică a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
adresată Sanctitătii Sale Bartolomeu,
Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă,
şi Patriarh Ecumenic, cu ocazia Praznicului Sfintei învieri*

Sanctităţii Sale Bartolomeu ,
Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă,
Patriarh Ecumenic
Sanctitatea Voastră,
HRISTOS A ÎNVIAT!
„Nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui
ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca,
precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi
întru înnoirea vieţii." (Romani 6, 3-4)
Aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, precum şi ceea ce ne
învaţă Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne descoperă adevărul fundamental
al credinţei noastre că între Taina Morţii şi învierii lui Hristos şi Taina
Botezului creştinilor este o legătură spirituală sfântă şi de viaţă făcătoare.
Prin Botezul în apă şi în Duh, omul credincios reface legătura sa de via
ţă şi iubire eternă cu Sfânta Treime, deoarece a fost creat după chipul
Preasfintei Treimi când Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi
asemănarea Noastră" (Facerea 1, 26).
'Conform tradiţiei ortodoxe româneşti, cu prilejul Sărbătorii învierii Domnului nostru
Iisus Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a trimis un
Mesaj irenicpascal similar şi celorlalţi Intâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale şi Autonome,
conducătorilor altor Biserici creştine şi organizaţiilor creştine internaţionale.
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Astăzi este nevoie să cunoaştem mai mult şi mai bine ce în
seamnă a fi botezat, adică a fi creştin sau a purta numele lui Hristos,
într-o lume confruntată cu fenomenul secularizării, cu pluralismul
şi sincretismul religios.
Să ne rugăm, aşadar, Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat,
să ne ajute să trăim în toată viaţa noastră bucuria Botezului ca bucurie a
învierii sufletului nostru din moartea păcatului şi să facem roditoare darurile
Sfântului Duh primite în Sfântul Botez. Să înmulţim prin rugăciune şi
fapte bune roadele Sfântului Botez şi, astfel, să aducem bucurie acolo
unde este întristare! Să ajutăm pe cei căzuţi să se ridice şi să întărim pe
cei slabi! Să hrănim pe cei flămânzi material şi spiritual şi să preţuim
pe fiecare om ca fiind o făclie de Paşti, iubită de Dumnezeu Părintele
luminilor, Care ne cheamă la pacea, bucuria şi slava împărăţiei
Cerurilor.
în sfânta lumină a învierii Domnului, Vă dorim pace şi multă bu
curie în Duhul Sfânt şi Vă asigurăm de dragostea şi preţuirea noastră
în Hristos Cel înviat.
t D a n ie l
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Puterea cuvântului*
t Ba r t o lo m eu

M itropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului

Keywords: Metropolitan Bartolomeu Anania, the power o f the word, logosy the Big Bang theory;

Cuvântul în sine are o putere duală: el poate fi bun sau rău, dar este neutru
din punct de vedere moral. Omul îi dă dimensiunea morală, sau prin binecuvântare,
sau prin blestem. Cuvântul ca termen de bază al vocabularului este expresia rostită
a gândului, comunicarea lui. In limbaj teologic, cuvântul este determinat prin ter
menul logos.

Dacă în general există o artă a cuvântului, în teologie există şi o pluridimensionalitate a cuvântului, mai mult decât în artă şi literatură.
Aş începe cu ipostaza cuvântului creator. In limbajul teologic - dar nu
numai - el este determinat prin termenul logos. In greaca veche, logos înseam
nă cuvânt, dar, pe lângă multe alte sensuri şi nuanţe, el înseamnă şi raţiune
divină sau raţiunea de a exista a fiecărui lucru.
In spiritualitatea creştină îl cunoaştem în trei ipostaze: logos proforikâs,
logos endidthetos, logos spermatikos. Voi încerca să vă spun câte ceva despre
fiecare.
Logos proforikos este Logosul primordial, născut din Tatăl mai înainte
de veci ca a doua Persoană a Sfintei Treimi, întrupat „la plinirea vremii”
în Persoana lui Iisus Hristos. Aşa ni-L prezintă Sfântul Evanghelist Ioan în
*
Prelegere ţinută în aula Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, în
ziua de 13 mai 2009, când autorului i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa.
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prologul Evangheliei sale: „Intru-nceput a fost Cuvântul şi Cuvântul era
la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era.” Este ceea ce mărturisim noi în
Simbolul Credinţei, anume că Fiul este deofiinţă cu Tatăl, născut din El „mai
înainte de toţi vecii", adică dincolo de naşterea timpului, în eternitate. Acesta
este, aşadar, Logosul de dinainte de creaţie.
Logosul endiathetos este cel care a participat la creaţie împreună cu Tatăl,
aşa cum aflăm tot în prologul Evangheliei după Ioan: „Toate printr-Insul
(adică prin Logos) s-au făcut şi fară de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a
făcut”1.
Voi stărui puţin asupra acestui episod, pentru că ne interesează pe toţi,
aşa cum m-a interesat şi pe mine încă din tinereţe, la vremea când aveam o
seamă de întrebări la care foarte târziu am găsit răspunsuri - dacă putem găsi
vreodată un răspuns suficient. Este vorba de teoria cosmogonică, de crearea
lumii. Ce ştim noi prin revelaţia divină? Din Cartea Facerii ştim că în ziua
întâi a creaţiei, când încă nu exista nimic, a zis Dumnezeu: „Să fie lumină! Şi
a fost lumina’2. Mai mult nu ştim. Să reţinem însă verbul. Nu se spune: să
se facă lumină, aşa cum zicem „să se facă ziuă” ori „s’a făcut noapte”, ceea ce
exprimă o trecere dintr-o condiţie în altă condiţie. Aici este vorba de creaţie:
să fie lumină! Şi a fost lumină, adică a început să fie, să existe lumina. Prin ce?
Prin simplul cuvânt al lui Dumnezeu, cu participarea Logosului. Este vorba
de crearea din nimic - dar, încă o dată, numai prin cuvânt. Notez şi faptul
că aceasta nu putea fi lumina soarelui, deoarece corpurile cereşti vor fi create
doar în ziua a patra (şi tot în paranteză spun că cele şase zile biblice ale facerii
lumii trebuie citite simbolic, fiecare însumând o durată echivalentă, rotund,
cu o jumătate de miliard de ani).
In neliniştile mele am căutat şi prin cărţile de ştiinţă, am stat de vorbă cu
oameni învăţaţi,
> > } interesându-mă dacă si
> în ce măsură Sfântul Vasile cel Mare
- un mare cărturar, care, înainte de a fi teolog, a studiat filozofia şi matematicile, fizica şi astronomia —are dreptate în afirmaţia că Dumnezeu, înainte de
a fi creat lumea, i-a creat mai întâi legile de funcţionare. Or, noţiunea de lege
o implică, neapărat, pe aceea de raţionalitate, de unde concluzia că autorul
unei lumi raţionale nu putea fi decât o fiinţă raţională.
1Ioan 1, 1-2.
2Facerea 1, 3.
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In ultima vreme m-am oprit asupra unei teorii cosmogonice care, da
tând de pe la mijlocul secolului trecut, a întrunit deja adeziunea celor mai
mulţi oameni de ştiinţă în domeniu. E vorba de teoria Big Bang. Big Bang
este o expresie inventată de un astronom englez, care s-ar traduce „Marea
Explozie”, un fenomen extrem de rapid şi de dimensiuni incomensurabi
le: începutul universului. E vorba de enorma energie răspândită în spaţiu,
care la un moment dat se condensează într-un grăunte de materie nu mai
voluminos decât nucleul unui atom. La rândul său, grăuntele explodează
în particule de materie care, prin expansiune în spaţiu, vor deveni corpurile
universului astral.
După calculele savanţilor, acest fenomen s-ar fi petrecut acum vreo 15
miliarde de ani (cam atât se apreciază de către astronomi că ar fi vârsta uni
versului). Faţă de această uriaşă durată, fenomenul Big Bang s-a petrecut
într-o unitate de timp infinitezimală. Dacă a milioana parte dintr-o secundă
se exprimă cifric prin 10"7, durata exploziei Big Bang a fost calculată cifric la
IO'43, ceea ce înseamnă o mică fracţiune dintr-o milionime de secundă.
Concluziile ştiinţifice se opresc aici. Savanţii nu pot pătrunde în ceea
ce a fost înainte de Big Bang, cu alte cuvinte, dacă energia primordială şi
acel minuscul grăunte din care s-a născut şi a crescut universul au fost create
de cineva. Această tăcere (numită şi „peretele lui Plank”) lasă loc neantului.
Or, neantul este însăşi negaţia existenţei, tăgada a ceea ce poate fi. Ceea ce
însă nu au cutezat astronomii, a intuit poetul nostru naţional, Eminescu, în
Scrisoarea I, la vremea când încă nu se ştia nimic despre teoria fenomenului
Big Bang:
„Dar deodat-un punct se mişcă... cel dintâi şi singur. Iată-1
„Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl.
„Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,
„E stăpânul fară margini peste marginile lum ii...”
Iată puterea cuvântului eminescian, mărturisind literar ceea ce fizicienii
şi astronomii au evitat să mărturisească (deşi nu puteau gândi altfel), anume
puterea cuvântului creator al lui Dumnezeu!
Şi pentru că ştim, ştiinţific, că fenomenul Big Bang implică şi enorme
explozii ale temperaturilor înalte şi că aceste explozii au azvârlit în spaţiu
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corpuri incandescente (care, în timp, aveau să se răcească treptat), accesul ra
ţiunii noastre la înţelegerea lapidarului text biblic devine mult mai uşor. Prin
cuvintele Creatorului: „Să fie lumină!”, lumina necreată care zăcea latent în
fiinţa lui Dumnerzeu s-a activat în mai puţin de o milionime de secundă şi a
inundat spaţiul infinit al universului finit.
Vorbind acum de raţionalitatea universului, aceasta poate fi constatată
uşor în zilele noastre. Trăim în epoca în care aproape în fiecare lună se lan
sează în cosmos o sondă spaţială, înzestrată cu aparatură sofisticată, având
menirea de a explora spaţiile cosmice. Ei bine, totul se construieşte pe fi
xitatea legilor universului (de care vorbea Sfântul Vasile cel Mare) adică pe
relaţiile strict matematice în care se mişcă corpurile cereşti. Numai aşa se
explică faptul că de pe pământ pleacă o sondă spaţială cu menirea de a cerce
ta un anumit spaţiu (să zicem, cel dintre două inele ale lui Saturn). Ei bine,
în virtutea calculelor foarte precise ale omului, sonda pleacă de pe pământ,
să zicem, astăzi la ora 17, 45 12 şi va trece printre cele două inele ale lui
Saturn peste exact trei ani, două luni, cinci săptămâni, patruzeci şi cinci de
minute şi zece secunde. In această secundă se declanşează aparatele de filmat
şi transmit imagini pe pământ. Fără această fixitate a legilor care guvernează
mişcările astrelor, fară această matematică a relaţiilor dintre corpurile cereşti,
fară această raţionalitate a universului, toate demersurile umane de acest gen
ar fi imposibile.
A treia ipostază a puterii cuvântului se cheamă logos spermatikos, de care
s-a ocupat în special Sfântul Justin Filosoful şi Martirul, unul din cei mai
însemnaţi> Părinţi
> ai Bisericii din secolul al II-lea. El s-a întrebat de ce la unii
filosofi din Grecia antică, precum Platon sau Aristotel, se găsesc elemente
care vor fi spuse mai târziu de creştinism, ca şi cum în ei ar fi gândit un fel de
Hristos precreştin. Răspunsul l-a găsit în întâlnirea dintre logosul personal al
gânditorului păgân şi Logosul seminal întrupat în Iisus Hristos. Acesta din
urmă se diseminează fragmentar în anumiţi oameni, pe care El îi alege, înzestrându-i cu puterea de a gândi anticipativ adevăruri care vor fi cunoscute în
viitor prin revelaţie.
Nu voi stărui asupra acestui capitol, dar trebuie să vă vorbesc despre o
altă ipostază a Logosului, şi anume despre cuvântul revelator, cel care desco
peră, prin fenomenul inspiraţiei divine, adevăruri ascunse. Spre deosebire
de inspiraţia naturală, cea supranaturală este descoperirea operată de Duhul
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Sfânt în mintea şi prin pana unui scriitor. Fenomenul e evident în scrierile
profeţilor din Vechiul şi Noul Testament, ale evangheliştilor şi apostolilor.
Să nu credeţi însă că inspiraţia divină este un dicteu automat, că Duhul se
apleacă la urechea profetului şi-i înşiră cuvintele pe aţă. Nu, el îi inspiră doar
viziunea, conţinutul, întrariparea verbului; în rest, textul ţine de individuali
tatea fiecărui scriitor în parte, care-şi păstrează personalitatea, gradul de cul
tură, talentul literar şi aşa mai departe. Aşa se face că într-un fel scrie Marcu
- concis, expeditiv, uşor nervos, în altul scrie Luca - atent, elaborat, ştiinţific,
şi în altul scrie Pavel —pe cât de cerebral, pe atât de afectiv. In ultimă instanţă,
puterea logosului revelator este tot creatoare.
Există şi o ipostază a logosului proniator. O găsim mai ales în Noul
Testament. Vă voi arăta doar câteva cazuri de cum operează cuvântul prin pu
terea lui de a face minuni. Dar e bine să stiti
> ) mai întâi că o minune,7 etichetată
ca act supranatural, nu este altceva decât o restaurare a naturalului. Omul a
fost creat sănătos; boala este o stare anormală. Omul a fost creat nemuritor;
moartea este o stare anormală (de aceea ne şi temem de ea!). Minunile pe
care le-a făcut Mântuitorul Hristos au fost făcute prin puterea cuvântului,
întâlneşte un orb: „Ce vrei de la Mine?” „Doamne, să văd!” „Vezi!” Şi orbul
vede. Atât. II întâmpină un olog, „Tu ce vrei de la Mine?” „Doamne, vreau să
merg pe picioare!” Bine, ridică-te şi mergi!” Se întâlneşte pe drum cu un alai
care duce un mort la groapă. Mama mortului plânge, El ia mortul de mână
şi-i porunceşte scurt: „Tinere, ţie-ţi zic: Scoală-te!” Şi mortul se ridică, Iisus îl
dă mamei sale. Prin puterea cuvântului înviază o fetiţă de 12 ani, prin aceeaşi
putere îl scoate din mormânt pe prietenul său Lazăr.
Cuvântul în sine are o putere duală; el poate fi bun sau rău, dar e neutru
din punct de vedere moral. Omul este cel care-i dă dimensiunea morală, aşa
cum i-o dă unui briceag: îl foloseşte să cureţe de coajă un măr pe care să-l
mănânce, sau să-l împlânte, mânios, în spatele cuiva.
în legătură cu dualitatea cuvântului există un text în Epistola
Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, care pune faţă în faţă cuvântul aşa
cum este şi cum ar trebui să fie ca rostire ideală. Subiectul însă e limba, orga
nul prin care lucrează cuvântul: „Uitaţi-vă la corăbii: Cât sunt ele de mari şi
mânate de vânturi puternice, purtate sunt de o cârmă foarte mică ori încotro
le îndreaptă vrerea cârmaciului. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari
lucruri se făleşte. Iată, puţin foc, şi câtă pădure aprinde! Foc este şi limba:
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lume a fărădelegii, limba îşi are locul ei între mădularele noastre, cea care
spurcă trupul întreg şi pune foc pe roata lumilor, ea însăşi fiind aprinsă de
gheenă. Că orice soi de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare e
domolit, şi a fost îmblânzit de soiul omenesc, dar limba, nimeni dintre oa
meni n-o poate domoli: rău fară odihnă, plină de venin aducător de moarte.
Cu ea II binecuvântăm pe Domnul şi Dumnezeul nostru, cu ea îi blestemăm
pe oamenii care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură
ies binecuvântarea si
să1 fie asa. Oare
> blestemul. Fraţii mei, asta nu trebuie
>
izvorul, el din aceeaşi gură varsă apă şi dulce şi amară?
Tot aşa, izvorul
sărat nu poate da apă dulce”3.
Prin urmare, cuvântul ar trebui să fie ideal, făcut numai spre bine, dar în
realitate el este dual, menit fie să binecuvinteze, fie să blesteme. Spre exem
plificare am ales două fragmente din literatura biblică, şi anume din Cartea
Deuteronomului, scrisă de Moise în perspectiva intrării evreilor în Canaan,
printre popoarele păgâne, politeiste, închinătoare la idoli, o lume care repre
zenta un real pericol pentru puritatea monoteismului iudaic şi, în consecinţă,
a identităţii poporului ales.
Cel care nu se va lepăda de credinţa lui şi nu va adopta credinţa în mai
mulţi zei, respectând întru totul, fără nici o abatere, comandamentele divine,
acela se va bucura de adumbrirea următoarelor binecuvântări:
„Dacă-ntru auz vei auzi glasul Domnului Dumnezeului tău, asupra ta
vor veni toate binecuvântările acestea şi te vor afla: Binecuvântat să fii în
cetate şi binecuvântat să fii în ţarină! Binecuvântate să fie roadele pântecelui
tău şi roadele pământului tău şi cirezile tale şi turmele tale. Binecuvântate fie
hambarele tale şi prisosurile tale. Binecuvântat să fii când intri şi binecuvân
tat să fii când ieşi. Pe vrăjmaşii tăi ce stau împotrivă-ţi să ţi-i dea Domnul
Dumnezeul tău înfrânţi la picioare; pe o cale să vină asupră-ţi, pe şapte să fugă
de tine. Să-ţi trimită Domnul binecuvântare în hambarele tale şi întru tot ce
lucrează mâinile tale, asupra ţării pe care ţi-o dă ţie Domnul Dumnezeul tău.
Domnul Dumnezeul tău să facă Sieşi popor sfânt, aşa cum li s-a jurat părin
ţilor tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla
în căile lui. Toate neamurile pământului vor vedea că tu eşti numit cu numele
Domnului Dumnezeului tău şi se vor teme de tine. Să-ţi deschidă Domnul
3lacob 3, 4-12.
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vistieria Sa cea bună, cerul ca să-i dea pământului tău ploaie la vreme, să
binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale; tu vei împrumuta neamuri multe, dar
tu nu te vei împrumuta; şi peste multe neamuri vei fi stăpân, dar ele pe tine
nu te vor stăpâni”4.
Aţi observat, desigur, că toate binecuvântările - ca şi blestemele, de altfel
—sunt condiţionate de atitudinea omului faţă de poruncile divine.
Iată acum şi blestemele, tot deuteronomice (şi aici trebuie să precizez că
Ie citez în traducerea mea; sunt atât de puternice în expresie literară, încât din
ele s-a inspirat şi Tudor Arghezi, fostul călugăr din mănăstirea Cernica, unde
a cunoscut vechile cărţi
y bisericesti:
>
„M-ai părăsit?: Moartea să o lipească Domnul de tine până te va topi din
ţara-n care intri s-o moşteneşti. Bată-te Domnul cu sfârşeală şi cu lingoare şi
cu friguri şi cu fierbinţeli şi cu omor şi cu vătămare de vânt rău şi cu tăciune,
iar ele să te fugărească până ce vei pieri. Cerul de deasupră-ţi să fie aramă,
pământul de sub tine să fie fier. Praf să-i dea Domnul pământului tău în loc
de ploaie, pulbere din cer să cadă peste tine până ce degrab te va nimici. Dea
Domnul să fii sfârtecat în faţa duşmanilor tăi, pe o cale să le ieşi înainte, pe
şapte căi să fugi de ei, şi-mprăştiat să fii prin toate împărăţiile pământului.
Morţii voştri să fie hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului, de care
nimeni nu va fi să-i apere. Bată-te Domnul cu bubă egipteană-n şezut şi cu
mâncărimi pe care să nu le poţi vindeca. Bată-te Domnul cu minte bezme
tică şi cu orbire şi cu ieşirea din minţi! Ziua-n amiază să pipăi cum pipăie
orbul în întuneric; să n-ai noroc în drumurile tale. Boul tău să fie-njunghiat
sub ochii tăi, dar din el să nu mănânci; asinul cu de-a sila să-ţi fie luat, dar
înapoi să nu-ţi fie adus; oile tale să fie date vrăjmaşilor tăi, şi nimeni să-ţi fie
într-ajutor. Fiii tăi şi fiicele tale să fie daţi altui neam, ochii tăi să sece uitându-se la ei, dar braţul tău să nu aibă nici o putere. Roadele pământului tău şi
toate ostenelile tale să le mănânce un neam pe care tu nu-1 cunoşti; năpăstuit
şi asuprit să fii în toate zilele tale! (...) Şi te va întoarce Domnul în Egipt... .
Şi acolo vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, să le fiţi robi şi roabe; şi nu va fi cine
să vă cumpere”5.
4 Deuteronomul 28, 3-12.
5Deuteronomul 28, 20-68.
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N-aş vrea să închei cu blestemele, ci subliniind puterea duală a cu
vântului printr-o binecuvântare pe care o găsim în cartea Facerii. După ce
Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, i-a binecuvântat, şi le-a zis: „Creşteţi şi
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!”6. Această binecuvântare nu
este altceva decât dinamica proniei lui Dumnezeu în viaţa omenirii.
Pe de altă parte, Dumnezeu l-a creat pe om liber şi, în acelaşi timp, i-a
dat putinţa de a folosi libertatea cum vrea. La început a folosit-o prost, şi
prost a ieşit. Şi dacă veni vorba, şi noi înşine, urmaşii lui Adam, am recăpă
tat libertatea ca neam, ca naţiune, ca popor, în decembrie 1989, dar prost o
înţelegem şi prost o folosim, şi de aceea merg lucrurile atât de prost în ţara
noastră. E evident că încă nu ne-am deprins să cântărim cum se cuvine acest
dar al lui Dumnezeu care este libertatea.
Aş încheia cu o altă dimensiune a cuvântului: magia. Există o magie a
cuvântului, iar aceasta se reflectă mai ales în literatură. Mai mult, amintiţi-vă
de vorba lui Dostoievski, cum că frumuseţea va mântui lumea, şi veţi desco
peri chiar o funcţiune soteriologică a esteticului prin cuvânt.
In acest sens, eu păstrez o amintire din vremea când aveam optsprezece
ani. Scrisesem a treia mea piesă de teatru, care se monta la Teatrul Naţional
Studio din Bucureşti. Mă aflam, ca autor, la repetiţia generală. O repetiţie
generală este prefigurarea exactă a premierei de a doua zi, un spectacol care
se joacă în decoruri, costume, lumini, machiaje, cu grija de a corecta tot ce
e de corectat, de împlinit tot ce e de împlinit. Pe scenă, înainte de ridicarea
cortinei, un vacarm de necrezut: regizorul de spectacol strigă şi urlă dintr-o
parte, regizorul de culise strigă şi urlă din alta, maestrul de lumini ţipă răguşit
spre cei din spatele proiectoarelor, maşiniştii împing şi fixează ultimele ele
mente de decor, ciocanele scrâşnesc, fierăstraiele râgâie, costumierele aleargă
de la un actor la altul, de la o actriţă la alta, cu acul în mână şi aţa după gât,
peruchierul încă mai pudrează tâmplele cuiva... In acest timp se apropie de
mine o tânără care avea în piesă un rol de zână (de fapt, era încă elevă de li
ceu şi se pregătea pentru scenă), îmbrăcată într-o rochie lungă, albă, diafană,
şi-mi spune:
6Facerea 1, 28.
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- Ce fericit trebuie să fii dumneata, domnule Anania!
- Ce trebuie să înţeleg prin asta, domnişoară? am întrebat eu, nedumerit.
- Când te gândeşti că toată această lume se mişcă numai pentru că dum
neata ai scris!
Atunci mi-am dat seama de puterea magică a cuvântului. Stai liniştit în
cămăruţa ta, scrii o piesă de teatru şi provoci vacarme şi fericiri, aplauze sau
huiduieli, succese sau eşecuri pe care nu ţi le-ai imaginat. Scrii un scenariu de
film şi însufleţeşti cartoane, scrii un libret de operă şi mişti o pădure de in
strumente muzicale. Atunci am priceput cum a rostit Dumnezeu doar două
cuvinte si
> a urnit universul.
In perimetrul acestei magii a cuvântului se manifestă şi puterea lui te
rapeutică. Doctorii ştiu mai bine că o vorbă bună, de prietenie şi încurajare,
spusă la căpătâiul bolnavului, preţuieşte uneori mai mult decât un vârf de
bisturiu, un ac de seringă sau un lichid medicamentos.
Şi acum, în încheiere, am să citez una din poeziile mele, din ciclul
Anamneze:
Puterile cuvântului le ştiu
şi nu de-acum şi nici de prin aproape,
ci de pe când mi se purtau pe ape
în oglindirea cerului sălciu ,
precum în deltă duhul dimineţii
închipuie icoane din nimic,
în pelican se-ncuibă şi-n chitic
şi-ngreunează cimbrii şi scaieţii.
Rostesc, şi totul se preface-n rost;
ologul zburdă, ciungul vă mângâie,
vă-mbrătisati
cu cel
mâncat de râie,
>
> >
lunaticul surâde-n adăpost,
aude surdul, orbul vede, sfinte
vi-s târfele cetăţii, prin ce spun
se-ntoarnă osândiţii din surghiun,
cuvântul meu răzbate >sin morminte.
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Uimiţi, voi credeţi că scornesc minuni
ca să-mi arăt puteri nepământene.
Minuneay vai!, e numai pentru lene.
La spaime sacre, când veţi f i imuni?
Sunt om ca voi, dar om încuvântat.
M iracolul e fapta mea cea bună.
De-acum nici o durere n-o să spună
că mi-a cerut un leac si nu i-am dat.

Summary: Power of the Word
The word, as a fundamental term of the vocabulary, is the uttered expression of
the mind, in its process of communication. Theologically speaking, the word is dePined by the term of Logos. In ancient Greek, logos means “word”, but beside any many
other meanings and slight differences, it also means “divine reason”. Within Christian
spirituality, logos has three main hypostases, namely logosprophorikos, logos endiathetos,
and logos spematikos. Logos prophorikos is the Word, or primordial Logos, i.e. the Holy
Trinitys second Person. He is consubstanţial with Father, born from Father “prior to
centuries”, i.e. before time came into being. He is the Logos ahead of the creation,
Who, on the appointed time, incarnated in Jesus Christ s Person, Son of God. In the
light of the divine revelation, the Christianity declares that logos endiathetds is Father s
Logos, by the agency of Whom the whole Creation was brought from nothingness
into being, and was organized, being given reigning rules. This is the theory of the
creation of the universe affirmed and supported by the Christian Church. Beside
this one, there are also the scientific theories, among which the one about Big Bang
is to be chiefly mentioned, which, according to the astrophysicists, declares that the
universe is supposed to have come into being as a result of an enormous explosion of
energy which dispersed into space some 15 thousand million years ago. This theory
tries to explain the universe, but does not wonder what this universe is, from where it
comes, and about the way it appeared. As against the scientists, who keep silent about
this topic, our naţional poet Mihai Eminescu inferred in his poem Letter One that
nothing is being in existence without the divine will and heavenly providence.
The third hypostasis of the logos, logos spermatikos, that an important 2nd century Father of the Church, Justin the Martyr and Philosopher, was highly interested
in, is to be explained by the fact that the anticipation of Christ - present in a number
of Greek philosophers like Platon or Aristotle - was possible owing to the rationality
of the creation, which allows man to discover the reasons of each thing in universe,
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t Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului: Puterea cuvântului
this doctrine being supported by the christian theology. The revealing word and the
providenţial logos are other two hypostases of the logos. The first one relegates to
the word that, by the agency of divine inspiration, is likely to reveal hidden truths
which are expressed in written words according to each writters personality, talent
or education. It matters about the supernatural inspiration performed by the Holy
Ghost within the mind of the authors of the Holy Writ, such as prophets, apostles,
evangelists. The wonders our Saviour Jesus Christ worked were performed through
the instrumentality of the word, i.e. the providenţial logos. Our Lord actually raised a
twelve-year-old little girl from the dead by the very agency of the word. It is with the
same power that He drew Lazarus out of the tomb, who had been dead for four days,
or made one blind man see again, or one cripple walk again. The word in itself has a
dualistic power: it is supposed to be good or evil, but it is neutral morally speaking.
It is man that gives it a moral dimension, either by blessing, or by curse.
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Iubirea în familie - lumina vieţii fericite*

Copiii ca persoane umane în creştere sunt darurile cele mai scumpe ale
lui Dumnezeu pentru părinţi şi pentru umanitatea întreagă, care fără copii
nu-şi mai poate continua existenţa. Insă aceste daruri minunate, pentru istorie
şi veşnicie, trebuie cultivate cu multă atenţie, multă iubire şi multă răbdare.
Naşterea, creşterea şi educaţia copiilor este o lucrare sfântă de împlinire a omu
lui prin iubirea faţă de cei mai apropiaţi semeni ai săi: soţia, copiii, rudele,
prietenii, vecinii, colegii ş.a. Creşterea copiilor în plan biologic şi spiritual este
şi o maturizare a părinţilor în iubirea lor darnică, harnică şi responsabilă.
Modelând spiritual caracterul copiilor, părinţii cultivă totodată bunătatea
şi nobleţea lor părintească, astfel încât copii buni devin fericire pentru părinţi,
iar părinţii buni fericire pentru copii.
în familie se creşte şi se educă spiritul comuniunii, se formează persona
litatea. După cum tatăl sau mama nu sunt în familie fiinţe impersonale, tot
astfel nici copilul nu este în familie o fiinţă impersonală, ci o persoană unică
şi irepetabilă. El are un chip şi un nume, iar sufletul său este chemat la viaţă
pe pământ şi în ceruri, omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic
viu (Facerea 1, 26-27).
Cu ajutorul părinţilor şi al celorlalţi membri ai mediului familial şi social,
copilul îşi formează prima imagine despre lume şi societate, îşi cultivă dra
gostea de părinţi şi fraţi, respectul faţă de aproapele şi de locurile natale.
Caracterul copiilor nu se formează numai prin cuvinte şi activităţi, ci şi
prin modul de viaţa al părinţilor, prin exemplul dat de aceştia. Legătura ar
monioasă şi afectivă cu părinţii, care este mai intensă la vârsta copilăriei, este
componenta principală a formării sale. Tendinţa copiilor de a-i imita pe
*

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la

Duminica părinţilor şi copiilor, 5 iunie 2011.
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părinţi se menţine chiar şi atunci când aceştia îşi formează propriile familii,
îndeosebi legătura armonioasă dintre părinţi şi a copiilor cu părinţii lor con
stituie cea mai bună temelie pentru dezvoltarea morală şi spirituală a copiilor.
Dimpotrivă, lipsa armoniei în relaţiile dintre părinţi influenţează negativ în
treaga viaţă a copiilor.
Autoritatea părinţilor nu trebuie să se întemeieze pe asuprire şi constrân
gere, ci pe iubire, dialog şi ajutor. Exercitarea ei ca putere opresivă sau vio
lentă dă naştere unor stări negative, conştientizate mai ales în epoca noastră,
îndeosebi în societatea contemporană, care exercită o presiune irezistibilă asu
pra copilului cu multiple posibilităţi şi tentaţii, dialogul părinţilor cu fiul sau
fiica lor în vederea înţelegerii corecte a lucrurilor este deosebit de necesar. Co
pilul nu este chemat să urmeze în viaţă un drum întâmplător, ci trebuie să-şi
aleagă propriul drum dintr-o mulţime de posibilităţi care i se oferă.
în vremea noastră cauzele nefericirii copiilor şi tinerilor - precum sărăcia,
deruta profesională, drogurile, alcoolismul, nesiguranţa vieţii de mâine, de
primarea etc. - s-au înmulţit într-un mod alarmant. în aceste condiţii sporirea
atenţiei şi a iubirii părinteşti, în lucrarea de creştere a copiilor constituie o ne
voie vitală.
De aceea, îi îndemnăm pe părinţi să acorde mai mult timp copiilor, să-i
ajute să nu-şi piardă sănătatea şi mântuirea, să cultive libertatea de a face binele
şi de a aduce bucurie celor din jurul lor.
Pe copii îi îndemnăm să iubească mai mult pe părinţii lor şi să se roage
pentru ei, întrucât prin ei Dumnezeu le-a dăruit viaţa şi tot prin ei îi ajută,
spre a-şi împlini vocaţia lor de fiinţe raţionale, binevoitoare şi iubitoare, create
după chipul lui Dumnezeu Cel Bun şi Sfânt.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu, Părintele luminilor, să dăruiască părinţilor
şi copiilor „toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşii’ (lacob 1, 17), pace,
sănătate, bucurie şi ajutor pe calea credinţei luminate şi a faptelor bune, spre
bucuria Familiei, Bisericii şi Poporului nostru.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

8

Proclamarea canonizării Sfântului Cuvios
Irodion de la Mănăstirea Lainici
(1 mai)
D ia c. Io n iţă APOSTOLACHE

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de
20 de arhierei membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit
pe data de 1 mai, slujba de sfinţire a noii biserici din incinta Mănăstirii Lainici şi
Sfânta Liturghie. Evenimentul a culminat cu proclamarea canonizării Sfântului
Cuvios Irodion de la Lainici, prin citirea Tomosului sinodal. Canonizarea Cuviosului
Irodion, duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a avut loc în şedinţa de
lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 29 octombrie
2010, stabilindu-se ca dată de prăznuire ziua de 3 mai.

Cuviosul Irodion, duhovnicul Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica şi stareţul care a
marcat vreme de o jumătate de secol viaţa
duhovnicească a Mănăstirii Lainici, a fost
trecut în rândul sfinţilor. Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea
Sfântului Cuvios Irodion în şedinţa de lucru
din data de 29 octombrie 2010. Credincioşii
veniţi din toate colţurile ţării s-au adunat pe
30 aprilie la Mănăstirea Lainici, din locali
tatea Bumbeşti - Jiu, pentru a-şi aduce pri
nosul de rugăciune sfântului pe care l-au
câştigat ca ocrotitor şi mijlocitor înaintea lui
Dumnezeu. Canonizarea lui întregeşte
constelaţia luminoasă a marilor sfinţi trăitori şi împlinitori ai Evangheliei lui
Hristos din zona Olteniei: Sfântul Calinic de la Cernica, Sfântul Grigorie

EVENIMENTE

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul ierarhilor; preoţi şi credincioşi
prezenţi la Mănăstirea Lainici la proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Irodion

Decapolitul de la Bistriţa, Sfântul Nicodim de la Tismana, Sfântul Antonie
de la Iezerul Vâlcii şi Sfântul Stareţ Gheorghe de la Cernica. Sărbătoarea
canonizării Sfântului Cuvios Irodion a început la Mănăstirea Lainici, sâmbătă,
30 aprilie, când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a fost întâmpinat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, împreună
cu credincioşii veniţi din toată ţara. Patriarhul României s-a închinat mai întâi
în biserica „înălţarea Domnului”, lăcaşul istoric al aşezământului monahal şi
ctitoria boierilor gorjeni, unde a fost săvârşită slujba de Te Deum. După
Polihroniu, înaltpreasfinţitul Mitropolit Irineu i-a urat bun-venit Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel şi i-a mulţumit pentru prezenţa în această regiune a
Olteniei „unde s-au nevoit părinţi şi oameni duhovniceşti care L-au căutat pe
Dumnezeu în linişte şi pace. Cel care a aşezat prima piatră în acest panteon
al sfinţilor a fost preacuviosul părinte Nicodim de la Tismana, care, în căutarea
isihiei, s-a oprit la Vişina, unde a găsit locul propice comuniunii cu Dumnezeu.
Frumuseţile acestea i-au ajutat mai apoi şi pe ucenicii Sfântului Nicodim să
ajungă la cunoaşterea duhovnicească a adevărurilor revelate de Dumnezeu. în
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această atmosferă, părinţii au continuat viaţa şi rânduiala înaintaşilor lor,
mănăstirea rămânând de strajă peste veacuri pentru credincioşii din Ardeal şi
din Oltenia. Aici a vieţuit şi Sfântul Irodion, ucenic şi duhovnic iubit al
Sfântului Ierarh Calinic. In decursul timpului, mănăstirea nu a fost lipsită de
suferinţă, sfântul proorocind şi văzând în duh dezastrul adus de Primul Război
Mondial. Cu toate acestea, sfântul aşezământ a renăscut ca pasărea Phoenix
din propria cenuşă şi iată cum astăzi se bucură de sărbătoarea sfântului pe care
l-a născut ca mijlocitor al nostru pentru mântuire”. Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel şi-a exprimat bucuria întâlnirii cu clerul şi credincioşii din
Oltenia, în perioada pascală, prilejuită de un eveniment care va marca istoria
întregii Biserici. „In bucuria Sfintelor Paşti, a binevoit Dumnezeu ca să simţim
mai intens prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos cel răstignit şi înviat şi co
muniunea sfinţilor care se luminează cu prăznuirea, iar această bucurie a co
muniunii sfinţilor se împărtăşeşte şi Bisericii. De aceea, sărbătorile Sfintelor
Paşti ne îndeamnă pe toţi să ne luminăm cu prăznuirea. Tocmai în această
perioadă a bucuriei pascale şi a cerurilor deschise, a rânduit Sfântul Sinod, la

Moment din timpul slujbei de târnosire a noii biserici a Mănăstirii Lainici
cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Cuvios Irodion”
13
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propunerea înaltpreasfinţitului Mitropolit Irineu, ca să proclamăm canon
izarea Sfântului Irodion, duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
Această coincidenţă nu este o întâmplare, ci este o lucrare a lui Dumnezeu ca
să ne adune în bucuria învierii, ca bucuria sfinţilor din ceruri, ca bucurie
permanentă. Avem nădejdea că prin rugăciunile noastre către Sfântul Irodion
şi prin rugăciunile lui către Preasfânta Treime, Dumnezeu să binecuvânteze
mai mult poporul român, Biserica noastră şi în special această zonă care este
plină de osemintele sfinţilor, o zonă în care cultul şi cultura, frumuseţea na
turii şi frumuseţea culturii populare, şi apoi cea erudită, s-au dezvoltat într-o
armonie deosebită”, a spus Preafericirea Sa.

Mănăstirea Lainici —vechea şi noua biserică

Ultima slujbă de pomenire pentru Cuviosul Irodion
La ceas de seară, înaltpreasfinţitul Irineu împreună cu alţi cinci arhierei
au săvârşit ultimul parastas în cinstea Cuviosului Irodion, explicând la final
semnificaţia rânduielii liturgice pe care o are ultima slujbă de pomenire în
cadrul canonizării unui sfânt. „Această sfântă slujbă se încadrează în rânduiala
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Sfintei noastre Biserici, ca poruncă a Mântuitorului de a lega şi a dezlega
păcatele oamenilor. Este un prinos pe care îl aducem Părintelui Ceresc. Sfântul
este dintre noi, este din marea familie a Bisericii Ortodoxe ca frate, părinte şi
mijlocitor, iar noi avem această rânduială dată de Sfinţii Părinţii ca să aducem
rugăciune lui Dumnezeu, să-l prezentăm ca ofrandă a noastră. El devine
mijlocitor pentru sufletele noastre pentru că s-a învrednicit încă de aici, de
pe pământ, să primească cununa cea neveştejită a măririi în împărăţia cea
cerească”, a spus înaltpreasfinţia Sa.
Sfinţirea primei biserici închinate Sfântului Irodion
în ziua proclamării canonizării Cuviosului Irodion, credincioşii gorjeni
au dăruit noului lor mijlocitor un locaş de rugăciune ridicat în curtea
mănăstirii, prima biserică ce-i poartă numele. Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, alături de un impresionant sobor de arhierei, a săvârşit slujba de
sfinţire a noii biserici din incinta Mănăstirii Lainici, cu hramurile „Izvorul
15
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Tămăduirii” şi „Sfântul Cuvios Irodion”, în prezenţa a peste 10 000 de
credincioşi. Din soborul arhiereilor prezenţi au făcut parte: înaltpreasfinţitul
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mi
tropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei,
înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh pa
triarhal,
înaltpreasfinţitul
Teodosie,
Arhiepiscopul
Tomisului,
înaltpreasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, înaltpreasfinţitul
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, înaltpreasfinţitul Tim otei, Arhiepiscopul
Aradului, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei,
Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Nicodim,
Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
Preasfinţitul Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul
Visarion, Episcopul Ţuicii, Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei,
Preasfinţitul Daniil, Episcop-locţiitor al Episcopiei Daciei Felix (Serbia),
Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox
Român din Ungaria, Preasfinţitul
Macarie, Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord, Preasfinţitul Paisie
Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Timişoarei, Preasfinţitul
Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei
Râmnicului
şi
Preasfinţitul Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române
a
Maramureşului
şi
Sătmarului. Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de
învăţătură în care a arătat importanţa
sfinţirii unui locaş de cult în viaţa
credincioşilor. „Această biserică este
deosebit
de
frumoasă şi de
impunătoare şi arată frumuseţea su
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
fletelor credincioşilor de aici şi, în
sfinţind noua biserică a Mănăstirii Lainici
primul rând, a obştii acestei
16
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
binecuvântându-i pe credincioşii prezenţi la sărbătoarea Mănăstirii Lainici

mănăstiri. Sfinţirea unei biserici este cea mai mare lucrare din lumea aceasta,
deoarece biserica reprezintă împărăţia veşnică a lui Dumnezeu pe pământ.
Biserica aceasta este icoana Ierusalimului Ceresc. De aceea, cântăm la sfinţirea
bisericii „înnoieşte-te, înnoieşte-te, noule Ierusalime!”. Această casă a Preasfintei
Treimi este o binecuvântare. Până acum, ea a fost un dar al acestei obşti mona
hale, o ofrandă frumoasă adusă lui Dumnezeu spre sfinţire. De astăzi înainte
este darul lui Dumnezeu spre noi. Noi am oferit lui Dumnezeu lucruri din
lumea aceasta, limitate şi trecătoare. Acum, după ce biserica s-a umplut de
harul Preasfintei Treimi, ea devine casa Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh.
Am oferit daruri pământeşti şi primim daruri cereşti. Aici primim arvuna
vieţii veşnice şi iertarea păcatelor”, a spus Preafericitul Daniel. Biserica a fost
construită între anii 1990 şi 2011. Piatra de temelie a fost pusă pe 20 aprilie
1990 de către vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei,
iar coordonator al lucrărilor a fost numit inginerul Ioan Sălăjan, care la puţin
timp a devenit călugăr şi stareţ al acestei mănăstiri. După ce a fost ales ca episcop
al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, lucrările au fost continuate de arhimandritul
17

EVENIMENTE

Ioachim Pârvulescu. Toate aceste lucrări s-au desfăşurat sub purtarea de grijă
a trei mitropoliţi ai Olteniei: vrednicul de pomenire mitropolit Nestor
Vornicescu, Inaltpreasfinţitul Teofan Savu, actualul mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei şi Inaltpreasfinţitul Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei. După slujba
de sfinţire, soborul arhiereilor a mers în procesiune spre podiumul special
amenajat în curtea mănăstirii, unde a săvârşit Sfânta Liturghie, sub protia
Patriarhului României. La finalul Sfintei Liturghii, s-a făcut proclamarea
solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Irodion. Preasfinţitul Emilian
Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a citit Tomosul
Sinodal, prin care s-a statornicit ca pomenirea Sfântului Cuvios Irodion să se
facă în ziua de 3 mai a fiecărui an. Redăm în continuare textul acestui Tomos\

T o m o s S in o d a l

„Dintotdeauna Sfânta Biserica Ortodoxă cinsteşte după cuviinţă
oam enii plăcuţi lui Dumnezeu care au trăit viaţa pământească în
sfinţenie şi evlavie şi care prin fap tă şi prin cuvânt au adus folos
duhovnicesc în sufletele cebr credincioşi. Urmând tradiţiei sfinte a Bisericii
Ortodoxe şi chemând în ajutor harul Preasfintei şi de Viaţă Făcătoarei
şi Nedespărţitei Treimi hotărâm ca de acum înainte şi în veci stareţul
Irodion de la Mănăstirea Lainici să fie numărat printre Sfinţii Bisericii
în ceata cuvioşilor părinţi purtători de Dumnezeu şi să fie cinstit cu
cântări de laudă, cu numele Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. Pen
tru pomenirea sa, statornicim în Duhul Sfânt ziua de 3 mai a fiecărui
an, numele lui să fie înscris în Sinaxar, în cărţile de cult, precum şi în
calendarul Bisericii Ortodoxe Române. ”

Tot în cadrul proclamării canonizării a fost prezentată credincioşilor
Icoana canonizării şi s-a intonat Troparul Sfântului Irodion. La finalul eveni
mentului, Patriarhul României a acordat Crucea Patriarhală arhimandritului
Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi
stareţul Mănăstirii Lainici, iar pentru noua biserică, Preafericirea Sa a dăruit
o cruce de binecuvântare şi un set de Sfinte Vase. Inaltpreasfinţitul Mitropolit
18
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei
arătând credincioşilor icoana Sfântului Cuvios Irodion

Irineu a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor prezenţi
la eveniment, precum şi tuturor credincioşilor care s-au implicat în
construcţia bisericii şi în organizarea evenimentului: „Prezenţa a numeroşi
credincioşi, a călugărilor şi a călugăriţelor din Arhiepiscopia noastră şi de
pretutindeni din ţară, aduc într-adevăr mulţumire lui Dumnezeu şi senti
mentele cele mai alese faţă de Preafericirea Voastră şi de toţi membrii Sfân
tului Sinod care în această zi sfântă de proclamare a canonizării Sfântului
Irodion de la Lainici, Luceafărul Olteniei, noi cei de aici din Arhiepiscopia
Craiovei şi din M itropolia Olteniei, preoţii şi credincioşii, călugării şi
călugăriţele din mănăstirile noastre, aducem mulţumire Preamilostivului
Dumnezeu că ne-a învrednicit pe noi să fim astăzi părtaşi la această sfântă
sărbătoare”. Evenimentul s-a încheiat cu o procesiune în cadrul căreia racla
cu moaştele Sfântului Irodion şi icoana canonizării au fost purtate şi aşezate
în noua biserică.
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Viaţa Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici
Rânduit de Dumnezeu spre luminarea multora, preacuviosul părinte s-a
născut în Bucureşti, în anul 1821, şi a primit la botez numele de Ioan.
Chemarea Duhului a răsunat cu putere în inima sa încă din fragedă pruncie,
iar la 20 de ani, tânărul cu viaţă de ascet îşi găseşte adevărata menire, închinoviindu-se ca frate în vestita lavră a Mănăstirii Cernica. Păşeşte îndrăzneţ spre
o lume pe care o simte tot mai vie în inima sa. Luptele duhovniceşti devin în
scurt timp fapte cotidiene, iar postul şi rugăciunea se transformă în mod de
viaţă. După ce a trecut prin aproape toate ascultările şi a arătat de fiecare dată
înţelepciune şi cumpătare, fratele Ioan a primit la 3 decembrie 1846, îngerescul
chip al călugăriei, sub numele de Irodion. Aici, în agora sfinţilor, tânărul
monah îl descoperă de Sfântul Calinic, viitorul episcop al Râmnicului, care,
simţindu-i râvna şi sufletul curat, îl primeşte în ceata ucenicilor săi. Sub în
râurirea acestuia, îngerescul monah este preoţit şi învrednicit de darul duhovniciei peste întreaga obşte. Din acea clipă, Irodion a devenit duhovnicul de la
Cernica, un awa căutat de multe suflete pentru sfatul său plin de înţelepciune
şi de puterea Duhului. In anul 1850, Dumnezeu rânduieşte ca ucenicul şi awa,
Sfântul Calinic şi Cuviosul Irodion, să păşească împreună pe pământul
Olteniei. Din acest moment, rolurile se inversează: awa devine ucenic, iar
ucenicul awă, într-o singură şi sfântă armonie: Lainici. Prezenţa preacuviosului
părinte în mijlocul monahilor de pe malurile Jiului ca duhovnic şi mai apoi ca
stareţ (în 1854) vine să completeze tradiţia isihastă din mănăstirile Olteniei.
Sfântul Irodion a fost rânduit de Dumnezeu pentru a păstra aprinsă la Lainici
candela monahismului isihast, alături de Sfântul Nicodim de la Tismana, cel
care, după tradiţie, a întemeiat aici primul schit, şi de Atanasie schimnicul,
primul stareţ al mănăstirii, care a înfruntat de unul singur pericolul greco-catolic
care se năpustise ca un tăvălug şi spre Oltenia. Iată ce spune Sfântul Calinic în
cartea de instalare a părintelui Irodion ca stareţ la Mănăstirea Lainici: „Dat-am
smerenia noastră această carte cuviosului Ieromonah Irodion, pe care, după
chibzuirea ce am făcut, l-am orânduit stareţ părinţilor şi fraţilor de la Schitul
Lainici, din judeţul Gorju, precum şi chivernisitor acestei şi celorlalte
chiverniseli ale acelui schit, în locul cuviosului Ieromonah Chirii...” {Arhiva
Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Dosar 37, nr. 635 din 15 iunie 1854).
De anul instalării sale ca stareţ la Mănăstirea Lainici se leagă o frumoasă
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întâmplare istorisită de biograful Sfântului Calinic, arhimandritul Anastasie
Baldovin. în timp ce străbătea drumul prin munţi pentru a se întoarce de la
Mănăstirea Lainici la episcopie, Sfântul Calinic a fost vestit în duhul de cu
viosul Irodion despre moartea cucernicului părinte Nicandru, stareţul Lavrei
de la Cernica şi ucenicul său iubit. Altă dată, pe când se afla la episcopie
împreună cu ucenicii săi, Sfântul Calinic s-a ridicat de pe scaun şi a binecu
vântat cu mâna în văzduh zicând: „Domnul!”. Ucenicii au rămas muţi de
uimire. Văzându-i nedumeriţi, sfântul le-a răspuns: „Tocmai mi-a cerut binecu
vântare stareţul Irodion de la Lainici, ca să facă un lucru”. Dorinţa de a reînvia
duhul rugăciunii isihaste în Mănăstirea Lainici i-a adus Sfântului Irodion multă
tulburare de la vrăjmaşul diavol. Alesele sale calităţi duhovniceşti au fost
adevărate pietre de poticnire pentru cei ce nu trăiau autentic adevăratul duh al
vieţii monahale. Nu puteau privi la strălucirea luceafărului şi căutau să o în
tunece prin vorbe de ocară şi bârfe de tot felul, producând de cele mai multe
ori tulburare în obşte. Pentru a nu dezbina turma pe care o iubea atât de mult,
evlaviosul părinte a preferat să se retragă din egumenat. Rămaşi singuri în faţa
ispitelor, „fiii risipitori” ai Lainiciului au căzut la picioarele sfântului pentru a-1
îndupleca să revină la cârma corăbiei care plutea în derivă. Au întocmit chiar
o jalbă către episcopie, pe care au semnat-o cu toţii: „Pe părintele Irodion ca să
ne fie păstor vrem, precum şi mai înainte ne-au fost. Şi cu înscris încredinţăm
Preasfinţiilor Voastre şi Sfinţiei Sale părintelui Irodion, că nu vom ieşi din cu
vântul ce ni se va porunci pentru mântuirea noastră, până la sfârşitul vieţii
noastre şi de aceasta ne rugăm să nu ne laşi, ci să ne fii milostiv şi cum Duhul
Sfânt te va lumina asupra nevredniciei noastre” (.Arhiva Episcopiei Râmnicului
Noului Severin, Dosar 37, folio 72, nr. 1122 din 7 august 1859). în timpul
egumenatului său, schitul Locurele a înflorit duhovniceşte. Monahii ctitori,
Luca şi Cleopa, au primit de la cuviosul părinte ajutor pentru tencuirea bi
sericii. Sfântul locaş a fost sfinţit chiar în ziua hramului, 6 august 1860, de
către Sfântul Ierarh Calinic. Astăzi, amintirea celor doi asceţi a rămas vie pe
aceste meleaguri. Acolo, în tihna freamătului de codru, rugăciunea isihastă,
transmisă din generaţie în generaţie, de la Sfântul Irodion încoace, a constituit
dialogul perfect cu Părintele cerului şi al pământului. Zidurile bătrânei biserici
ridică şi astăzi din negura vremii colbul vechilor amintiri, coborâte parcă dintr-o
altă dimensiune. Foarte mulţi credincioşi din întreaga ţară băteau potecile în
guste din defileul Jiului pentru a ajunge să vorbească, măcar pentru o clipă, cu
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preacuviosul părinte Irodion. Era un adevărat pelerinaj: bolnavi, îndrăciţi, oa
meni cu fel de fel de necazuri şi apăsări veneau la el ca la un sfânt şi nici unul
nu pleca acasă nemângâiat. Tradiţia spune că sfântul era văzător cu duhul.
Părintele Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc, istoriseşte minunea pe
care sfântul a făcut-o cu o femeie care venise la mănăstire pentru a-i aduce
lapte: „V-am adus, părinte, lapte de pomană, de blagoslovenie!”, iar cuviosul
i-a răspuns: „Nu primesc laptele, că nu este de la capra ta!”; „Ba nu, părinte a zis femeia, de la capra mea este”; „Dar n-ai dat-o ieri diavolului? Cum să
primesc, că nu mai este capra ta!”. Atunci, femeia vădită şi-a recunoscut păcatul
şi din ziua aceea n-a mai pomenit numele necuratului. In ziua de 3 mai 1900,
înainte de a trece la cele veşnice, Sfântul Irodion le-a vestit ucenicilor săi pusti
irea mănăstirii: „Fiii mei, să ştiţi că, puţin după ducerea mea, schitul acesta va
rămâne mulţi ani pustiu. Voi, însă, îngropaţi lângă altar trupul meu şi nu uitaţi
făgăduinţele călugăreşti pe care le-aţi dat lui Hristos!” (Ioanichie Bălan, Patericul
românesc, p. 472). Proorocia avea să se împlinească odată cu izbucnirea Primului
Război Mondial. Când au ajuns pe defileul Jiului, în toamna anului 1916, tru
pele germane au distrus aproape totul: mănăstirea a fost transformată în grajd
pentru cai, odoarele s-au furat, iar arhiva a fost mistuită de flăcări. Foarte mulţi
dintre călugării rămaşi în viaţă au fost duşi în Germania, unde au sfârşit cu
toţii. Timp de 13 ani, în Lainici, candela vieţii monahale s-a stins. La 7 ani de
la mutarea sa la Domnul, stareţul Teodosie Popescu, la insistenţele ucenicului
Cuviosului Irodion - ieromonahul Iulian Drăghicioiu, cere episcopului
Râmnicului blagoslovenia pentru a-1 dezgropa, aceasta fiind o foarte veche
tradiţie monahală, care se păstrează mai ales în Muntele Athos până azi, că la
7 ani de la moartea monahului se dezgroapă şi i se face din nou slujba
înmormântării. După ce a fost dezgropat cu toţii au rămas surprinşi deoarece
trupul era întreg şi neputrezit. Au raportat episcopului faptul acesta, la care
episcopul ar fi exclamat: „Aista mi-ai fost, Irodioane!” („Sfânt cu adevărat
mi-ai fost, Irodioane!”).
însă, i-au făcut slujba înmormântării şi l-au pus în mormânt, deoarece Lainiciul
nu avea osuar sau gropniţă, cum aveau alte mănăstiri mai mari, pentru a fi puse
acolo. în 1929 este numit stareţ la Lainici părintele Visarion Toia împreună cu
un grup de 6 monahi de la Frăsinei. Printre monahii veniţi cu Părintele Visarion
erau Calinic Cărăvan, următorul stareţ isihast 1952-1975, Părintele Nicodim
Sachelarie, Gherontie Ghenoiu şi alţii. Datorită faptului că la mormântul
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Cuviosului Irodion se întâmplau minuni, mormântul său a fost profanat de mai
multe ori, sustrăgându-se părticele din moaştele cuviosului. De aceea, părintele
Visarion, găsind această situaţie ingrată, a dezgropat pentru a doua oară moaştele
prin anii 1930 (prima fiind în 1907). A pus moaştele într-un alt sicriu mai mic
şi le-a îngropat la o adâncime de 2,5 metri. La fundul gropii de 2 metri adâncime
a săpat altă gropniţă mai mică de 1,2/0,7 metri, a pus sfintele moaşte în acel
sicriu mai mic, le-a îngropat, a pus pământ normal peste ele, iar la adâncimea
normală a unei gropi de 1 , 8 - 2 metri a presărat alte oseminte de la alt părinte
pentru a deruta pe toţi căutătorii de sfinte moaşte. Toate acestea le-a făcut foarte
tainic. Nu ştim dacă următorul stareţ Calinic Cărăvan a ştiut această taină. Cert
este că următorul stareţ de după părintele Calinic, părintele Caliopie, 1975-1985,
a făcut săpături ca să dezgroape sfintele moaşte prin 1985. A săpat la 2 metri
adâncimea unei gropi normale, a găsit primele oase rânduite să deruteze şi în cele
din urmă a acoperit groapa. Mitropoliţii Olteniei de după 1990, înaltpreasfinţitul
Părinte Nestor şi înaltpreasfinţitul Părinte Teofan au dorit să canonizeze pe
Cuviosul Irodion cercetându-i viaţa plină de sfinţenie, însă, actualul mitropolit
al Olteniei înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, având evlavie specială la Sfântul
Calinic şi implicit la duhovnicul său Cuviosul Irodion, a demarat procesul de
canonizare (cercetare istorică şi dezgroparea mormântului). în ajunul sărbătorii
Sfântului Calinic, pe 10 aprilie 2009, cu post de câteva zile şi cu rugăciune asiduă,
însuşi Mitropolitul Irineu împreună cu obştea mănăstirii au participat la dezgro
pare. Ajungând la 2 metri adâncime s-au descoperit acele oseminte străine,
înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a poruncit să se sape în continuarea mor
mântului, cu toate că era iarbă, însă spre surprinderea tuturor s-a dat de un schelet
întreg, însă era alt vieţuitor, aşa cum scria pe cărămida de sub cap: „Mitrofan
schimonahul 1864”. înaltpreasfinţitul Mitropolit Irineu a poruncit să se sape în
partea opusă la celălalt capăt al mormântului. La 2 metri adâncime s-a dat de
alte oseminte mai vechi la care se pare că se mai umblase. Deja se săpaseră 3
morminte la rând, unul în continuarea celuilalt. Se făcuse o groapă imensă de 6
metri lungime, 2 metri adâncime şi 1,5 metri lăţime. La fundul gropii centrale
era pământul mai moale, s-a început evacuarea lui şi spre surprindere, se
întrezărea conturul unei alte gropi mai mici. Au început să apară semne. S-a găsit
la 2,1 metri adâncime un toc de bocanc după care au început să apară cuie ce
erau aproape descompuse de rugină. Primul impact vizual pozitiv a fost în mo
mentul când a apărut prima parte din sfintele moaşte. Aveau o culoare ma
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ronie-portocalie. In al doilea rând, erau nefireşti de uşoare, ca un pai, ca o hârtie.
Iar în al treilea rând, au început să emane un miros plăcut. In cele din urmă s-a
găsit şi cărămida cuviosului Irodion ce i-a fost pusă sub cap. Astfel s-a descoperit
marea comoară ascunsă intenţionat a doua oară prin anii 1930 la 2,5 metri
adâncime. După 109 ani, Sfântul Irodion se lasă a fi descoperit pentru a treia
oară. De data aceasta au fost puse într-o raclă la închinare în biserică spre folosul
duhovnicesc al tuturor doritorilor şi al cinstitorilor sfinţilor din ceruri. Sfântul
Calinic l-a numit pe cuviosul Irodion „Luceafărul de la Lainici” deoarece cu
adevărat a fost un mare luceafăr, un mare luminător şi rugător.

Summary: Proclaiming the Canonization of Saint Irodion, the Monk of Lainici
Monastery
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
assisted by twenty high ecclesiastics, members of the Holy Synod of the Romanian
Orthodox Church, officiated, on the first of May, the divine service for the
consecration of the new church on the premises of Lainici Monastery, having two
dedication feast days, one of the “Healing Source”, the other on “Saint Irodion the
Monk”, as well as the Divine Liturgy, in the presence of more than ten thousand
faithful. This event reached its highest point with the canonization of Saint Irodion
the Monk of Lainici, by the Synodal Tomos being read out. The canonization of
venerable Irodion, who was the spiritual director of Saint Hierarch Calinic of
Cernica, was decided within the frame of the working meeting of the Holy Synod of
the Romanian Orthodox Church, on the 29th of October 2010, therewith being appointed his feast day on the 3rd of May.
During the ceremony, the faithful were shown the Icon of canonization, and
the Troparion of Saint Irodion was intoned. The ceremony came to an end with a
procession in which the shrine with Saint Irodion's sacred relics, and the icon of
canonization were removed and born to the new church.
In the conclusion of this event, the Patriarchal Cross was bestowed upon
Archimandrite Ioachim Pârvulescu by the Patriarch of Romania himself. Father
Ioachim is exarch of the monasteries in Archdiocese of Craiova and Elder of Lainici
Monastery. Furhermore, His Beatitude Father Patriarch Daniel made the new
church a present of a cross for blessing and a set of Sacred Vessels.
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la D um inica Fem eii Creştine (8 mai)

Bucuria de-a binevesti biruinţa Vieţii
în Duminica a treia după Sfintele Paşti, numită şi Duminica
Femeilor Mironosiţe, prăznuim pomenirea femeilor purtătoare de miruri
de mare preţ, care s-au dus să ungă trupul Mântuitorului în ziua
învierii Sale din morţi. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au subliniat curajul fe
meilor mironosiţe care, la revărsatul zorilor, au cumpărat aromate sau
miresme ca să ungă trupul Mântuitorului, după tradiţia iudeilor.
Sfânta Evanghelie ne arată că în sufletul acestor femei, iubirea sau
preţuirea faţă de Hristos a fost mai tare decât teama de primejdie. Ele
sunt femei credincioase care L-au admirat şi L-au preţuit pe Mântuitorul
Iisus Hristos, iar unele dintre ele au văzut răstignirea Lui şi au plâns
suferinţele Lui. în dimineaţa învierii lui Iisus, îngerul a prăvălit piatra
de pe mormântul din care Iisus înviase deja, pentru ca ele să poată
vedea mormântul gol. Sfintele Evanghelii ne arată că ele au plecat de
la mormântul Domnului cu spaimă şi cu teamă multă, dar, pe când
mergeau de la mormânt spre casă, Iisus Cel înviat din morţi le-a în
tâmpinat şi le-a zis: „Bucuraţi-vă (...) nu vă temeţi!" (Matei 28, 9-10).
în această zi a Duminicii Femeilor Mironosiţe, care în Biserica
Ortodoxă Română este şi Duminica Femeii Creştine, ne aducem aminte
de toate femeile care din timpul Sfinţilor Apostoli până astăzi au arătat
credinţă, preţuire şi evlavie Mântuitorului Iisus Hristos. Prin credinţa,
curajul şi jertfelnicia lor, unele femei au devenit muceniţe, mărturisind
pe Hristos Cel răstignit şi înviat, altele au devenit cuvioase maici în
mănăstiri, iar cele mai multe au devenit mame creştine în familie,
dăruind viaţă multor copii şi crescându-i în credinţă, pentru a fi de
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folos ţării şi pentru a dobândi viaţa veşnică. Anul acesta 2011 a fost
dedicat de către Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe Române omagierii
Tainei Sfântului Botez şi Tainei Sfintei Cununii, Sfinte Taine care privesc
îndeosebi familia creştină. Familia este dătătoare de viaţă umană prin
conlucrarea ei cu Dumnezeu, Care doreşte ca toţi oamenii care se nasc
pe pământ să participe la bucuria sau fericirea Sa eternă din ceruri. în
familie sunt pregătiţi copiii pentru vocaţia lor de cetăţeni ai patriei
pământeşti, dar şi de fii duhovniceşti sau de viitori cetăţeni ai
împărăţiei cerurilor. Familia este icoană şi arvună a iubirii Preasfintei
Treimi, întrucât în ea omul trăieşte mai întâi taina filiaţiei,
fraternităţii şi paternităţii sau bucuria de-a fi copil (fiu ori fiică), frate
(ori soră) şi părinte (tată ori mamă). De la familia conjugală creştină
învaţă copilul ce este familia spirituală sfinţitoare, adică Biserica ai
cărei membri sunt fii şi fiice, fraţi şi surori, părinţi şi maici
duhovniceşti în iubirea Preasfintei Treimi, întrucât Duhul Sfânt Care
purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul împărtăşeşte Bisericii harul
paternităţii duhovniceşti pastorale şi harul filiaţiei (înfierii)
duhovniceşti baptismale, pentru ca toţi creştinii să trăiască în comu
niune spirituală ca fraţi şi surori în Hristos Domnul. împlinindu-şi
vocaţia de soţie şi mama, femeia creştină binecuvântată dă naştere copiilor
şi cere ajutorul lui Hristos pentru a putea creşte copiii în credinţă, pentru a
fi soţie fidelă şi mamă bună în familie, femeie evlavioasă în Biserică şi femeie
respectată în societate. Ne gândim azi cu preţuire mai ales la femeile care
îngrijesc pe cei bolnavi, săraci, orfani şi bătrâni, la femeile care lucrează în
şcoli, în instituţiile de cultură, în media şi în toate domeniile de activitate
folositoare societăţii.
In încheiere, aducem un omagiu de recunoştinţă tuturor femeilor
creştine care ajută Biserica în lucrarea ei misionară astăzi şi le dorim ani mulţi
şi binecuvântaţi, cu sănătate şi ajutor mult de la Dumnezeul
Hristos Domnul, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale
sfintelor femei mironosiţe şi ale tuturor sfinţilor, să binecuvânteze
toată lucrarea bună şi folositoare a femeilor creştine în familie, Biserică
şi societate, spre slava Preasfintei Treimi şi binele poporului român!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Scrisoarea Patriarhului României
adresată Comisiei pentru drepturile omului,
culte si minorităti a Senatului României
9

>

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
adresat domnului Gyorgy Frunda, Preşedintele Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi a Senatului României, următoarea scrisoare, în
care este prezentat punctul de vedere al Patriarhiei Române referitor la Legea
privindparteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale, transmisă
spre reexaminare Parlamentului de către Preşedintele României, domnul
Traian Băsescu, în ziua de 11 aprilie 2011:
Nr. 3 9 7 2 /9 mai 2011

Domniei Sale,
Domnului Gyorgy FRUNDA
Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului culte şi minorităţi a
Senatului României

,

Domnule Preşedinte,
Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă punctul de vedere şi
observaţiile Patriarhiei Române cu privire la Legea privind partene
riatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale, transmisă spre
reexaminare Parlamentului de către Preşedintele României în data
de 11 aprilie 2011.
Legea în cauză cuprinde o serie de aspecte pozitive, printre care
amintim:
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1. Recunoaşte cultelor calitatea de parteneri sociali şi de furnizori de
servicii sociale, încurajând astfel coresponsabilitatea şi cooperarea Stat
- Biserică în domeniul asistenţei sociale;
2. Are meritul c a face o distincţie clară între activităţile sociale ale cul
telor şi activităţile sociale ale ONG-urilor, care nu au durabilitate în timp,
nu au aderenţă mare la mase şi nu exprimă o convingere spirituală pu
ternică, întrucât activitatea lor nu este bazată pe experienţa spirituală
devenită tradiţie;
3. Remediază după mai mult de un deceniu situaţia discriminato
rie pentru culte generată de excluderea acestora de către Legea 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu perso
nalitate juridicăcare înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
în acelaşi timp, noua lege cuprinde şi unele aspecte discutabile,
care pot fi remediate cu ocazia reexaminării:
1. Asimilarea iniţială a tuturor cultelor sub denumirea de Biserică
şi derularea dezbaterilor publice pornind de la această denumire este
forţată şi incorectă, mai ales pentru cultul mozaic şi cultul musulman;
2. Limitarea domeniilor în care statul sprijină activităţile sociale ale cul
telor, fiind vizate doar activităţile pentru tineri, bătrâni, victime ale ca
lamităţilor naturale, persoane cu dizabilităţi sau aflate în sărăcie
severă. Or, Biserica Ortodoxă Română desfăşoară activităţi de asistenţă
socială şi pentru şomeri, migranţi, dependenţi ş.a.
3. Legea pune în concurenţă directă Biserica Ortodoxă Română
cu minorităţile religioase, care sunt masiv sprijinite financiar din stră
inătate, fără referire expresă în text la criteriul proporţionalităţiif enunţat
clar în Legea cultelor (nr. 489/2006), criteriu care corespunde contribuţiei
la bugetul de Stat a credincioşilor diferitelor culte. Există riscul pentru
credincioşii ortodocşi, în actuala formulare a legii, de a fi supuşi pro
zelitismului altor culte doar pentru că acestea au structuri de asistenţă
socială mai performante, datorită fondurilor primite din străinătate.
4. Legea vorbeşte de libera concurenţă, mentalitate de piaţă trans
pusă în relaţiile dintre culte, atitudine care descurajează cooperarea între
diferitele culte în vederea realizării de proiecte comune şi încurajează con
fruntarea între acestea.
5. Nu este garantată continuitatea sprijinului pe toată durata activi
tăţii sociale în cazul unor activităţi pe termen lung, nici dreptul cultelor
de a participa la evaluarea proiectelor, ci se foloseşte sintagma „după caz"
(art. 9 alin. 2).
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6. Sprijinul de 80% de la buget este mai incert decât sprijinul de
98% din Fondul Social European (fonduri europene), contribuţia proprie a
cultelor fiind doar de 2%.
7. Legea acordă prerogative prea largi autorităţilor locale (elabo
rează raport de oportunitate asupra proiectelor) şi celor centrale (ape
lul de proiecte), fără a se preciza unde intervine iniţiativa cultelor, care
sunt reduse la rolul de simpli executanţi ai demersurilor şi intereselor auto
rităţilor de stat, nu de parteneri, aşa cum se enunţă în titlu.
Având în vedere cele semnalate, Vă rugăm, Domnule Preşedinte
al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului
României, să luaţi în considerare observ aţiile P atriarhiei R om âne la
Legea privind parteneriatul dintre sta t şi culte în dom eniul serviciilor
sociale, pentru ad op tarea unui text câ t m ai util so cietă ţii rom âneşti
şi a sista ţilo r social.
Cu deosebit respect,
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Parteneriat Stat-Biserică în vederea promovării
conceptului de economie sustenabilă
(11-13 mai)
Marius NEDELCU

Organizată în perioada 11-13 mai 2011, la Bucureşti, cea de-a doua Adunare
Generală a reţelei CALL - Acţiunea Bisericilor pentru Muncă şi Viaţă a reunit
reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Creştine din România, unite sub egida Asociaţiei
Ecumenice a Bisericilor din România-AIDRom şi în cooperare cu Conferinţa
Bisericilor Europene - CEC. In cadrul acestei adunări, ce a reunit reprezentanţi ai
Bisericilor, ale Instituţiilor Statului din România şi ale organizaţiilor bisericeşti din
Europa, având scopul de a întări implicarea Bisericilor în problemele sociale şi
economice, a avut loc, în data de 12 mai, conferinţa cu tema: „Cooperarea Stat-Biserică
în vederea promovării conceptului de «economie sustenabilă» în timp de criză”,
organizată la Palatul Patriarhiei, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a transmis şi un mesaj de încurajare,
intitulat „Criza economică în atenţia Bisericilor”.

în perioada 11-13 mai 2011, a avut loc la Bucureşti, cea de-a doua Adunare
Generală a reţelei CALL-Acţiunea Bisericilor pentru Muncă si Viaţă, la care au
participat Bisericile Creştine din România, unite sub egida Asociaţiei Ecumenice
a Bisericilor din România-AIDRom, în cooperare cu Conferinţa Bisericilor
Europene-CEC. Scopul acestei adunări a fost rezumat de către preşedinte CALL
Platform, Dieter Heidtmann: „noi vrem să reunim oamenii din mai multe ţări
şi să vedem cum putem să lucrăm împreună pentru a avea o economie sustena
bilă, fară ca unii să se simtă ameninţaţi de cei din celelalte ţări, pentru a ajunge
la o societate justă. Vrem să se reglementeze la nivel european ca oamenii să nu
mai lucreze în ziua de duminică, nici dimineaţa foarte devreme, nici seara foarte
târziu, pentru a proteja viaţa socială şi cea de familie”.
în cadrul acestei adunări a avut loc, joi 12 mai, conferinţa cu tema: „Co
operarea Stat-Biserică în vederea promovării conceptului de «economie sus-
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Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal citind mesajul
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel —Sala „Conventus”a Palatului Patriarhiei

tenabilă» în timp de criză”, organizată la Palatul Patriarhiei Române, în Sala
Conventus, cu binecuvântarea Preafericirii Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. In numele Intâistătătorului Bisericii noastre, Preasfinţitul
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a transmis urările de binecu
vântare şi încurajare în slujba dezvoltării economice durabile, a combaterii să
răciei prin solidaritate creştină şi a promovării drepturilor religioase în spaţiul
public, şi a dat totodată citire mesajului Preafericirii Sale:

Criza economică în atenţia Bisericilor
Prin acest mesaj de binecuvântare, salutăm călduros pe toţi par
ticipanţii la această întrunire a Conferinţei Bisericilor Europene, orga
nizată de Comisia Biserică şi Societate, în colaborare cu Acţiunea
Bisericilor pentru muncă şi viaţă (cunoscută drept CALL - Church Action
on Labour and Life) şi AIDRom, şi care este găzduită de către Patriarhia
Română.
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într-un astfel de cadru, sperăm să oferim un răspuns comun al
Bisericilor din întreaga Europă cu privire la problematica nouă, de
multe ori dramatică, din domeniul social şi economic, apărută în urma
crizei economice care afectează întreaga lume.
Cuvântul grecesc oikonomia este folosit în Noul Testament cu în
ţelesul de bună gospodărire a unei case (Cf. Luca 16, 2-4), dar şi cu re
ferire la Providenţa divină sau, în termeni actuali, de bun management.
Literatura sapienţială vetero-testamentară mustră pe leneşul nepăsător
şi elogiază pe lucrătorul neobosit (Cf. Pilde 6,6-11, înţelepciunea lui Isus
Sirah 10, 26). Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost lucrător tâmplar
(Cf. Marcu 6, 3; Matei 13, 55), iar cei mai mulţi dintre ucenicii Săi pro
veneau dintre pescari. Cum grija pentru necesităţile vieţii nu trebuie
să prevaleze asupra preocupărilor spirituale, există şi atenţionări direcţionate împotriva unei absorbiri excesive în muncă şi afaceri:
„păziţi-vă de toată lăcomia, că viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale"
(Luca 12,15).
Deoarece activitatea economică este cel mai adesea rodul muncii
asociate a oamenilor, este nedrept şi inuman ca ea să fie organizată şi
condusă în detrimentul vreunuia dintre cei ce muncesc. Fericitul
Augustin se arată necruţător faţă de bogatul care exploatează pe cel
sărac, arătând că sunt mulţi stăpâni care nu plătesc lucrătorilor plata
pe care le-o datorează (Epistola 103, 23). Pe de altă parte, procesul
muncii productive trebuie adaptat la necesitatea persoanei şi la felul
ei de viaţă, în mod deosebit la viaţa de familie.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul
acesta, 2011, să fie dedicat Tainei Botezului şi Tainei Cununiei, dându-se, şi prin aceasta, o atenţie sporită familiei creştine. Familia este,
de altfel, o „mică biserică", după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de
Aur, şi ea reprezintă celula de bază în dinamica relaţiilor dintre Biserică
şi societate. în curând, Patriarhia Romană şi Comunitatea Romano-catolică Sânt' Egidio vor organiza, tot în acest Palat, pe data de 24 mai
2011, conferinţa: „Să convieţuirii într-o perioadă de criză: fam ilia lui
Dumnezeu, familia omului, fam ilia popoarelor".
Criza financiară şi economică în care se află lumea de astăzi este,
în mare parte, rezultatul lăcomiei, al câştigului nedrept, al speculei fi
nanciare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. Pe de altă parte, discre
panţele sociale aduse de această criză care trasează noi delimitări între
naţiuni bogate şi naţiuni sărace, între oameni sărăciţi şi oameni
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îmbogăţiţi, au un impact social pronunţat, atât la nivel naţional, cât şi
internaţional.
Cu alte cuvinte, această înţelegere a situaţiei de acum, comună ca
abordare pentru ştiinţele sociologice şi economice, precum şi pentru
morala creştină, facilitează o înţelegere mai profundă a relaţiei dintre
actuala criză economică şi criza spirituală a omenirii întregi, adusă de
secularizare, de înstrăinarea omului de Dumnezeu.
Ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morţi, să binecu
vânteze pe toţi cei prezenţi la lucrările acestei conferinţe şi să le dăru
iască inspiraţia şi bucuria dialogului şi a cooperării în slujba unei
dezvoltări economice durabile, sustenabile, a combaterii sărăciei prin
solidaritate creştină şi a promovării drepturilor religioase în spaţiul
public.
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această conferinţă a luat parte şi reprezentantul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, Dl Secretar de Stat Valentin Mocanu, care a pre
zentat un referat despre implicarea instituţiilor de stat în fortificarea societăţii
pe timp de criză. Totodată, Domnia Sa a subliniat că în dezbaterile dintre or
ganizaţiile angajatorilor şi cele sindicale cu privire la noua lege a dialogului
social, Biserica Ortodoxă Română are un cuvânt foarte important de spus:
„Acest parteneriat Stat - Biserică a funcţionat bine până acum. In acelaşi timp,
prin noua lege a asistenţei sociale, prin noul cod la asistenţei sociale şi mai
ales prin ceea ce vor prevedea actele normative subsecvente, se va crea şi în
domeniul asistenţei sociale un careu de dialog, astfel încât această colaborare
dintre Stat şi Biserică, Stat şi culte să conducă de fapt la o îmbunătăţire a vieţii
cotidiene a cetăţenilor şi a comunităţii”.
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Bisericilor, ale Instituţiilor Statului
din România şi ale organizaţiilor bisericeşti din Europa, având scopul de a în
tări implicarea Bisericilor în problemele sociale şi economice. De asemenea,
obiectivul principal a fost de a încuraja oamenii să participe activ la nivel social
în discuţii legate de sustenabilitate economică, condiţii de muncă şi protejarea
zilei de duminică ca zi liberă, nelucrătoare.
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Summary: Partnership between State and Church in Promoting the Concept of
Sustainable Economy
The second General Assembly of CALL Net - Action of Churches For Work
And Life proceeded in Bucharest, between the 1 l th and the 13th of May 2011, being
organized in co-operation with Christian Churches of Romania united under the
care of the Ecumenical Association of Churches of Romania - AIDRom, in cooperation with the Conference of European Churches - CEC. Within the frame of
this assembly, on the 12th of May, there took place the conference about Co-

operation State-Church in promoting the concept o f sustainable economy in times o f
crisis, organized in the Patriarchal Palace, the “Conventus” Hali, and being blessed
by His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, His
Grace Ciprian Câmpineanul, patriarchal Vicar Bishop, and Mr. Valentin Mocanu,
State Secretary, representative of the Ministry of Labour, Family and Social Protection;
the first one delivered a message of furtherance from the leader of our Orthodox
Church, headed “Economical Crisis Catching Churches’Attention, while the latter
gave a lecture on the involvement of the State institutions in fortifying society in
times of crisis.
This event gathered representatives of the Churches, the State institutions of
Romania, as well as the Church organizations of Europe, in order to increase the in
volvement of Churches into the social and economical problems.
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Alegerea Preasfinţitului Irineu Bistriţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
şi Clujului, în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei
(19 mai)
M arinei Laurenţiu M arcu

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în data de 19 mai 2011
în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, a ales în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei pe Preasfinţitul
Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

In ziua de 19 mai 2011, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit
în şedinţă de lucru în Sala sinodală din Reşedinţa patriarhală. După deschiderea
lucrărilor, a avut loc şedinţa Sfântului Sinod pentru alegerea ierarhului titular în
scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei, sub preşedinţia Inaltpreasfinţitului
Mitropolit Andrei al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Scaunul de arhiepiscop al Alba Iuliei a rămas vacant în urma alegerii
Inaltpreasfinţitului Arhiepiscop Andrei ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului, întronizat în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca în
data de 25 martie 2011. Potrivit Statutului de organizare şifuncţionare a Bisericii
Ortodoxe Române, primul pas în alegerea unui arhiepiscop este întrunirea
Sinodului mitropolitan, prezidat de mitropolitul locului. In cadrul şedinţei
sunt desemnaţi, prin vot secret, doi candidaţi care întrunesc toate condiţiile
necesare. Ulterior, Sinodul mitropolitan se consultă, într-o şedinţă specială,
cu membrii clerici şi mireni ai Adunării Eparhiale a eparhiei vacante, la care
participă un decan şi un director de la instituţiile de învăţământ teologic din
cuprinsul eparhiei, desemnaţi de mitropolit. Lista astfel obţinută este înaintată
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Sfântului Sinod, care poate decide completarea ei cu maximum doi candidaţi
eligibili, dintre care, prin vot secret, va fi ales noul arhiepiscop.
Astfel, dintre cei doi candidaţi, Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Epis
cop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi Preasfinţitul
Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, desemnaţi în
data de 10 mai 2011 de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului în consultare cu Adunarea Eparhială a Arhiepis
copiei Alba Iuliei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Irineu
în demnitatea de Arhiepiscop al Alba Iuliei cu 29 de voturi din cele 42 valabil
exprimate.
După încheierea procedu
rii statutare privind alegerea
noului arhiepiscop, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel l-a feli
citat pe Preasfinţitul Irineu şi a
subliniat necesitatea de a păs
tra, continua şi intensifica acti
vităţile pastoral-misionare din
Arhiepiscopia Alba Iuliei.
„Slujirea de arhiepiscop al Alba
Iuliei este o lucrare foarte im
portantă, care presupune, în
primul rând, păstrarea cu fide
litate şi stricteţe a moştenirii
primite. Tot ceea ce a lucrat
acolo, cu multă osteneală, cu
timp şi fară timp, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei, trebuie
păstrat ca un odor sfânt, cu
toată smerenia. Nu trebuie ca,
Preafericitul Părinte Patriarh votând noul Arhiepiscop
al Alba Iuliei

dorinţă de originalitate, să
diminuăm şi să alterăm ceea ce

s-a făcut cu multă jertfa. In
orice schimbare, în ceea ce priveşte moştenirea primită, noul arhiepiscop tre
buie să se consulte cu înaintaşul său în scaun, iar acum cu atât mai mult cu
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Moment din timpul numărării voturilor privind alegerea noului Arhiepiscop al Alba Iuliei

cât înaintaşul în scaun este şi Intâistătătorul Mitropoliei Clujului, în care se
află Arhiepiscopia Alba Iuliei. Acolo s-au înfiinţat mănăstiri noi, s-au făcut
cele mai multe centre social-filantropice din ţară, s-a înfiinţat o facultate de
teologie şi s-a organizat un seminar. Lucrarea aceasta teologică şi misionară
trebuie respectată cu mare stricteţe şi onorată prin competenţă cultivată. Aşa
dar, trebuie mai întâi să păstrăm cu sfinţenie moştenirea şi apoi, în măsura
posibilităţilor, să o completăm în comuniune de fapte bune. Nu noutatea şi
inovaţia aduc vrednicie, ci aprofundarea şi lărgirea unui efort anterior, susţinut
adesea cu multe dificultăţi”, a precizat Preafericirea Sa.
In continuare, înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, l-a fe
licitat pe noul arhiepiscop ales şi i-a urat o păstorire rodnică, încredinţându-i,
ca testament de suflet, în special lucrarea pentru intensificarea vieţii litur
gice, asistenţa socială şi şcolile teologice. „Ca un testament de suflet, pe care
l-a pomenit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şcolile, asistenţa socială
prin cele 64 de centre şi celelalte lucrări care merg înainte i le încredinţez
Preasfinţiei Sale şi să-i ajute Dumnezeu să le ducă bine înainte”, a spus
înaltpreasfinţia Sa.
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La rândul său, Preasfînţitul Irineu Bistriţeanul, noul arhiepiscop ales, a
rostit un cuvânt de mulţumire în care şi-a exprimat nădejdea că Dumnezeu
îl va sprijini în noua slujire la care a fost chemat: „Prin milostivirea lui
Dumnezeu şi sub adumbrirea Duhului Sfânt, am fost ales astăzi chiriarh pe
scaunul vlădicesc, plin de prestigiu şi nobleţe al Alba Iuliei. In aceste vremuri
de secetă spirituală şi de oboseală în credinţă, mă voi strădui să ofer hrana cu
rată a cuvântului evanghelic şi apa vie a harului divin. Voi căuta să aşez la pre
zidiul slujirii mele arhipastorale cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice:

Preasfînţitul Irineu Pop rostind cuvânt de mulţumire
după alegerea sa în demnitatea de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Alba Iuliei

«în râvnă să nu pregetaţi, cu duhul fiţi fierbinţi, Domnului slujiţi, fiţi răbdă
tori în necaz şi stăruitori în rugăciune!». în aceste momente, îmi apar în faţă
chipurile celor care au păstorit mai înainte în această nobilă eparhie. Mă gân
desc acum doar la mitropolitul Simion Ştefan, marele cărturar, şi la Sfinţii
Ilie Iorest şi Sava Brancovici, atleţi ai lui Hristos şi apărători ai Ortodoxiei
străbune. Gândindu-mă la ei, parcă aud îndemnul apostolic de a ne aminti
de vrednicii înaintaşi şi de a le urma credinţa. Sunt conştient că astăzi, mai
mult ca oricând, este nevoie de preoţi şi arhierei evlavioşi, virtuoşi, rugători,
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căci ceea ce contează nu este ştiinţa, publicitatea sau strălucirea, ci legătura
tainică şi intimă cu Hristos. Ce am zice despre o rază care se desparte de soare,
de un fluviu care se desparte de izvor sau de o flacără care se desparte de vatră?
Numai unirea tainică cu Hristos ne ajută să exercităm o influenţă benefică
asupra lumii. Aceasta e menirea noastră în calitate de organe ale harului, de
crainici ai cerului sau de ambasadori ai iubirii lui Hristos pe pământ, cum ne
numeşte Sfântul Ambrozie al Milanului. Ii mulţumesc Mântuitorului Hristos,
Arhiereul Cel veşnic, şi II rog să mă ajute să mă fac pildă credincioşilor cu cu
vântul, cu purtarea şi cu dragostea, luând aminte la îndemnat şi la învăţătura5.
Preasfinţia Sa a mulţumit de asemenea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel şi celorlalţi membri ai Sfântului Sinod „pentru bunătatea generoasă şi
pentru încurajarea discretă” şi a declarat că va continua activitatea pastoral-misionară şi social-filantropică începută de înaltpreasfinţitul Andrei, mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. „In primul rând voi acorda o aten
ţie deosebită slujirii pe care păstorii sufleteşti, preoţii, o desfăşoară. Voi căuta
să-i determin a avea cât mai multă râvnă pastorală şi un dinamism entuziast.
Voi avea grijă de şcolile teologice şi de promovarea culturii. Cultura nu va fi
neglijată pentru că ştim că ea are rădăcinile în cultul liturgic. In al treilea rând,
voi acorda o atenţie deosebită asistenţei sociale şi carităţii creştine”, a precizat
Preasfinţia Sa.
Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul s-a născut pe 2 iulie 1953, în comuna
Băseşti din Maramureş, şi între anii 1968-973 a studiat la Seminarul Teologic
Ortodox din Cluj-Napoca. Intre anii 1974-1978 a urmat cursurile universi
tare la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu şi apoi din Bucureşti,
unde obţinut licenţa în teologie. In anul 1978 a intrat în obştea Mănăstirii
Sinaia, primind numele Irineu, şi aici a îndeplinit ascultarea de ghid-muzeograf al mănăstirii. In toamna anului 1981 a fost admis la cursurile de doctorat
din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, având ca
specializare principală Teologia morală. Intre anii 1985-1988 a beneficiat de
o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton,
statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale. în America a
desfăşurat şi o bogată activitate ecumenică şi misionară, atât în cadrul Arhie
piscopiei Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada, cât şi în
Comunitatea ortodoxă „Sfântul Fotie” din cadrul Universităţii Princeton, în
calitate de membru activ al acesteia.
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Reîntors în ţară la 9 iunie 1989, a fost numit preot slujitor la Catedrala
patriarhală din Bucureşti, iar în toamna aceluiaşi an, a primit rangul de arhi
mandrit, după care a fost numit în funcţia de superior al Aşezămintelor orto
doxe româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi de reprezentant al Bisericii
Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. Pe 30 octombrie 1990,
arhimandritul Irineu Pop a fost ales de Sfântul Sinod Episcop-vicar al Arhie
piscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titlul de „Bistriţeanul” şi a fost
hirotonit şi instalat în Catedrala eparhială din Cluj-Napoca, în ziua de 21 no
iembrie a aceluiaşi an. In calitate de Episcop-vicar, a reprezentat Arhiepiscopia
Clujului şi Patriarhia Română la diferite congrese, simpozioane şi reuniuni,
în ţară sau în străinătate (USA, Israel, Grecia, Polonia, Spania, Franţa ş.a.).
Pe lângă bogata activitate pastoral-misionară pe care a îndeplinit-o cu
multă râvnă, Preasfinţitul Irineu a desfăşurat o impresionantă activitate di
dactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind autorul unor importante cărţi de teo
logie, dar făcând şi unele traduceri din profesori teologi ortodocşi de prestigiu
din spaţiul apusean.
în semn de apreciere a activităţii sale, la 23 decembrie 1999,
Preasfinţitului Irineu i-a fost acordat titlul de „Cetăţean de onoare al munici
piului Cluj-Napoca”, iar 5 ani mai târziu, la data de 7 februarie 2004, Preşe
dinţia României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de
Comandor. în 18 februarie 2009, a fost ales membru de onoare al Marelui
Senat al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în data de 21 noiem
brie 2010 i s-a conferit titlul de „Profesor Honoris Causa” din partea aceleiaşi
universităţi. Prin toate acestea se recunoaşte contribuţia deosebită a Preasfinţiei
Sale la promovarea valorilor spiritual-morale, etice şi culturale în societatea
românească.

Summary: The Election of the Archbishop of Alba Iulia
On the 19th of May 2011, under His Beatitude Father Patriarch Daniel's
chairmanship, the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church was brought
together in a working meeting at the Patriarchal Residence, within the frame of
which His Grace Irineu Bistriţeanu, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Vadu,
Feleacu and Cluj, was elected in the dignity of Archbishop of Alba Iulia, with 29
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votes out of 42. The Archiepiscopal See of Alba Iulia had been vacant as a result of
His Eminence Andrei's having been elected Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana
and Maramureş, and enthroned at the metropolitan Cathedral of Cluj-Napoca, on
the 25th of March 2011. After the conclusion of the decreeing proceedings with
regard to the election of the new archbishop, His Beatitude Father Patriarch Daniel's
and His Eminence Metropolitan Andrei's messages of congratulation addressed to
His Eminence Irineu were read out. At the end of the ceremony, he thanked all the
members of the Holy Synod for their “generous kindness and discreet furtherance”,
and expressed his hope that the Lord will support him in the new function that he
was elected in.
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Conferinţa cu tema „Să convieţuim într-o perioadă
de criză - familia lui Dumnezeu, familia omului,
familia popoarelor”, organizată de Patriarhia Română
şi Comunitatea Sant’Egidio
(Bucureşti, 24 mai)
M arinei Laurenţiu M a rc u , Marius NEDELCU

în ziua de 24 mai 2011, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei,
Patriarhia Română şi Comunitatea Sant’Egidio au organizat conferinţa cu titlul: „Să
convieţuim într-o perioadă de criză - familia lui Dumnezeu, familia omului, familia po
poarelor”. în cadrul acestui eveniment, care a reunit o serie de cunoscuţi teologi şi
specialişti în viaţa socială şi bisericească, din ţară şi din străinătate, a fost lansat volumul
teologului francez contemporan Olivier Clement cu titlul Repere spirituale pentru omul
de azi, apărut în traducere română la Editura BASILICA a Patriarhiei Române cu bine
cuvântarea şi un „Cuvânt înainte” ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

în contextul Anului omagial al Sfântului Botez şi a l Sfintei Cununii,
Patriarhia Română şi Comunitatea Sant’Egidio au organizat în ziua de 24 mai
2011, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, conferinţa
cu titlul „Să convieţuim într-o perioadă de criză - familia lui Dumnezeu, fa
milia omului, familia popoarelor”. La eveniment au participat mai mulţi ie
rarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, şi alte personalităţi din ţară şi străinătate,
între care amintim pe Andrea Ricardi, fondatorul Comunităţii Sant’Egidio,
Părintele Nicolae Achimescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian” din Bucureşti, Eminenţa Sa, Paul Poupard, Cardinal al
Sfântului Scaun al Bisericii Catolice, Părintele Vasile Răducă, profesor la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Monseniorul Leon Lemmens,
Episcop auxiliar de Mechelen-Bruxelles, Părintele George Militaru, de la Sectorul
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Social-filantropic al Episcopiei Române Ortodoxe din Italia, domnul Adrian
Nicolae Lemeni, secretar de stat pentru Culte, Monseniorul Marco Gnavi,
directorul Oficiului Ecumenism şi Dialog Interreligios al Diecezei din Roma,
şi domnul Ilie Bădescu, profesor la Facultatea de Sociologie din Bucureşti.
în deschidere, moderatorul întâlnirii, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, a urat bun venit invitaţilor şi a făcut o scurtă trecere
în revistă a temelor care vor fi dezbătute, conexe cu marea temă abordată: fa
milia creştină. Conferinţa a fost împărţită în trei mari secţiuni: „Familia lui
Dumnezeu”, „Familia omului” şi „Familia popoarelor”, în cadrul cărora au

Moment din timpul Conferinţei „Să convieţuim într-o perioadă de criză - fam ilia lui Dumnezeu,
fam ilia omului, fam ilia popoarelor ” - Aida Magna „ Teoctist Patriarhul”din Palatul Patriarhiei

fost prezentate poziţiile teologice despre familie ale celor două Biserici, Ortodoxă
şi Romano-Catolică, rolul şi valoarea familiei, precum şi abordarea proble
melor şi ameninţărilor la care aceasta este expusă din cauza secularismului şi
culturii individualiste care domină societatea modernă.
După prezentarea referatelor a urmat o sesiune festivă, de comemorare a
teologului ortodox Olivier Clement (1921 - 2009), ocazie cu care s-a lansat car
tea Repere spirituale pentru omul de azi. Lucrarea cunoscutului teolog francez a
fost scrisă cu puţin timp înainte de trecerea sa la Domnul, iar ediţia în limba
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Participanţi la Conferinţa „Să convieţuim într-o perioadă de criză —fam ilia lui Dumnezeu,
familia omului, fam ilia popoarelor ” - Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei

română, apărută la Editura BASILICA a Patriarhiei, are şi un „Cuvânt înainte”
al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Profesorul Andrea Ricardi a elogiat
personalitatea şi opera teologului Olivier Clement, care a realizat o sinteză vie
între credinţa ortodoxă specifică Răsăritului şi pragmatismul şi realismul occi
dental. „Olivier Clement era unul dintre puţinii maeştri ai secolului al XX-lea
care au trăit în acelaşi timp Orientul şi Occidentul. Francez de origine, a trăit
experienţa războiului mondial. Provenea dintr-o familie laică, socialistă, dar a
trăit dramele unor numeroase căutări începute în tinereţea sa. Voia să găsească
ceva care să-i umple sufletul gol. In urma unei istorii îndelungate, a găsit credinţa
în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe. A primit botezul şi a devenit un cre
dincios al acestei Biserici, teolog şi profesor la Institutul „Saint Serge” din Paris.
Era un copil al Occidentului, impregnat de cultura şi problematica europeană,
dar a găsit credinţa în Hristos în Orient. Gândirea lui era, în acelaşi timp, orien
tală şi occidentală. Teologia lui era o teologie care respiră cu ambii plămâni ai
Europei. Olivier Clement a căpătat ceea ce se cheamă libertate a duhului izvorâtă
din credinţa şi spiritualitatea ortodoxă”, a spus Andrea Ricardi.
La final, Preafericitul părinte Patriarh Daniel a prezentat, în sinteză, con
cluziile tuturor referatelor susţinute, arătând că familia trece printr-o criză
44

M.L. Marcu, M. Nedelcu: „Familia lui Dumnezeu, fam ilia omului, fam ilia popoarelor"

datorată slăbirii comuniunii de iubire dintre soţi şi a relaţiei lor cu Dumnezeu,
dar şi datorită societăţii moderne care o supune la foarte multe provocări şi care
devine un mediu în care familia tradiţională nu se mai poate regăsi. „Revelaţia
biblică este baza pentru adevărata redresare a familiei. Omul este fiinţă com
plementară, bărbat şi femeie, iar familia este o coexistenţă, nu o existenţă para
lelă, pentru că nu e formată din monade paralele, ci este vorba de o coexistenţă.
Omul este fiinţă personală, nu individ, are un nume şi are un chip, iar persoana
se împlineşte numai când iese în întâmpinarea celuilalt. în Sfânta Treime, această
relaţie se numeşte perihoreză, adică fiecare persoană are centrul vieţii sale o altă
persoană, nu pe sine însăşi. Celălalt este centrul atenţiei şi iubirii persoanei.
Egoismul este depăşit de iubire, de autodăruire şi de sacrificiu, iar cuvintele iu
bire jertfelnică sau iubirea ca dăruire de sine sunt foarte greu de înţeles astăzi,
în Noul Testament, căsătoria se înalţă în har prin prezenţa Mântuitorului în fa
milie. Păcatul a venit în lume printr-o familie, printr-un cuplu, Adam şi Eva, şi
prima minune a Mântuitorului Iisus Hristos este săvârşită în momentul înte
meierii unei familii, la nunta din Cana Galileii. Sfântul Efrem Şirul spune că
după cum apa a fost transformată în vin şi a adus bucurie, tot aşa căsătoria na
turală este transformată în binecuvântare de a fi icoana eshatologică a iubirii
dintre Hristos şi Biserică”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Summary: The Conference “Living Together in a Period of Crisis - God’s
Family, Man' s Family, Nation's Family”, Organized by the Romanian Patriarchate
and Sant1Egidio Community
On the 24th of May 2011, the Romanian Patriarchate and Sant' Egidio
Community organized, in Teoctist Patriarhul Aula Magna of the Patriarchal Palace, the
conference “Living Together in a Period of Crisis - God' s Family, Man's Family,
Nations' s Family”. This event brought together a number of well-known theologians
and specialists in the social and Church life, from our country and from abroad, who
made a general picture of the christian family crisis in Europe, as well as the solutions
of safeguarding this underlying institution. Many high ecclesiastics also took part in
his conference, all members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church,
headed by the His Beatitude Father Patriarch Daniel. On the occasion of this event,
the French theologian Olivier Clement' s Spiritual Landmarks for the Man o f Today
was launched at Basilica Publishing House of the Romanian Patriarchate, being
translated into Romanian and foreworded by His Beatitude Father Patriarch Daniel.
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înaltpreasfinţitul Justinian Chira, Arhiepiscop onorific
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la 90 de ani
(28 mai)
Pr. Cristian

ŞT EFA N

în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 90 de ani de viaţă a înaltpreasfinţitului
Justinian, Arhiepiscop al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la Catedrala
episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pe data de 28 mai, începând cu ora 9:30,
au fost oficiate Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum, avându-i în soborul slujitor pe
ierarhii Mitropoliei Ortodoxe Române a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
în frunte cu înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei.

înaltpreasfinţitul justinian Chira,
Arhiepiscop onorofic
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

înaltpreasfinţitul Justinian, Arhiepis
cop onorific al Episcopiei Maramureşului
şi Sătmarului, a împlinit sâmbătă, 28
mai, 90 de ani de viaţă. Cu acest prilej,
în
Episcopia
Maramureşului
şi
Sătmarului au avut loc mai multe
manifestări religioase şi culturale. In cin
stea ierarhului, în Catedrala „Sfânta
Treime” din Baia, au fost oficiate Sfânta
Liturghie şi slujba de Te Deum în semn
de mulţumire pentru binefacerile primite
de la Dumnezeu de-a lungul vremii. Din
soborul slujitor condus de înaltpreasfinţitul
Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, au mai făcut
parte Preasfinţitul Petroniu, Episcopul
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Sălajului, Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, preoţi şi diaconi. Preasfinţitul
Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
a citit mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
României, pe care îl redăm în continuare:

înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian la 90 de ani de frumoasă şi rodnică vieţuire
în lumina curată a aniversării venerabilului Arhiepiscop Justinian, al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, care
împlineşte anul acesta 90 de ani de frumoasă şi rodnică vieţuire, străluceşte
dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit.
Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi a fost mereu prezentă
în viaţa şi lucrarea înaltpreasfinţiei Sale, dăruindu-i mult ajutor şi rod
binecuvântat în mărturisirea dreptei credinţe şi a iubirii de neam şi Ţară.
Din aceşti 90 de ani împliniţi acum, cei mai cunoscuţi tuturor sunt
anii mulţi de frumoasă şi luminoasă arhierie, cu neobosită lucrare
misionară, intensă, bogată şi creatoare de valori şi demnitate.
La popasul aniversar al împlinirii a 90 de ani de viaţa, 90 de ani de
binecuvântare, 90 de primăveri, în care se reflectă viaţa ca dar al lui
Dumnezeu, ca lumină jertfelnică şi roditoare, adresăm înaltpreasfinţiei
Sale alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri
de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica activitate de păstorire a
clerului şi a credincioşilor din Episcopia Ortodoxă Română a
Maramureşului şi Sătmarului.
întru mulţi şi fericiţi ani, înaltpreasfinţia Voastră!
Cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

t D aniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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De asemenea, ierarhii prezenţi, precum şi sutele de credincioşi, unii
veniţi de departe, au dorit să îl felicite pe înaltpreasfinţitul Justinian, la îm
plinirea celor 90 de ani. „Dorim ca Dumnezeu să-l ţină sănătos şi în pace
pentru că un întreg ţinut a fost luminat, păstorit şi îndrumat de
înaltpreasfinţia Sa, şi în vremuri grele, şi în vremuri bune”, a spus
înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. La rândul său,
înaltpreasfinţitul Justinian a mulţumit tuturor pentru urări: „Vă mulţumesc
şi vă rog pe toţi să primiţi din partea mea toată îmbrăţişarea plină de iubire.
Vă acord vouă tuturor toate binecuvântările pe care le-am dat de 70 de ani
de când sunt slujitor al lui Dumnezeu. Sunt zeci de mii de binecuvântări;
prin mâna aceasta bolnavă am sfinţit preoţi, am dezlegat păcate, am mângâiat
bolnavi. Toate binecuvântările îmi doresc să fie pentru mântuirea voastră, a
tuturor”. De asemenea, cu prilejul împlinirii celor nouă decenii de viaţă,
înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop onorific Justinian a primit titlul de
„cetăţean de onoare” al oraşelor Satu Mare şi Cărei. La festivitate au participat
şi oficialităţi locale şi de stat, printre care Vasile Timiş, secretar de stat -

înaltpreasfinţitul Justinian, Arhiepiscopul onorific al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului
înconjurat de arhierei, oficialităţi, preoţi şi credincioşi la serbarea a 90 de ani de viaţă
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Ministerul Culturii, Stelian Gomboş, consilier - Secretariatul de stat pentru
Culte. Tot în cadrul manifestărilor dedicate Inaltpreasfinţitului Justinian,
sâmbătă, 28 mai, la Biblioteca Judeţeană din Baia Mare a fost lansat volumul

înaltpreasfinţitul Justinian Chira 90, un documentar biografic aniversar din
seria „Personalităţi Maramureşene - Aniversări”. Vineri, 27 mai, la Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, s-au lansat volumul omagial editat
de bibliotecă şi numărul 1/2011 al revistei eparhiale Graiul Bisericii Noastre,
dedicat Inaltpreasfinţitului Părinte Justinian.
70 de ani în slujba Domnului
înaltpreasfinţitul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921, în satul
Plopiş din judeţul Maramureş, dintr-o familie de ţărani evlavioşi, la botez pri
mind numele de Ioan. A urmat doi ani cursurile Liceului ortodox de băieţi
„Simion Ştefan” din Cluj, apoi, mânat de dragostea de a-L sluji cât mai bine
pe Dumnezeu, a intrat ca frate la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Rohia, în 12
martie 1941, şi tuns în monahism cu numele Justinian, în 1942. La 15 august
1942 a fost hirotonit diacon, iar la 17 aprilie 1943, a fost hirotonit preot la
Mănăstirea Rohia de Preasfinţitul Nicolae Colan, Episcopul Vadului, Feleacului
şi Clujului. în împrejurările istorice dramatice dintre 1940 şi 1944, monahii
din Mănăstirea Rohia trăiau într-o înfrigurată nădejde: eliberarea ţării şi a
Transilvaniei. în zorii în care această speranţă devenea o certitudine este numit
stareţ la Rohia tânărul ieromonah, în vârstă de numai 23 de ani, Justinian
Chira, care avea să conducă acest sfânt locaş, aproape 30 de ani, una din cele
mai îndelungate şi rodnice stăreţii. La propunerea Preasfînţitului Teofil al
Clujului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a conferit, în 1967,
rangul de arhimandrit, iar în anul 1973 a fost ridicat la demnitatea de
arhiereu, fiind ales Episcop-vicar la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
Clujului. în 1990 a fost ales Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sătmarului, fiind instalat pe 11 noiembrie 1990. Slujirea
Episcopului Justinian a fost răsplătită de Patriarhul României şi de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care au decis să i se acorde titlul de
Arhiepiscop onorific al Episcopiei.
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Summary: His Eminence Justinian Chira, Archbishop of the Diocese of
Maramureş and Sătmar, at his Anniversary of Ninety Years of Age
On the 28th of May, as early as 9.30, among the manifestations dedicated to
the 90 yearss anniversary of His Eminence Justinian, Archbishop of the Diocese of
Maramureş and Sătmar, the Divine Liturgy and Te Deum service were officiated in
the episcopal cathedral of Baia Mare by a large group of high ecclesiastics of the Ro
manian Orthodox Metropoly of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş, headed by His
Eminence Metropolitan Andrei. His Grace Iustin Sigheteanul, Vicar Bishop of the
Diocese of Maramureş and Sătmar, read out the message of congratulation of His
Beatitude Father Daniel, Patriarch of Romania, headed: „His Eminence Father
Archbishop Justinian - at the age of 90 years of beautiful and fruitful life”. On the
occasion of this happy anniversary, His Eminence Father Archbishop Justinian was
granted the title of freeman of the towns of Satu Mare and Cărei. Within the same
frame of the manifestations dedicated to His Eminence Justinian, on Saturday the
28th of May, a volume having the title „His Eminence Justinian Chira 90” was
launched at the County Library in Baia Mare: this book is an anniversary biographical
documentary in the series „Personalities of Maramureş - Anniversaries”. On Friday,
the 27th of May, at „Petre Dulfu” County Public Library of Baia Mare, a reverential
volume edited by the library itself was also launched, on a par with the fîrst issue in
2011 of the diocesan review „Graiul Bisericii noastre”, entirely dedicated to His
Eminence Justinian.
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Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Mizil
(29 mai)
Marius NEDELCU

în data de 29 mai 2011 a avut loc vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la
Mizil, prima făcută de un Patriarh al României în localitatea prahoveana, în scopul
sfinţirii picturii bisericii „Sfântul Nicolae” a parohiei Fefelei, cel mai vechi locaş de cult
din oraş. La sfârşitul slujbei de sfinţire, Preafericirea Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură
privitor la rolul icoanelor în biserică, a acordat distincţia de iconom stavrofor Părintelui
paroh Milian Ardeleanu şi a oferit mai multe daruri bisericii. Totodată, întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române a primit titlul de „cetăţean de onoare” al oraşului Mizil.

Duminică, 29 mai, avut loc vizita Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, în oraşul Mizil, pentru oficierea slujbei de sfinţire

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind pictura bisericii „Sfântul Nicolae”
a parohiei Fefelei din oraşul Mizil
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a picturii bisericii „Sfântul Nicolae” a parohiei Fefelei din oraş, refăcută de
curând, prin efortul Preotului paroh Milian Ardeleanu şi al credincioşilor.
Aceasta a fost prima vizită a unui Patriarh al României în oraşul praho
vean, cinste cu atât mai mare pentru credincioşii bisericii „Sfântul Nicolae”,
cel mai vechi lăcaş de cult al urbei, datând din anul 1880 - fiind ridicată pe
locul unei biserici mai vechi, de lemn, cu hramul „Sfânta Treime”, ctitorie a
polcovnicului Nicolae Stramboleanu de la sfârşitul secolului al XVIII-lea care, potrivit părintelui paroh, este cea mai mică şi mai modestă din oraşul
Mizil, dar a fost înălţată în onoare peste celelalte biserici ale oraşului, pentru
că pictura ei nouă a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Ceremonia religioasă a început cu slujba Aghesmei, continuând apoi cu
Sfânta Liturghie, oficiată pe o scenă special amenajată în curtea bisericii şi încheindu-se cu pomenirea ctitorilor locaşului de cult. Sfinţirea picturii Bisericii
„Sfântul Nicolae” a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, încon
jurat de un sobor de preoţi şi diaconi, prin ungerea cu Sfântul Mir şi stropirea cu
agheasmă. Totodată, la iniţiativa Preafericirii Sale, a fost adusă de la Patriarhie o
raclă conţinând moaştele a nouă sfinţi, la care credincioşii s-au închinat.
>

>

j 7

>

Credincioşii parohiei Fefelei din Mizil închinându-se la moaştele sfinţilor
aduse cu ocazia sfinţirii picturii Bisericii „Sfântul Nicolae”
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în cuvântul de învăţătură, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a
arătat importanţa icoanelor pictate în lăcaşurile de cult, subliniind că acestea
sunt o chemare la rugăciune: „Icoanele ortodoxe sunt o chemare la rugăciune.
Noi când intrăm în Biserică nu intrăm să studiem icoana ca un artist sau ca
un turist. Noi intrăm în Biserica lui Hristos ca închinători în faţa lui
Dumnezeu şi a icoanelor care îl reprezintă pe Hristos şi pe sfinţii Lui. Icoanele
în Biserică ne arată că sfinţii sunt modele şi învăţători ai noştri. Spunea cineva
că astăzi, în societatea românească, lipsesc modelele. Ei bine, modelele noastre
sunt sfinţii care au trăit în vremuri grele sau vremuri bune. Unii au fost
împăraţi, alţii simpli ciobani, unii au fost bătrâni, alţii au fost tineri, unii au
fost bogaţi sau alţii săraci, dar bogăţia lor cea mare a fost credinţa şi viaţa trăită
după voia lui Dumnezeu”.
Totodată, Preafericirea Sa a explicat credincioşilor faptul că icoana nu
este o înfrumuseţare a bisericii, ci este o imagine care prezintă omul din istorie
văzut în lumina împărăţiei cerurilor: „Pictura unei biserici nu este în primul
rând o podoabă, o frumuseţe, un fel de a împodobi spaţiul în care ne rugăm,
ci este mai mult decât atât. Pictura bisericii este veşmântul liturgic al bisericii.
Aşa cum preotul nu poate săvârşi sfintele slujbe fară epitrahil, fară felon, tot
aşa o biserică ortodoxă nu poate să fie un lăcaş sfânt de închinare, de
preamărire a lui Dumnezeu, de închinare şi de cerere a ajutorului Său decât
dacă are şi pictură. Nu poate fi sfinţită o biserică ortodoxă dacă nu are iconostas
şi catapeteasmă. Pictura bisericii arată că tot spaţiul în care noi ne rugăm este
cerul pe pământ, ca pe noi pământenii să ne ridice la ceruri, prin rugăciune,
prin binecuvântare, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine ca arvună a împărăţiei
cerurilor. Trăind pe pământ, în biserică, noi pregustăm arvuna vieţii veşnice”,
a spus Preafericirea Sa.
Ulterior, Preafericitul Părintele Patriarh a primit atât titlul de „cetăţean
de onoare” al oraşului Mizil, cât şi o plachetă comemorativă care atestă că este
a cincea personalitate din România care deţine această distincţie, din partea
primarului localităţii, Dl Emil Proşcanu, care şi-a exprimat mulţumirea
prilejuită de vizita întăistătătorului Bisericii Ortodoxe Române: „Venirea
Părintelui Patriarh este un eveniment deosebit, căci este prima dată când un
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române vizitează localitatea noastră. Pe lângă
onoarea care ni se face, este şi o încununare a aşteptărilor noastre, căci trăim
într-o perioadă când oamenii îşi îndreaptă tot mai mult privirile spre cer, şi
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel primind titlul de „cetăţean de onoare” al oraşului Mizil,
din partea primarului, Dl Emil Proşcanu

venirea întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române este o binecuvântare pen
tru credincioşii din acest areal. Am decis să acordăm titlul de „cetăţean de
onoare” al oraşului Mizil Părintelui Patriarh pentru că suntem convinşi că va
purta în inimă simţămintele noastre faţă de dânsul şi de acum va fî un
concetăţean de-al nostru, desigur fiind conştienţi că acest titlul este foarte mo
dest faţă de implicarea Părintelui Patriarh în viaţa Bisericii”. La rândul său,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Părintelui paroh Milian
Ardeleanu distinctia
> de iconom stavrofor.
De asemenea, biserica Parohiei Fefelei a primit din partea Patriarhului
României mai multe cărţi, importante pentru activitatea pastoral-misionară
de aici: Misiune pentru mântuire, Libertate pentru comuniune, avându-1 ca
autor pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Domnitorii şi ierarhii Ţârii
Româneşti, Bucuria nunţii binecuvântate, Despre Botez, de Sfântul Vasile cel
Mare. Pentru Sfântul Altar al bisericii au fost dăruite un Antimis nou din
mătase, o cruce de binecuvântare şi un Liturghier nou. Din partea slujitorilor
bisericii „Sfântul Nicolae” şi a credincioşilor, Părintele Patriarh a primit un
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epitrahil şi un omofor. Vizita s-a încheiat cu o promisiune a întâistătătorului
Bisericii Ortodoxe Române, care, având în vedere că oraşul Mizil este aşezat
sub protecţia Sfintei Filofteea, a arătat că în viitor se va face o procesiune cu
moaştele sfintei de la Curtea de Argeş în oraşul prahovean.

Summary: His Beatitude Father Patriarch DaniePs Visit to Mizil
Sunday, the 29th of May, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, made a visit to the town of Mizil, in order to officiate
a divine service for consecrating the wall painting in “Saint Nicholas” church in
Fefelei parish of the town, recently restored by Father Milian Ardeleanu, Dean of
this parish, as well by the faithfuls efforts.
This visit was the first that a Patriarch of Romania made in this town of
Prahova county, and the more honored did the congregation of the “Saint Nicholas”
church feel, as this church is the oldest dwelling of worship in the town, dating back
to 1880; as Father Milian Ardeleanu declared, this church was the smallest and the
humblest one in the town of Mizil, but it was elevated into honor above the other
churches in the town, because its new wall painting was consecrated by His
Beatitude Father Patriarch Daniel Himself.
At the end of the divine service for the consecration of the church, His
Beatitude gave a teaching speech on the role of the icons in church; then, Father
Milian Ardeleanu, the Dean of this parish, was promoted to a higher ecclesiastic
rank and awarded a high patriarchal distinction, and His Beatitude Father Patriarch
Daniel lavished rich gifts upon the church. The Head of the Romanian Orthodox
Church was therewith given the title of freeman of the town of Mizil.
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întronizarea înaltpreasfinţitului Irineu Pop,
noul Arhiepiscop al Alba Iuliei
(5 iunie)
M arinei Laurenţiu M a rc u , Ştefan MĂRCULEŢ

în ziua de 5 iunie 2011, la sfârşitul Sfintei Liturghii, oficiată în Catedrala ar
hiepiscopală din Alba Iulia, înaltpreasfinţitul Irineu Pop a fost întronizat ca
Arhiepiscop al Alba Iuliei, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a
unui sobor impresionant de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. De asemenea, la eveniment au fost prezenţi numeroşi credincioşi, preoţi,
oameni de cultură, autorităţi locale, judeţene şi centrale.

!

Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia

In ziua de 5 iunie 2011, la
Catedrala Reîntregirii din Alba
Iulia, în Duminica închinată Sfinţilor
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic,
pe scaunul de Arhiepiscop al Alba
Iuliei, vacantat după alegerea înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Andrei
ca Mitropolit al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, a fost
întronizat un nou arhipăstor, în
persoana înaltpreasfinţitului Arhie
piscop Irineu Pop, fost Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
şi Clujului. înainte de ceremonia de
instalare a noului arhiepiscop,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, alături
de un sobor impresionant de ierarhi,
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înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
ţinând un cuvânt la întronizarea înaltpreasfînţitului Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei

a oficiat Sfânta Liturghie. Alături de Preafericirea Sa au slujit următorii ierarhi:
înaltpreasfinţitul Laurenţiu, M itropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul
Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înaltprea
sfinţitul Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meri
dionale, înaltpreasfinţitul Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviştei şi Exarh patriarhal, înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul ales al
Alba Iuliei, înaltpreasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfînţitul Lucian, Episcopul
Caransebeşului, Preasfînţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfînţitul Visarion,
Episcopul Ţuicii, Preasfînţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfînţitul
Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfînţitul Daniil, Episcop-locţiitor
al Episcopiei Dacia Felix, Preasfînţitul Timotei, Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei, Preasfînţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al
Europei de Nord, Preasfînţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepis
copiei Sibiului, Preasfînţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Clujului, Vadului, Feleacului şi Preasfînţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar
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al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
In Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a vorbit despre legătura dintre dreapta credinţă şi unitatea
Bisericii, pentru care s-a rugat Mântuitorul Hristos în Evanghelia duminicii
Sfinţilor Părinţi, rânduită a se citi între înălţarea Domnului şi Pogorârea Sfântului
Duh. „Mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos înseamnă şi că
Cel ce S-a înălţat la ceruri este Cel ce S-a pogorât din ceruri. A coborât din
ceruri Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut şi S-a înălţat la ceruri Fiul lui Dumnezeu
Cel văzut prin umanitatea Sa, văzut în trupul Său omenesc. A coborât pe pă
mânt Dumnezeu Fiul, ca să devină şi Fiul Omului, şi astfel să Se înalţe întru
slavă la ceruri Dumnezeu-Omul, pentru a dărui oamenilor harul îndumnezeitor al Preasfintei Treimi. Prin urmare, Sfinţii Părinţi care au mărturisit dum
nezeirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om, sunt
pomeniţi tocmai în această duminică, îndată după sărbătoarea înălţării întru
slavă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca să înţelegem că, prin mărturi
sirea dreptei credinţe în Iisus Hristos, omul dobândeşte slava vieţii veşnice.
In acelaşi timp, duminica aceasta, închinată pomenirii Sfinţilor Părinţi de la
Sinodul I Ecumenic, este şi o pregătire pentru sărbătoarea următoare, a
Pogorârii Sfântului Duh, sărbătoare care aminteşte de constituirea Bisericii
Mântuitorului Iisus Hristos prin pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli,
trimis de Dumnezeu Tatăl, împreună cu Dumnezeu Fiul, Cel înălţat la ceruri,
ca prin Duhul Sfânt să se adune laolaltă, în iubirea Preasfintei Treimi, persoane
diferite din neamuri diferite şi din locuri diferite, unite între ele prin credinţa
comună în Iisus Hristos şi prin harul Duhului Sfânt. Aşadar, înălţarea Domnului
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întru slavă, este o pregătire pentru
Pogorârea Sfântului Duh, întru smerenie, ca pe cei smeriţi să-i înalţe întru
slava Preasfintei Treimi descoperită nouă de Hristos Domnul. Deşi înălţat
întru slavă, la ceruri, totuşi, prin lucrarea Sfântului Duh, Hristos rămâne pre
zent şi lucrător în Biserica Sa, până la sfârşitul veacurilor. Cu alte cuvinte,
înălţarea la ceruri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu înseamnă despăr
ţirea Lui de cei care cred în El, ci începutul unui alt mod al prezenţei Lui în
lume, nu una fizică, văzută, ci o prezenţă duhovnicească, în Duhul Sfânt. De
aceea, înainte de a Se înălţa la cer, Mântuitorul Iisus Hristos a făgăduit ucenicilor
58

M.L. Marcu, Şt. Mărculeţ: Intronizarea Inaltpreasfinţitului Irineu Pop ca Arhiepiscop al Alba Iuliei

Săi: «Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20).
Iar Biserica serbează această prezenţă, nevăzută, dar reală, a lui Hristos în toate
slujbele ei, iar în modul cel mai deplin în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie”,
a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, a avut loc ceremonia de întronizare a înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Irineu, oficiată de înaltpreasfinţitul Mitropolit
Andrei al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. înainte de oficierea ce
remoniei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat faptul că ceremoniile
de întronizare ale episcopilor şi arhiepiscopilor sunt oficiate de mitropoliţi, iar
Patriarhul României oficiază ceremonia de întronizare a mitropoliţilor. De ase
menea, Preafericirea Sa a subliniat faptul că scopul prezenţei Preafericirii Sale
la Alba Iulia este de a-1 încuraja şi felicita pe noul Arhiepiscop al Alba Iuliei,
dar şi pentru importanţa evenimentului desfăşurat în cetatea-simbol pentru
unitatea poporului român. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit în
dar noului Arhiepiscop de Alba Iulia Crucea patriarhală şi engolpionul, o cruce
de binecuvântare, o cârjă arhierească şi dicherul şi tricherul de binecuvântare.

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul' Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmandui
citind Gramata mitropolitană de întronizare a Inaltpreasfinţitului Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei
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înaltpreasfinţitul Andrei, mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
oferind înaltpreasfinţitului Irineu însemnele arhiereşti

A urmat ceremonia propriu-zisă, oficiată de înaltpreasfinţitul Mitropolit
Andrei, iar Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, a citit Gramata mitropolitană prin care se ex
plică întreaga procedură de alegere a noului Arhiepiscop de Alba Iulia, pregă
tirea teologică şi calităţile administrative ale noului arhiepiscop, precum şi
hotărârea de a-1 întroniza pe noul Arhiepiscop, cu toate drepturile pastorale
şi administrative în Arhiepiscopia Alba Iuliei.
„Noi, Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
oferim înaltpreasfinţitului Irineu mantia, crucea şi engolpionul, îi înmânăm
cârja arhierească şi-l întronizăm ca Arhiepiscop al Alba Iuliei. Pe temeiurile
arătate mai sus ale sfintelor canoane şi ale prevederilor articolului 114, litera
d, şi art. 132, aliniatul 2, din Statutulpentru organizarea şifuncţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această Gramată mitropolitană şi
dăm alesului Arhiepiscop, înaltpreasfinţitul Irineu, împuternicirea canonică
de păstorire ca Arhiepiscop de Dumnezeu-păzitei Arhiepiscopii a Alba Iuliei,
cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi în viitor de această arhiepiscopie”, s-a
precizat în Gramata mitropolitană.
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A urmat apoi înmânarea însemnelor arhiereşti - mantia, crucea, engolpionul, cârja arhierească - după care noul Arhiepiscop a fost aşezat de Inaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei în scaunul de arhiepiscop, din Catedrală.
Evenimentul a continuat cu rostirea Cuvântului de bun venit din partea
clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Sibiului de către consilierul admi
nistrativ al Arhiepiscopiei, Pr. conf. dr. Remus Onişor. Apoi, înaltpreasfinţitul
Mitropolit al Clujului Andrei a rostit Cuvântul său, în care a subliniat faptul
că misiunea noului ierarh este aceea de a continua lucrarea pastorală şi misio
nară începută în urmă cu 20 de ani la Alba Iulia. „Moştenirea spirituală pe
care o primiţi înaltpreasfinţia Voastră, Părinte Arhiepiscop Irineu, este una
bogată şi frumoasă. Cele peste 600 de parohii, cu peste 700 de biserici, apoi
vetrele monahale în număr de 42, la care se adaugă centrele de slujire socială
care depăşesc numărul de 60. însă, în mod deosebit, profesor universitar fiind,
vă legăm de suflet şcolile teologice: Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic.
După părerea noastră, care credem că este una obiectivă, sunt şcoli bune şi
au, din darul lui Dumnezeu, un spaţiu pentru învăţătură şi rugăciune modern

înaltpreasfinţitul Irineu, noul Arhiepiscop al Alba Iuliei,
binecuvântând credincioşii prezenţi la slujba de întronizare
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şi la standardele actuale. Iar pentru misiune, de mare folos este postul de
Radio Reîntregirea, care, în colaborare cu postul de Radio TRIN ITA S al
Sfintei Patriarhii, poate face lucruri de folos. Dar cea mai preţioasă moştenire
sunt preoţii şi credincioşii. Lor li se adaugă cinul monahal. îi îndemn să vă
primească cu tot dragul în sufletul lor, iar înaltpreasfinţia Voastră să-i înţe
legeţi, să-i ocrotiţi şi să-i preţuiţi, căci sunt oameni de calitate. îl rog pe
Mântuitorul Hristos să mă ierte dacă mă voi folosi de cuvântul Lui, parafrazându-L, dorindu-vă „să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu”
{Ioan 15, 12)”.
Au urmat cuvântul de felicitare din partea prim-ministrului Emil
Boc, citit de domnul secretar de stat pentru Culte, Adrian Lemeni, şi cu
vântul noului Arhiepiscop al Alba Iuliei, prin care a mulţumit tuturor şi
a dorit să-şi arate principalele coordonate pastoral-misionare în noua sa
demnitate arhierească. „Exprim hotărârea mea fermă să-mi jertfesc timpul,
puterea şi interesele pentru ca împreună cu preoţii şi credincioşii mei să
particip la terapia unei omeniri bolnave, fizic şi spiritual. Nelegiuirea sau
noaptea păcatului a cuprins lumea, iar răul s-a răspândit pretutindeni, ca
un cancer înfiorător. în «acest veac rău de acum» {Galateni 1 , 4) , suntem
chemaţi să vindecăm rănile păcătoşilor şi să oferim balsamul harului su
fletelor prinse în capcana pasiunilor dezordonate. Eu, personal, mă voi
strădui să dau hrană spirituală şi să împărtăşesc tuturor lumina Evanghe
liei, conştient, asemenea Sfântului Ioan Gură de Aur, că «dacă preotul
(n.n., arhiereul) va lăsa să se piardă cineva din turma încredinţată, va răs
punde în faţa lui Dumnezeu nu cu averea sa, ci cu sufletul său». Având
înaintea ochilor pe Hristos, «Care a umblat făcând bine» {Faptele Apostolilor
10, 38), voi căuta ca prin vizite canonice, pastoraţie particulară şi slujire
socială să-i aduc în staulul Bisericii pe cei disperaţi, spre a fi mângâiaţi,
iar pe cei nevoiaşi spre a fi ajutaţi. Aşa ne stă bine nouă, arhiereilor şi preo
ţilor, pe care Sfântul Ambrozie al Milanului ne numeşte «ambasadorii»
iubirii lui Hristos”, a spus înaltpreasfinţitul Irineu.
La finalul ceremoniei, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Irineu i-a oferit
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană a Sfintei Treimi şi a mulţumit
tuturor pentru primirea frumoasă.
După ceremonia de întronizare, pe treptele Catedralei arhiepiscopale,
având alături pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române şi pe ceilalţi ierarhi
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Inaltpreasfinţitul Irineu, noul Arhiepiscop al Alba Iuliei prezentat de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi soborul arhiereilor prezenţi,
credincioşilor din curtea catedralei arhiepiscopale

prezenţi la eveniment, Inaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului, şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei, Maramureşului
l-a prezentat credincioşilor pe Inaltpreasfinţitul Irineu, care a adresat, la rândul
său, un cuvânt de binecuvântare tuturor celor prezenţi în afara Catedralei şi
i-a binecuvântat ca arhiepiscop al lor.

Summary: Enthronement of his Eminence Irineu Pop in his capacity as
Archbishop of Alba Iulia
On the 5lh of June 2011, in the conclusion of the Divine Liturgy officiated in
the Archiepiscopal Cathedral of Alba Iulia, His Eminence Irineu Pop was entroned
in his capacity as Archbishop of Alba Iulia, in the presence of His Beatitude Father
Patriarch Daniel and an impressively large group of high ecclesiastics, all members of
the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church. Lots of faithful, priests, highly
cultivated men, local, county and central authorities took also part in this event.
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Strictly speaking, the ceremony of installing in office was officiated by His
Eminence Metropolitan Andrei, and the metropolitan Gramata was read aut by His
Grace Iustin Sigheteanu, Vicar Bishop of the Diocese of Maramureş and Sătmar.
The new archbishop having been given the high ecclesiastic ensigns, several
allocutions were delivered, as follows: the speech of welcome on the part of the
clergy and faithful from the Archdiocese of Sibiu, then His Eminence Metropolitan
Andreis speech, followed by the speech of congratulation on the part of Prime
Minister Emil Boc, which was read aut by Mr. Adrian Lemeni, State Secretary for
Cults, and eventually His Eminence Irineus speech of gratitude. By way of
conclusion, His Eminence Irineu was introduced to the faithful, on the steps
outside the cathedral, and pronounced a few winged words of blessing to all that
had gathered there to greet him.
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Protocol de colaborare între Editurile Patriarhiei Române
şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
(7 iunie)
G heorghe-Cristian POPA

între reprezentanţii Editurilor Patriarhiei Române şi cei ai Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” din Bucureşti a fost încheiat, în data de 7 iunie 2011, un
protocol de colaborare, pe baza căruia, timp de un an de zile, cele două instituţii vor
putea organiza împreună diverse activităţi, evenimente, conferinţe şi expoziţii, în
scopul promovării valorilor naţionale şi internaţionale. La eveniment au participat mai
mulţi reprezentanţi ai Patriarhiei Române şi oameni de cultură, precum şi ministrul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Domnul Daniel Funeriu.

In data de 7 iunie a anului 2011 la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” din Bucureşti a avut loc semnarea unui protocol de colaborare între
reprezentanţii Editurilor Patriarhiei Române şi ai Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, care are drept obiectiv principal promovarea valorilor
culturale naţionale şi internaţionale, precum şi organizarea de activităţi, eve
nimente, conferinţe şi expoziţii de interes comun. Vasile Bănescu, director
general al Editurilor Patriarhiei Române, şi Mireille Rădoi, director general
al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, au semnat protocolul în prezenţa
ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu.
Aşa cum a arătat Doamna conf. dr. Mireille Rădoi, directorul general al
Bibliotecii Centrale Universitare: „Semnarea protocolului dintre Biblioteca
Centrală Universitară şi Patriarhia Română, reprezentată prin editurile sale,
este un act de revenire la normalitate, marcând reîntoarcerea teologiei în lumea
universitară şi academică. în perioada comunistă, când Biserica şi instituţiile
sale au fost scoase din sistemul public de învăţământ, s-a creat falsa percepţie
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Moment din timpul semnării protocolului de colaborare între Editurile Patriarhiei Române
şi Biblioteca Centrală Universitară „ Carol I ” din Bucureşti

conform căreia învăţământul teologic s-ar afla în afara sistemului educaţional.
Binomul Biserică - învăţământ este o constantă creatoare a devenirii culturale
în cazul istoriei ţării noastre. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi
Biblioteca Sfântului Sinod pot dezvolta în comun proiecte culturale şi ştiin
ţifice destinate creşterii vizibilităţii şi prestigiului celor două instituţii, precum
şi promovării valorilor româneşti în dialogul cultural universal. Ambele
biblioteci sunt încărcate de istorie, ambele au avut momente de cumpănă, iar
acum, păstrându-şi amintirile, păşesc spre modernitate. Reîntâlnirea de astăzi
dintre Biserică şi o instituţie universitară de vocaţie educaţională care se re
vendică de spiritu et anima, Biblioteca Centrală Universitară, vine să înnoade
o veche şi roditoare tradiţie, protocolul de astăzi înscriindu-se în procesul de
normalizare a relaţiilor dintre învăţământul teologic şi cel public”.
In continuare, reprezentantul Patriarhiei Române, Domnul Vasile Bănescu,
Consilier patriarhal, director general al Editurilor Patriarhiei Române, a pre
zentat cele trei edituri (Editura Institului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
Editura Basilica şi Editura Trinitas), rolul lor misionar-cultural pe care îl în
deplinesc în societatea românească, subliniind că încheierea acestui protocol
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vine să confirme refacerea firească a unui dialog între spaţiul teologic şi spaţiul
culturii laice: „Acest protocol s-a semnat în urma unor demersuri reciproce
care anunţau încă de la început o deschidere firească a celor două spaţii: spaţiul
teologic românesc şi spaţiul culturii laice. Dialogul între cultura teologică şi
cultura laică nu poate fi decât fertil pentru ambele părţi”.
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu,
a salutat semnarea protocolului de colaborare între cele două instituţii, sublini
ind importanţa relaţiei dintre viaţa Bisericii şi lumea ştiinţifică în contextul vieţii
culturale, ştiinţifice şi educaţionale din România: „Statul şi instituţiile sale, în
mod evident, nu pot nici acum şi nici în viitor să răspundă tuturor valenţelor
personalităţii culturale. Fiecare om are necesităţile sale spirituale, iar aici Biserica
are un rol important în viaţa cotidiană a fiecărui cetăţean. Este un moment im
portant care repune în firesc relaţiile dintre lumea culturală din România şi viaţa
spirituală şi intelectuală a Bisericii, care sunt indisolubil legate”.
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti a
fost reprezentată de părintele decan Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, care a arătat

Dl Daniel Funeriu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
oferind o plachetă omagială pentru Preafericitul Părinte Patriarh Daniel’
Dlui George Grigoriţă, Secretarul Cancelariei Sfântului Sinod
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eforturile făcute de Facultatea de Teologie din Bucureşti pentru edificarea unui
dialog eficient între teologie, cultură şi ştiinţă: „Ne bucurăm de această cola
borare deoarece şi cartea teologică va fi mai vizibilă în spaţiul cultural româ
nesc, iar, pe de altă parte, ne racordăm mai bine la activitatea Bibliotecii
Centrale Universitare şi, prin ea, la alte biblioteci, deoarece trebuie să existe
în permanenţă un schimb cultural. Cartea teologică, care acum cunoaşte un
plafon foarte ridicat, trebuie să ajungă nu numai în mâinile studenţilor şi ale
profesorilor noştri, ci şi la publicul larg”.
Tot în cadrul evenimentului, conducerea Bibliotecii Centrale Universitare
a oferit o plachetă omagială Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române,’ iar ministrul Daniel Funeriu a acordat o distinctie
j onorifică Intâistătătorului Bisericii noastre ambele fiind primite de către Domnul
George Grigoriţă, secretarul Cancelariei Sfântului Sinod.

Summary: Project of Cooperation between The Publishing Houses of the
Romanian Patriarchate and the Central University Library of Bucharest
On the 7th of June 2011, an agreement of co-operation was concluded
between the representatives of the Biblical Institute of Orthodox Mission, the
Basilica and the Trinitas Publishing Houses of the Romanian Patriarchate, and the
“Carol I” Central University Library of Bucharest; this agreement chiefly aims at
promoting naţional and internaţional cultural values, as well as at organizing
actions, momentous events, conferences and exhibitions of mutual interest. Mr.
Vasile Bănescu, general manager of the publishing houses o f the Romanian
Patriarchate, and Mrs Mireille Rădoi, general manager of the “Carol I” Central
University of Bucharest, concluded this agreement in the presence of Mr. Daniel
Funeriu, minister of education, research, youth and sport.
On the occasion of this event, the leaders of the Central University Library
bestowed a plaquette of homage upon His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, and minister Daniel Funeriu bestowed in his turn a
honorary decoration upon the Head of our Church, both being received by Mr.
George Grigoriţă, secretary of the Holy Synod Office, in the name of the Patriarch
of Romania.
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Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la mănăstirile de pe Valea Prahovei
(12-13 iunie)
Marinei Laurenţiu MARCU, G heorghe-Cristian POPA

în perioada 12-13 iunie 2011, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a efectuat o vizită la mănăstirile de pe Valea Prahovei. Duminică,
12 iunie, întâistătătorul Bisericii noastre a sfinţit biserica Mănăstirii „Sfânta Treime”
din Buşteni şi a vizitat Mănăstirea „înălţarea Sfintei Cruci” de pe muntele Caraiman,
iar luni, 13 iunie, a participat la hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” din Sinaia.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vi
zitat mai multe mănăstiri de pe Valea Prahovei, sfinţind duminică, 12 iunie,

Moment din timpul sfinţirii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a bisericii Mănăstirii „Sfânta Treime”din Buşteni
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biserica Mănăstirii „Sfânta Treime” din Buşteni. Această mănăstire este unul
dintre cele mai noi aşezăminte monahale din zona de munte a Arhiepiscopiei
Bucureştilor, fiind înfiinţată în anul 2009, împreună cu Centrul social-pastoral „Sfânta Treime”, pe locul unde funcţiona fosta Casa de odihnă a preoţilor
din oraşul Buşteni. Până la ridicarea noii catedrale a mănăstirii, obştea mona
hală condusă de maica stareţă Megalusa Savu, dar şi credincioşii sau turiştii
din oraşul Buşteni se vor putea ruga într-o bisericuţă din lemn care a fost con
struită prin grija Protopopiatului Câmpina şi cu sprijinul Primăriei, al
Consiliului Local Buşteni şi al credincioşilor din Buşteni.
Preafericirea Sa a evidentiat
> necesitatea acestei biserici pentru mă
năstire şi pentru cei ce o vizitează.
„Sfinţirea acestei bisericuţe este
pentru noi, astăzi, un prilej de mare
bucurie, deoarece s-a deschis o nouă
poartă a cerului aici, în Buşteni, s-a
deschis o casă a Preasfintei Treimi,
s-a deschis pentru noi un spaţiu
sfânt unde se uneşte cerul cu pă
mântul ca pe noi pământenii să ne
ridice duhovniceşte la ceruri în
împărăţia Preasfintei Treimi. în ora
şul Buşteni nu există prea multe bi
serici. Aşadar, era nevoie de această
biserică pentru mănăstire, dar şi
pentru unii închinători, vizitatori şi
unii oameni chiar de aici din împre
jurimi”, a precizat Preafericirea Sa.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind
Pentru sprijinul acordat construcţiei
un cuvânt de învăţătură la Mănăstirea Sinaia
acestei biserici şi pentru întreaga ac
tivitate în folosul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a acordat
Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici părintelui Costică
Dumitru, protopop de Câmpina. De asemenea, a acordat Ordinul „Sanctus
Stephanus Magnus” pentru laici domnului Savin Emanoil, primarul oraşului
Buşteni, şi domnului viceprimar Nae Savel. Totodată, Patriarhul României a
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acordat Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei” doamnei Chiraţa Meghea
şi părintelui protosinghel David Petrovici, exarhul mănăstirilor din zona de
munte a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Pentru noua bisericuţă, Preafericirea Sa
a dăruit o cruce de binecuvântare, iar pentru biblioteca mănăstirii, cele trei vo
lume dedicate autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Autocefalia: libertate şi
demnitate, Autocefalie şi responsabilitate, Autocefalie şi comuniune.
In aceeaşi zi, după ce a sfinţit biserica Mănăstirii „Sfânta Treime” din
Buşteni, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vizitat Mănăstirea „înălţarea
Sfintei Cruci” —Caraiman, unde a fost întâmpinat de obştea mănăstirii.
Patriarhul României l-a felicitat pe părintele exarh David Petrovici, stare
ţul mănăstirii, şi pe părintele Gherontie Puiu pentru lucrările desfăşurate
la complexul monahal şi în special pentru reînceperea lucrărilor de edifi
care a noului centru de conferinţe în care se vor desfăşură întrunirile preo
ţilor şi sinaxele monahale ale stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia
Bucureştilor, dar şi conferinţe ale mirenilor din diverse domenii de acti
vitate profesională.
Preafericirea Sa a subliniat că acest centru era necesar deoarece Arhiepis
copia Bucureştilor nu are nici un centru de conferinţe, ci doar o sală provizorie
de întruniri, amenajată în clădirea fostului seminar teologic de la Mănăstirea
Cernica. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit pentru biblioteca
Mănăstirii Caraiman cele trei volume dedicate autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române, felicitând totodată pe reprezentanţii Primăriei Buşteni pentru aju
torul dat mănăstirii prin realizarea drumului asfaltat, care facilitează accesul
pelerinilor la complexul monahal.
Vizita Patriarhului României a continuat a doua zi, luni, 13 iunie, la
Mănăstirea Sinaia, unde a participat la Sfânta Liturghie săvârşită cu prilejul
hramului. în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a arătat importanţa cin
stirii Sfintei Treimi în Biserica Ortodoxă: „Sfânta Treime nu este o teorie
abstractă, ci este iubirea desăvârşită între Persoane distincte, dar nedespărţite,
în iubirea veşnică a Tatălui către Fiul ne antrenează Duhul Sfântul prin Botez.
De aceea, Biserica, care botează pe oameni în numele Sfintei Treimi, este plină
de Sfânta Treime pentru că harul Preasfintei Treimi locuieşte în fiecare om
botezat în numele Preasfintei Treimi. Pentru că noi suntem botezaţi în numele
Preasfintei Treimi şi purtăm în noi harul Preasfintei Treimi, care este harul
înfierii noastre în Dumnezeu-Fiul, ca fii prin har ai Tatălui ceresc, atunci toată
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respiraţia duhovnicească a Bisericii este aceasta: In numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh, spunem când începem lucrarea şi Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, atunci când terminăm”.

Preaferictul Părinte Patriarh Daniel
împreună cu preoţi şi credincioşi la Mănăstirea Sinaia
Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel1 s Visit to the Monasteries of
the Prahova Valley
On the 12th and the 13th of June 2011, His Beatitude Father Daniel, the
Patriarch of the Romanian Orthodox Church, visited the monasteries of the Prahova
Valley. On Sunday, the 12th of June, the Head of our Church consecrated the church
of “The Holy Trinity” Monastery of Buşteni. On this occasion, His Beatitude
emphasized the necessity of this church for the monastery and for the people who
come to visit it, and therewith granted special decorations to those that had supported
this church to be built. On the same day, His Beatitude Father Patriarch Daniel
visited “The Exaltation of the Cross” Monastery - Caraiman, where he congratulated
the monastic community for having undertaken vast works at the monastic complex,
and especially for having started works for building the new conference centre. On
the second day, Monday, the 13th of June, the periplus of the Patriarch of Romania
proceeded with his visit at Sinaia Monastery, where he took part in the Divine
Liturgy offîciated on the occasion of the dedication feast day of the monastery.

Sărbătoarea Preasfintei Treimi, ocrotitoarea
Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române
(13 iunie)
Marius NEDELCU

Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, constituit din Televiziunea
TRINITAS, Radio TRINITAS, Agenţia de presă BASILICA, publicaţiile Lumina şi
Biroul de presă al Patriarhiei Române, şi-a sărbătorit hramul de praznicul Preasfintei
Treimi. Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârşit în
Catedrala Patriarhală din Bucureşti Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum. După
citirea mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a urmat oferirea diplomelor de onoare şi distincţiilor de vrednicie pentru cei care au
susţinut activitatea Centrului de Presă BASILICA.

In Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit pe 13 iunie, praznicul Sfintei
Treimi. Această sărbătoare este una specială şi pentru angajaţii şi colaboratorii
Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care şi-a serbat hramul.
Sărbătoarea a început la Catedrala patriarhală, unde Preasfinţitul Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de
Te Deum. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române şi-a sărbătorit de
marele praznic al Sfintei Treimi hramul. Sărbătorirea hramului a fost prilej de
bucurie şi comuniune pentru toţi cei care lucrează la Televiziunea TRINITAS,
Radio TRIN ITA S, Agenţia de presă BASILICA, publicaţiile Lumina , în
cadrul Biroului de presă al Patriarhiei Române, precum şi pentru numeroşii
credincioşi care au venit la Catedrala patriarhală. Preasfinţitul Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi di
aconi din cadrul Centrului de Presă BASILICA, a săvârşit Sfânta Liturghie şi
o slujbă de Te Deum. In cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică a praznicului care ne descoperă adevărul Preasfintei Treimi,
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Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul\ Episcop-vicar patriarhal
împreună cu ostenitorii Centrului de Presă BASILICA la Palatul Patriarhiei din Bucureşti

o Dumnezeire într-o Fiinţă, dar în trei Ipostasuri. „Acest capitol cuprinde cu
vântarea de despărţire a Mântuitorului Iisus Hristos de sfinţii Săi Apostoli,
înainte de a se despărţi de ei, le încredinţează această mare taină vorbindu-le
despre unitatea Sfintei Treimi şi despre deofiinţimea Persoanelor. Unitatea
Sfintei Treimi rezultă din cuvintele Mântuitorului: „Eu şi Tatăl una suntem”,
iar egalitatea sau identitatea Lor reiese din cuvintele pe care Mântuitorul le
rosteşte ucenicilor Săi, la provocarea Sfântului Filip, „cine M-a văzut pe Mine
L-a văzut pe Tatăl Meu, pentru că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine”.
Evanghelia de astăzi se încheie cu reamintirea făgăduinţei Tatălui: trimiterea
Duhului Sfânt în lume”, a spus Preasfinţia Sa. Adevărul despre Sfânta Treime
reprezintă dogma fundamentală a credinţei noastre.
Taina Sfintei Treimi, mai presus de orice raţiune umană
Creştinismul, religie descoperită de Dumnezeu Tatăl poporului ales, a fost
descoperită în mod plenar de una din Persoanele Preasfintei Treimi, Mântu
itorul Iisus Hristos. Această taină este mai presus de orice înţelegere sau raţiune
74

r
M. Nedelcu: Sărbătoarea Preasfintei Treimi, ocrotitoarea Centrului de Presă BASILICA...

omenească. Nici o minte omenească, oricât ar Pi înnobilată de ştiinţe şi filosofii,
nu poate pătrunde această taină de nepătruns a Preasfintei Treimi: Un Dum
nezeu în Fiinţă, întreit în Persoane. ,Acest adevăr îl primesc doar persoanele
care au o credinţă puternică în Dumnezeu. Din cauza înclinării poporului
evreu spre politeism, în Vechiul Testament, Dumnezeu nu a descoperit clar
această taină a Treimii, întrucât poporul era incapabil să o înţeleagă. Ar fi crezut
că este vorba de trei dumnezei şi atunci ar fi rătăcit în întunericul politeismului.
Noi cei de astăzi care citim Vechiul Testament şi ne lăsăm luminaţi de
interpretările Sfinţilor Părinţi ai Bisericii vedem că Dumnezeu nu a lăsat
poporul ales fară anumite lumini în conştiinţele drepţilor din Legea Veche şi a
descoperit pe măsura priceperii lor acest adevăr al existenţei unui singur Dum
nezeu în Fiinţă, întreit în Persoane. De aceea, Sfinţii Părinţi văd adevărul acesta
mărturisit încă din primele versete ale Sfintei Scripturi, când la crearea omului
Dumnezeu, Treime de Persoane, Se decide să aducă de la inexistenţă la existenţă
pe întâiul om. Când a adus celelalte la existenţă se foloseşte singularul: „Şi a
zis Dumnezeu să fie lumină!”, şi altele, dar atunci când doreşte să-l creeze pe
om, Dumnezeu se hotărăşte în sânul Preasfintei Treimi: „Să facem pe om după
chipul şi asemănarea Noastră”. Pluralul acesta în interpretarea Sfinţilor Părinţi
arată că Moise atunci când a scris cartea Facerii, inspirat de Duhul Sfânt, a
mărturisit existenţa Preasfintei Treimi”, a subliniat Preasfinţitul Episcop-vicar
patriarhal. Această taină ascunsă se află în mai multe locuri ale Vechiului Tes
tament, numit de Sfântul Apostol Pavel călăuză spre Hristos, precum la ameste
carea limbilor, vizita celor trei îngeri la Avraam, la stejarul Mamvri, în cântarea
îngerilor din jurul tronului lui Dumnezeu, cartea Proorocului Isaia, sau în
Scriptura Noului Testament la Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil, Epifania sau Arătarea Preasfintei Treimi la Botezul Mântuitorului Iisus Hristos.
Te D eurn pentru angajaţii Centrului de Presă BASILICA
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Varlaam a săvârşit slujba de Te
Deum înconjurat de preoţii şi diaconii care coordonează sau lucrează în
diferitele componente ale Centrului de Presă. După Te Deum, Preasfinţitul
Varlaam a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, la sărbătoarea Preasfintei Treimi, ocrotitoarea Centrului
de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, pe care îl redăm mai jos:
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Biserica şi familia unite mediatic în iubirea Preasfintei Treimi
Iubirea Preasfintei Treimi este baza mântuirii oamenilor şi a
sfinţirii întregii creaţii, iar Biserica este locul şi spaţiul unde trăim în
modul cel mai intens prezenţa iubitoare şi mântuitoare a lui Dum
nezeu cel Unul în fiinţă şi întreit în Persoane. Prin har, Biserica devine
mediul în care oamenii intră în relaţia
/ de iubire dintre Dumnezeu Tatăl
şi Dumnezeu Fiul, prin lucrarea Duhului Sfânt. In acest sens, Părintele
Dumitru Stăniloae scrie: „Revelarea Treimii, prilejuită de întruparea şi ac
tivitatea pe pământ a Fiului, nu e decât o atragere a noastră după har, sau în
Duhul Sfânt, în relaţia filială a Fiului cu Tatăl Actele de revelare a Treimii
sunt acte mântuitoare şi îndumnezeitoare, sunt acte de ridicare a noastră în
comuniune cu Persoanele Sfintei Treimi" (Teologia Dogmatică Ortodoxă,
voi. 1, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, p. 287).
întâlnirea Patriarhului Avraam cu Preasfânta Treime la stejarul
Mamvri (Cf. Facerea 18) ne descoperă iubirea Preasfintei Treimi care
aduce binecuvântare şi rodnicie într-o familie umană trăitoare în
credinţă. în acest sens, misiunea Bisericii în lume este aceea de a

Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal citind mesajul
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat ostenitorilor Centrului de Presă BASILICA
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binevesti iubirea Preasfintei Treimi oamenilor şi de a-i ajuta să
răspundă acestei iubiri dătătoare de viaţă şi de bucurie veşnică.
In acest an 2011, Anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Biserica
Ortodoxă Roinână, reflectăm mai intens asupra legăturii dintre marea
familie spirituală a Bisericii şi ecclesia domestica, sau biserica de a ca să ,
aşa cum numeşte Sfântul Ioan Gură de Aur familia. Viaţa creştină de
fiecare zi se desfăşoară ca o permanentă comunicare între persoane,
familii, parohii şi mănăstiri, care mărturisesc credinţa lor în Preasfânta
Treime. Sărbătoarea de astăzi, a Preasfintei Treimi, este şi un moment
potrivit de-a mulţumi Preasfintei Treimi pentru darul de a avea la
Patriarhia Română căi multiple de comunicare a adevărului credinţei
creştine şi a informaţiilor despre viaţa Bisericii, cu scopul de a întări
comuniunea dintre parohiile şi eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.
Centrul de Presă BASILICA ajută Biserica să păstreze, sub formă
mediatică, legătura cu românii din ţară şi din diaspora. Totodată,
mesajul spiritual transmis prin mass-media se adresează libertăţii oa
menilor de-a răspunde sau nu lui Dumnezeu, Care aşteaptă pe
fiecare om la întâlnirea cu El: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva
glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu M ine"
(Apocalipsa 3, 20).
Radio TRINITAS este o voce mângâietoare a Bisericii noastre,
care îi însoţeşte permanent pe ascultătorii lui, TRINITAS TV este o
fereastră spre bogăţia vizuală a Ortodoxiei româneşti şi a creştinătăţii
întregi, publicaţiile Lumina sunt cronici ale trăirii credinţei în timp şi
spaţiu, Agenţia de Ştiri BASILICA este un permanent caleidoscop al
realităţii bisericeşti cotidiene, iar Biroul de Presă este o punte de co
municare cu instituţiile de presă laice. Fiecare dintre cele cinci com
ponente are vocaţie proprie şi instrumentar mediatic specific, deşi
toate împreună au o misiune convergentă: aceea de a comunica valorile
credinţei creştine, trăite în societatea de azi în mod conştient şi mărturisitor.
La sărbătoarea din acest an a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureştilor (27 octombrie 2011), se vor împlini patru ani
de la înfiinţarea Centrului de Presă BASILICA (2007). în ultimul an,
au fost continuate direcţiile cele mai importante de activitate ale
fiecăreia dintre componente.
Radio TRINITAS a făcut paşi importanţi pentru continuarea extin
derii ariei de emisie, cu o mare atenţie acordată zonei Banatului şi Tran
silvaniei, dar şi Capitalei sau nordului Moldovei. Campaniile
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mediatice desfăşurate şi densitatea emisiunilor realizate, dar în special
transmisiunile directe ale Sfintei Liturghii şi Vecerniei de la Catedrala
Patriarhală, sunt elementele care răspund aşteptărilor ascultătorilor.
TRINITAS TV şi-a diversificat grila de programe, prin emisiuni ded
icate problematicii bisericeşti contemporane, dar şi prin emisiuni care pun
în valoare patrimoniul bisericesc, dialogul dintre ştiinţă şi teologie,
trăirea credinţei în viaţa familiei şi a societăţii, relaţia dintre cultură şi
spiritualitate. A crescut calitatea şi cantitatea producţiilor proprii, mai ales
în ceea ce priveşte filmele documentare.
Ziarul Lum ina şi-a definit mai bine formatul grafic şi a intensificat
preocuparea sa pentru ilustrarea actualităţii bisericeşti prin ştiri, interviuri,
reportaje şi documentare. Au fost deschise două ediţii regionale, pentru
Oltenia şi pentru Banat, care se adaugă ediţiilor de Moldova şi Transilvania,
ceea ce face ca ziarul să fie interesant pentru mai mulţi cititori, iar eve
nimentul local să fie reflectat corect şi prompt în paginile tipărite.
Agenţia de Ştiri BASILICA a mărit numărul ştirilor şi al materiale
lor de presă postate în fiecare zi pe pagina de internet basilica.ro, iar varianta
în limba engleză a acestor ştiri se dovedeşte din ce în ce mai utilă.
Biroul de Presă a sporit ritmul comunicatelor şi precizărilor privind
punctul de vedere al Patriarhiei Române în legătură cu unele probleme
de actualitate religioasă.
în activitatea sa, Centrul de Presă BASILICA este în mod constant
sprijinit de parohiile şi protopopiatele din Arhiepiscopia Bucureştilor, de epar
hiile din Patriarhia Română, de unele instituţii şi persoane care înţeleg utili
tatea acestor instituţii de presă bisericească. Tuturor sprijinitorilor le adresăm
gândurile noastre de recunoştinţă, rugându-ne Preasfintei Treimi să le
dăruiască sănătate şi mântuire, daruri bogate şi bucurii duhovniceşti. în
această perioadă de dificultăţi financiare, orice ajutor este aşteptat şi
apreciat, pentru a susţine şi spori activitatea Centrului de Presă BASILICA.
De asemenea, cu sentimente de recunoştinţă, adresăm cuvinte de
preţuire şi încurajare părintească tuturor ostenitorilor Centrului de Presă
BASILICA. Cu pasiune şi profesionalism se realizează adesea pro
grame de radio şi televiziune sau articole cu un conţinut edificator,
prezentat într-o formă atractivă şi adaptată limbajului şi preocupărilor
omului de astăzi. De cele mai multe ori, calitatea unui program audio
vizual sau a unui articol depinde de starea de spirit a celor care fac
parte din echipa de realizatori. Dar nu ne îndoim că toţi cei care
lucrează în mass-media bisericească ştiu că adevărata răsplată pentru
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efortul depus în realizarea mesajelor audio-video sau scrise este bucu
ria pe care acestea o transmit în sufletele oamenilor când ascultă radioul,
urmăresc televiziunea, citesc articolele sau reportajele scrise. întrucât
jurnaliştii creştini aduc multă lumină şi speranţă în sufletele oamenilor,
îi felicităm pe toţi şi împărtăşim fiecăruia părinteşti binecuvântări.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute în continuare să mărturisim
Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi să promovăm valorile
credinţei creştine, ale comuniunii şi solidarităţii frăţeşti.

t D a n iel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Distincţii pentru angajaţi ai Centrului de Presă BASILICA
După Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum a urmat oferirea diplomelor
de onoare şi distincţiilor de vrednicie pentru cei care au susţinut activitatea
Centrului de Presă BASILICA. Preasfinţitul Varlaam a oferit în numele

Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal alături de ostenitorii şi susţinătorii
Centrului de Presă BASILICA în curtea interioară a Palatului Patriarhiei
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Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai înaltă
distincţie părintelui profesor Vasile Răducă, parohul Bisericii Kretzulescu din
Bucureşti, Ordinul „Sanctus Stefanus Magnus”. Diploma de onoare Basilica
a fost oferită: părintelui protoiereu Vasile Dumitru, Protopopiatul I Capitală,
părintelui arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patri
arhale şi Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor. De la TRINITAS T V
au primit Diploma Basilica: Cătălina Florenţa Dima - producător general,
Răzvan Andrei - coordonator Jurnal, Alexandru Truşcă - coordonator depar
tament film documentar, preotul Mihai Miron - producător emisiuni dez
batere, preotului Mihai Gojgar — coordonator departament Film şi
Documentar. De la Radio TRIN ITA S au primit aceeaşi diplomă: preotul
Marius Resceanu - redactor-şef studioul Logos (Craiova), părintele Cătălin
Dumitrean - redactor-şef studio radio TRINITAS (Sibiu), Aurel Moisiuc redactor şi lui Gabriel Tudor —prezentator.

Summary: Celebration of the Holy Trinity - Protector of the “Basilica” Press
Centre of the Romanian Patriarchate
On the 13th of June, the Orthodox Church celebrated the Holy Trinity. This
was a special feast day for both the employees and contributors to the “Basilica” Press
Centre of the Romanian Patriarchate, which therethrough celebrated its own
dedication feast day. The festival started at the patriarchal Cathedral, where His
Grace Varlaam Ploieşteanul, patriarchal vicar bishop, officiated the Divine Liturgy
and the Te Deum service. The celebration of the “Basilica” Press Centre' s dedication
feast day was an opportunity of great joy and communion for all that actually work
for The TRINITAS TV, The RADIO TRINITAS, The BASILICA Press Agency,
The Lumina Newspapers, or for the press offîce of the Romanian Patriarchate. Both
divine services having been officiated, those that had supported the activity of The
“Basilica” Press Centre were granted diplomas of honour and other decorations.

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Simpozionul
Internaţional „Ecumenism şi Ortodoxie în Europa”,
Universitatea Otto-Friedrich, Bamberg, Germania
(16-18 iunie)

Criza ecologică este o consecinţă a crizei spirituale
Cu multă bucurie salutăm şi binecuvântăm pe toţi participanţii la
lucrările Simpozionului Internaţional „Ecumenism şi Ortodoxie în Europa",
organizat la Universitatea Otto-Friedrich din Bamberg, Germania.
Iniţiativa continuării şi amplificării dialogului dintre teologia evanghelică
şi teologia ortodoxă pe teme de interes general-european, precum ecoteologia, poate fi considerată benefică, dacă avem în vedere contribuţiile
pe care Bisericile creştine pot şi trebuie să le aducă la depăşirea crizei eco
logice actuale. Teologia creaţiei ca dar al lui Dumnezeu către oameni,
promovată cu fidelitate de Biserica Ortodoxă, acordă însemnătate
deosebită responsabilităţii omului privind conservarea integrităţii şi
purităţii naturii înconjurătoare, pentru ca aceasta să fie mediu adecvat al
unei vieţi sănătoase şi spaţiu de comuniune între generaţiile prezente şi
cele viitoare. Orice mod de poluare sau de utilizare neraţională şi
agresivă a naturii înconjurătoare pune în pericol viaţa umană însăşi. Prin
urmare, omul obsedat de câştig material, care se consideră stăpân asupra
naturii şi o exploatează fără măsură şi fără morală, este ucis de poluarea
naturii pe care el însuşi a provocat-o. Pentru a corecta o astfel de relaţie
agresivă faţă de natură, trebuie cultivată o etică sau o spiritualitate a
iresponsabilităţii popoarelor pentru viitorul mediului înconjurător şi al vieţii
umane pe Terra. Un rol important în acest context îl au educaţia în familie,
şcoală şi Biserică, legislaţia naţională şi internaţională în domeniu, precum
şi unele program e m ediatice pe termen lung.
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Felicităm pe organizatorii acestei întruniri academice interconfesionale şi dorim tuturor participanţilor să aibă bucuria dialogului şi a
cooperării lor pentru acţiuni comune.

t D a n iel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: Celebration of the Holy Trinity - Protector of the “Basilica” Press
Centre of the Romanian Patriarchate
It is with great joy that we great and bless all the participants in the proceedings
of the International Symposium „Ecumenism and Ortodoxy in Europe”, organized at
Otto Friedrich University of Bamberg, Germany. The initiative of this dialogue being
continued and intensified on subjects of an European general interest, such as
ecotheology, may be looked upon as beneficient, having in view the Christian Churches’contribution to going beyond the ecological crisis of today. The theology of
creation, as Gods gift to mankind, is faithfully promoted by the Orthodox Church,
and thereby attaches particular importance to mans responsability for preserving the
surrounding natures integrity and purity, so that it may always be a proper milieu for
a healthy life, and a space for the communion between the present and future
generations. Any way of poluting and irrational and aggressive utilization of the
nature is supposed to put in jeopardy mans life itself. Hence it is that man, obsessed
by material profit, and who thinks of himself to be nature s suprem maşter, exploiting
it beyond measure and immorally, is eventually killed by natures pollution which he
has brought about himself. In order to rectify such an aggresive attitude toward
nature, an ethics or spirituality of all the peoples’ being co-responsible for the future
of the environment protection and human life has to be cultivated. The education in
family, school and Church, the naţional and internaţional legislation in the field, as
well as some long-term media programmes have a decisive role considering.
We congratulate those that have organized this interconfessional academic meeting,
and therewith wish all the participants to enjoy their dialogue and joint action.

t D a n ie l
Patriarch o f the Rom anian O rthodox C hurch
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Conferinţa „Migraţia în vremuri de criză economică politici, drepturile migranţilor şi rolul Bisericilor”,
la Palatul Patriarhiei
(17 iunie)
M arius NEDELCU

Comisia Bisericilor pentru Migranţi din Europa (CCME), în cooperare cu
Asociaţia Ecumenică din România (AIDRom), a organizat pe 17 iunie, în Sala
Conventus a Palatului Patriarhiei Conferinţa „Migraţia în vremuri de criză economică politici, drepturile migranţilor şi rolul Bisericilor”.

Conferinţa şi-a propus să analizeze situaţia actuală din Europa privind fe
nomenul migraţiei. Felul în care politicile instituţiilor europene şi ale fiecărei
ţări în parte, împreună cu Bisericile europene, răspund provocărilor pe care
migraţia le aduce, mai ales în aceste timpuri de criză economică. Moderatorul
Conferinţei a fost înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei
şi Exarh Patriarhal, preşedintele Asociaţiei Ecumenice din România (AIDRom).
La Conferinţă a participat Arlington Trotman, preşedintele Comisiei Bisericilor
pentru Migranţi din Europa (CCME), şi înaltpreasfinţitul Emmanuel, Mitro
politul ortodox grec al Franţei şi preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene.
Despre situaţia migranţilor au vorbit reprezentanţi ai instituţiilor specializate
cu această chestiune din România şi delegaţi ai Bisericilor din Europa.
Problema migranţilor nu este o chestiune străină de societatea
românească. înaltpreasfinţitul Mitropolit Nifon a precizat că soarta
migranţilor este o preocupare pentru societatea românească şi pentru Biserica
Ortodoxă Română, întrucât România se află într-o situaţie unică. România
este o ţară din Europa care primeşte migranţi din diferite zone unde siguranţa
şi viaţa sunt puse în pericol de diferiţi factori, dar, în acelaşi timp, peste 4 mi
lioane de români au statut de migranţi în alte ţări din cadrul Uniunii Euro-

1
EVENIMENTE

Moment din timpul Conferinţei „Migraţia în vremuri de criza economică - politici,
drepturile migranţilor şi rolul B isericilo rS a la „Conventus”a Palatului Patriarhiei

pene. Problema migranţilor a devenit şi mai acută în ultimii ani, deoarece
situaţia economică a ţărilor dezvoltate s-a depreciat considerabil. Dificultăţile
economice ale ţărilor europene au condus la adoptarea unor politici de auste
ritate care au creat un climat de insecuritate pentru cetăţenii europeni. In
această nouă realitate economică europeană, căreia i se adaugă factori precum
îmbătrânirea populaţiei, tensiunile dintre naţional şi etnic, xenofobia,
migranţii nu sunt într-o situaţie tot mai bună, mobilitatea şi protecţia lor
fiind puse la grea încercare. „Sunt foarte mulţi oameni în lume care din diferite
motive, de conflict internaţional şi local, caută supravieţuirea, se uită şi caută
siguranţa, pentru că vieţile lor sunt afectate nu numai de circumstanţele eco
nomice prezente, dar şi de probleme de atac, de lupte civile şi de prigoane po
litice. De foarte multe ori, astfel de oameni se uită spre Europa ca un loc de
siguranţă şi de dezvoltare a propriilor vieţi. Trebuie spus că Europa a devenit
casă pentru un mare număr de imigranţi şi că sunt mulţi care îşi pierd vieţile
în drumul lor spre siguranţă sau spre ceea ce cred că ar fi scăparea lor. Această
situaţie nu trebuie niciodată subestimată”, a declarat Arlington Trotman,
preşedintele Comisiei Bisericilor pentru Migranţi din Europa (CCME).
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Reprezentanţii majorităţii Bisericilor europene, prezenţi la Conferinţă, au
fost de acord că Bisericile din Europa au fost şi sunt printre acei actori care încearcă
să aducă la lumină situaţia şi viaţa migranţilor şi a drepturilor lor pe acest pământ
creat de Dumnezeu pentru toţi oamenii ca un loc sigur şi propice dezvoltării vieţii.
Din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a fost delegat Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, care a
transmis mesajul intitulat, pe care îl redăm în continuare:

Rugăciune şi solidaritate în vremuri de criză
Salutăm cu bucurie pe toţi participanţii la cea de-a XVIII-a Adunare
Generală a Comisiei Bisericilor pentru Migranţi în Europa (CCME), având
ca temă principală „Migraţia în vremuri de criză economică - politici drep
turile migranţilor şi rolul Bisericilor", organizată în cooperare cu Asociaţia
Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom, şi găzduită, în această
zi, în sala Conventus a Palatului Patriarhiei Române.

Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar patriarhal citind mesajul Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel adresat participanţilor Conferinţei „Migraţia în vremuri de criză economică... ”
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Dacă astăzi multe popoare suferă din pricina crizei financiare şi
economice, aceasta se datorează în mare parte lăcomiei după profit
imediat, câştigului nedrept, speculei financiare, evaziunii fiscale la
nivel mondial. însă, Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne
arată că goana după profitul material obţinut cu orice preţ, fără măsură
şi fără morală, împarte lumea în bogaţi şi săraci, produce nedreptate
şi violenţă, nesiguranţă şi migraţie. în această privinţă, cuvintele Mân
tuitorului: „Străin am fost, şi M-aţi primit (...). întrucât aţi făcut unuia
dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut" (Matei 25, 35 şi 40) ne
îndeamnă la solidaritate cu cei străini şi săraci.
Europa devine din ce în ce mai mult un continent al imigraţiei,
în zilele noastre, din cauza adâncirii diferenţelor dintre bogaţi şi săraci,
asistăm la un exil autoimpus al forţei de muncă şi la schimbări dra
matice pentru foarte multe familii.
Consecinţele negative ale crizei economice pentru migranţi sunt
greu de suportat, deoarece sărăcia creează multă suferinţă şi
nesiguranţă, dezorientare şi disperare. în această situaţie de criză
economică este necesar să sporim rugăciunea ca sursă de speranţă şi
să organizăm solidaritatea cu cei defavorizaţi şi marginalizaţi.
Patriarhia Română face eforturi pentru păstrarea legăturilor cu
emigranţii români din afara graniţelor, organizează noi parohii pentru
menţinerea identităţii lor spirituale şi culturale într-un context pluralist
sau secularizat din punct de vedere religios, dar şi pentru a dialoga cu
societatea care i-a primit. în acest sens, comunităţile ortodoxe româneşti
din străinătate sunt încurajate să promoveze cooperarea pastorală,
socială şi ecumenică cu Bisericile majoritare din ţările respective.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat hotărârea în
anul 2009, ca, în fiecare an, prima duminică după sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului (15 august) să fie dedicată rom ânilor m igranţi, ca mo
ment de rugăciune comună, dialog pastoral şi comuniune fraternă.
Deşi criza financiară şi economică poate fi considerată de mulţi ca fiind
o judecată aspră pentru prea multa lăcomie de lucruri materiale şi prea
multa risipă de bani, ea trebuie înţeleasă şi folosită de Bisericile
creştine ca apel la un nou început în viaţa persoanelor şi a
popoarelor. Chiar dacă devenim mai săraci din punct de vedere al
bunurilor materiale, să nu sărăcim totuşi din punct de vedere spiri
tual, ci să ne îmbogăţim în activităţi de solidaritate cu cei mai săraci
decât noi.
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Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să binecuvânteze pe toţi
cei prezenţi la lucrările acestei Adunări Generale a Comisiei Bisericilor
pentru Migranţi în Europa care promovează dialogul şi cooperarea în
vederea integrării străinilor în societatea în care trăim.
Să unim speranţa intensă cu solidaritatea eficientă, pentru a
răspunde adecvat problemei migraţiei de astăzi.

t D aniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: The Conference “Migration in Times of Economical Depression Politics Migrants’ Rights and Position of Churches”, at the Patriarchal Palace
On the 17th of June, the Church Committee for Migrants in Europe (CCME),
in co-operation with the Ecumenical Association of Romania (AIDRom), organized,
in the Conventus Hali of the Patriarchal Palace, the conference entitled “Migration
in Times of Economical Depression - Politics, Migrants' Rights and Position of
Churches” and which aimed at promoting the involvement of the European Churches
in problems such as the refugees1s protection and the living in diversity together with
ethnical minorities. The proceedings of the Conference also debated the methods
adopted by the European institutions and by each and every country, on a par with
the European Churches, in order to answer the challenges' that arise from the
phenomenon of migration, especially in these hard times of economical depression.
His Grace Ciprian Câmpineanul, patriarchal auxiliary Bishop, was commissioned by
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, to
deliver his intimation carrying the message “Prayer and Solidarity in Times of Crisis”.
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Scrisori de felicitare adresate de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea,
Papă al Romei şi Preafericitului Părinte Maxim,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare

Patriarhul României a adresat un mesaj de felicitare Papei Benedict al
XVI-lea, cu ocazia aniversării a şaizeci de ani de la hirotonia întru preot şi a
şase ani de la întronizarea ca episcop al Romei (29 iunie):
Sanctitatea Voastră,
Cu ocazia aniversării a şaizeci de ani de la hirotonia întru preot şi a şase
ani de la întronizarea Sanctităţii Voastre ca episcop al Romei, Va adresăm căl
duroase urări de tot binele şi mult ajutor de Ia Dumnezeu, în lucrarea pastorală
pe care o desfăşuraţi, spre binele Bisericii Romano-Catolice şi pentru promo
varea valorilor credinţei creştine în lumea de azi.
Ca păstori ai Bisericii creştine suntem chemaţi, mai ales în aceste vremuri
de criză, care generează incertitudini, tulburări şi lipsuri materiale pentru
mulţi semeni ai noştri, să apărăm şi să cultivăm împreună valorile spirituale
izvorâte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga umanitate.
Ne rugăm Domnului Hristos, „Mai marele Păstorilor” ( 1 Petru 5, 4), să
Vă dăruiască sănătate, pace şi bucurie.
Intru mulţi şi binecuvântaţi anii
Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare întru Hristos Domnul,
t D aniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întronizarea Preafericitului
Maxim, Patriarhul Bulgariei (4 iulie 2011), Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române, Preafericitul Părinte Daniel, i-a adresat un mesaj de felicitare pe care îl
redăm în cele ce urmează:
^

Preafericitului Părinte Maxim,
Patriarhul Bulgariei
Preafericirea Voastră,

i

|
I
I

în aceste momente deosebite, Ne facem părtaşi bucuriei Bisericii Ortodoxe
Bulgare cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întronizarea Preafericirii
Voastre ca patriarh, când V-aţi asumat o sfântă misiune spirituală, aceea de a
păstori poporul binecredincios bulgar pe calea mântuirii. Acest moment este în
special un eveniment duhovnicesc, liturgic şi canonic, pentru că o astfel de
aniversare reprezintă, de fiecare dată, o sărbătoare a vieţii Bisericii.
Sfântul Apostol Pavel arată importanţa slujirii pastorale, spunând următoarele:
iyAşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai
tainelor lui Dumnezeu ( 1 Corinteni 4, 1). Astfel, Biserica Ortodoxă soră a
Bulgariei are în persoana Preafericirii Voastre un slujitor devotat lui Hristos, un
iconom credincios al tainelor dumnezeieşti şi un părinte duhovnicesc al poporului
bulgar, îndeosebi pentru că vocaţia arhipăstorului în Biserică este responsabilitate
şi dăruire de sine pentru mântuirea oamenilor.
Ca patriarh al Bulgariei, aţi promovat dialogul, cooperarea şi respectul
reciproc în raport cu celelalte Biserici, arătând, în vremuri de cumpănă pentru
poporul bulgar, o grijă deosebită pentru păstrărea unităţii Bisericii, a dreptei
credinţe şi a valorilor tradiţionale ale Ortodoxiei.
Ne rugăm Domnului Hristos, „Mai marele Păstorilor ’ (7 Petru 5, 4), să Vă
dăruiască sănătate, pace şi bucurie.
Intru mulţi şi binecuvântaţi anii
Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare întru Hristos Domnul'
t D aniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Trecerea la cele veşnice
a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc, duhovnicul
Mănăstirii „Sfânta Maria” - Techirghiol
(19 iulie)
Gheorghe-Cristian POPA

Vestea plecării la Domnul a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc ne
întristează şi ne bucură deopotrivă, având atât tristeţea pierderii duhovnicului, cât şi
nădejdea câştigării rugătorului în cer. Trecut prin puşcăriile regimurilor antonescian
şi comunist, marele Arhimandrit Arsenie Papacioc rămâne în amintirea noastră
drept marele duhovnic de la Mănăstirea „Sfânta Maria” - Techirghiol, cel plin de
sfaturi pentru toţi, cel care recomanda tuturor să avem mintea ancorată în Dumnezeu
pentru a ne putea mântui.

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc (1914-2011)

I
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Moment din timpul slujbei de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc

Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc a fost înmormântat pe 21 iulie,
la Mănăstirea „Sfânta Maria” - Techirghiol. Slujba a fost săvârşită de înaltpreasfînţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu înaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului.
Mii de credincioşi i-au fost aproape pe ultimul drum al acestei vieţi, o viaţă
deloc uşoară. închisoare, pustie, apoi disponibilitatea maximă de a primi zilnic
zeci şi poate sute de oameni care îl căutau. Nu e uşor să îndrumi şi să asculţi
necazurile oamenilor, căci orice duhovnic bun preia cel puţin o parte din su
ferinţa lor. Părintele Arsenie a primit în sufletul său povara necazurilor oame
nilor care l-au cercetat, căutând să dea tuturor viaţă, curaj şi nădejde. Viaţa sa
personală şi-o reînnoia mereu prin rugăciune, prin smerenie, şi mai ales prin
faptul că trăia conştient prezenţa lui Dumnezeu în inima sa. E ceva neobişnuit
să te bucuri şi să plângi în acelaşi timp. Totuşi atunci când sufletul unui sfânt
pleacă la întâlnirea cu Hristos, întristarea pentru despărţirea temporară este
luminată de nădejdea reîntâlnirii în veşnicie şi de credinţa că cel care ne-a pri
mit până acum la scaunul de spovedanie nu ne va uita, ci se va ruga necontenit
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pentru mântuirea noastră. La primele ore ale dimineţii, sicriul cu trupul ne
însufleţit al Părintelui Arsenie a fost adus din biserica mănăstirii în mijlocul
sutelor de credincioşi veniţi din toată ţara ca să-şi ia rămas bun de la părintele
lor duhovnicesc. După ce au săvârşit Sfânta Liturghie, cei patru ierarhi au
evocat chipul Părintelui Arsenie care le-a fost duhovnic şi îndrumător în lu
crarea lor pastorală. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
adresat un mesaj de condoleanţe, citit de către înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
Casian, pe care, îl redăm integral în continuare:

Un duhovnic al păcii în vremuri tulburi
Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc
Cu triste te, am aflat de trecerea din această lume a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc, unul din cei mai mari duhovnici ai po
porului român.
Un simbol al monahismului românesc din a doua jumătate a vea
cului al XX-lea şi începutul veacului al XXI-lea, Părintele Arsenie

Preoţi, monahii şi credincioşi luându-şi rămas bun de la Părintele Arsenie Papacioc
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Papacioc a fost un mare sfă
tuitor prin viaţa lui pildui
toare şi prin folositoarele
cuvinte de învătătură
rostite
/
cu multă căldură şi dragoste
pentru numeroşii săi fii du
hovniceşti şi pentru mulţi
mile de pelerini care-i
treceau pragul chiliei pentru
a primi binecuvântare. El
era pentru toţi o mărturie
vie a prezenţei şi lucrării
Duhului Sfânt în Biserica
noastră dreptmăritoare.
Născut în ziua prazni
cului Adormirii M aicii
Domnului, anul 1914, în satul
Misleanu, comuna Perieti,
judeţul Ialomiţa, Părintele
Arsenie, cu numele de botez
Anghel, a fost al şaptelea
Mănăstirea „Sfânta M aria”—Techirghiol,
copil al înstăriţilor şi milos
Stavropighie patriarhală
tivilor săi părinţi Vasile şi
Stanca. A cinstit-o atât de
mult pe ocrotitoarea naşterii sale în această lume, încât îşi va dedica
toată viaţa slujirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Bisericii
Mântuitorului Iisus Hristos.
Simţind chemare pentru viaţa monahală, a ucenicit mai întâi la
Mănăstirea Cozia, iar apoi a devenit monah la Mănăstirea Antim, din
Bucureşti, sub mantia părinţilor Petroniu Tănase, Benedict Ghiuş şi
Sofian Boghiu. Şi-a desăvârşit apoi formarea duhovnicească în
Moldova, la Mănăstirile Sihăstria, Neamţ şi Slatina. In vremurile grele
ale comunismului ateu, Părintele Arsenie a continuat lucrarea în duh
a părintelui Cleopa Ilie de la Mănăstirea Slatina, fiind o adevărată piatră
vie la Academia duhovnicească, care a fiinţat o vreme în ctitoria domni
torului Alexandru Lăpuşneanu al Moldovei, împreună cu Ieroschimonahul Paisie Olaru, Ieromonahii Antonie Plămădeală, Andrei
Scrima, Petroniu Tănase, Daniil Sandu Tudor şi alţii.
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El a vieţuit un timp în singurătatea munţilor Neamţului, însoţindu-1 pe Arhimandritul Cleopa Ilie în anii grei de prigonire a mona
hismului românesc.
Părintele Arsenie a cunoscut amarul şi încercările temniţelor co
muniste, unde a fost umilit şi bătut pentru credinţa sa în Dumnezeu.
Suferind pentru convingerile sale religioase, părintele şi-a făcut din
temniţă o fereastră către cer, deoarece credinţa şi dragostea nu pot fi niciodată
încarcerate între ziduri. După eliberarea din închisoare, Părintele Ar
senie a slujit ca preot misionar în Ardeal şi în Arhiepiscopia Bucureş
tilor, la Cheia, Cernica şi Căldăruşani, iar din anul 1976 la Mănăstirea
„Sfânta Maria" de la Techirghiol, Stavropighie patriarhală.
Părintele Arsenie a fost un bun orator şi un iscusit mânuitor al cu
vântului scris. Cărţile sale sunt pentru cititori lumini şi trepte către înviere,
întrucât ele ne arată că veşnicia poate sta ascunsă şi într-o clipă, aşa
după cum şi-a intitulat una din cărţile sale (Veşnicia ascunsă într~o
clipă - 2004), clipa întâlnirii cu Dumnezeu, transfigurată într-o necon
tenită înaintare în lumina şi
iubirea Preasfintei Treimi.
Ca părinte duhovni
cesc al multor slujitori ai
Bisericii şi al mulţimilor de
credincioşi, Arhimandritul
Arsenie Papacioc era un în
ţelept sfătuitor, echilibrat şi
milostiv, care îndemna per
manent credincioşii să cul
tive virtutea creştină cea
mai mare: iubirea faţă de
Dumnezeu şi faţă de aproa
pele. Părintele Arsenie era
mai mult un vindecător de
suflete rănite de păcate
decât un judecător al păcă
toşilor. îmbina armonios bu
nătatea milostivă cu îndemnul
la îndreptare duhovnicească.
Era totdeauna un om al păcii
şi
al bucuriei duhovniceşti.
Obştea Mănăstirii y,Sfânta M aria”- Techirghiol
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Faţa sa plină de lumină,
pace, bucurie şi nădejde era
mereu o icoană a prezenţei
harului sfinţitor în viaţa şi
lucrarea sa duhovnicească.
Purta în suflet pacea şi bucu
ria din împărăţia cerurilor
pe care a căutat-o şi binevestit-o în toată viaţa sa pe pă
mânt. Acolo, în împărăţia
cerurilor, a plecat acum su
fletul Părintelui Arhimandrit
Arsenie Papacioc, încărcat
de ani, virtuţi şi daruri du
hovniceşti pe care le-a culti
vat prin multă rugăciune,
răbdare şi osteneală.
Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să aşeze
sufletul lui în ceata drepţilor
şi a sfinţilor Lui slujitori, iar
Procesiune cu trupul neînsufleţit
al Părintelui Arsenie Papacioc
obştii Mănăstirii „Sfânta
Maria” - Techirghiol, tutu
ror ucenicilor lui îndoliaţi şi tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit le
împărtăşim cuvânt de mângâiere şi binecuvântare întru nădejdea ne
clintită a învierii, a luminii şi păcii din împărăţia lui Dumnezeu.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!

t D a n ie l
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
înaltpreasfinţitul Casian i-a îndemnat pe credincioşi ca îndemnurile pri
mite în chilia Părintelui Arsenie şi pilda vieţii lui să se aşeze în vieţile lor, să
nu înmormânteze nimic din darurile sufleteşti pe care ni le-a lăsat Părintele
nostru Arsenie. în cuvântul său, înaltpreasfinţitul Teofan a amintit despre cele
trei stări duhovniceşti pe care le dădea ca şi canon celor care îi păşeau pragul
chiliei şi anume starea de prezenţă, starea de mărturisitor al dreptei credinţe
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şi starea de receptivitate a durerilor celorlalţi. „Oamenii simţeau povara păca
telor, necredinţei, disperării pe umerii sufletelor lor şi veneau la chilia lui şi
aşezau sufletele lor în căuşul mâinilor părintelui, iar el avea darul să-ţi ia su
fletul din tine, să-l atingă de sufletul său şi pe amândouă să le aducă înaintea
tronului Preasfintei Treimi. De aceea, cohorte de arhierei, de stareţi şi stareţe,
de preoţi, demnitari intelectuali, oameni de stare sau talpa ţării, într-un convoi
neîntrerupt ca o cascadă care curgea valuri-valuri, se îndreptau spre chilia pă
rintelui ca să-şi uşureze sufletul. Părintele ştia un singur lucru: că trebuie să

Moment din timpul slujbei de înmormântare a Părintelui Arsenie Papacioc

fie următor Sfântului Pavel precum Sfântul Pavel a fost următor al lui Hristos
Care a spus: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi odihni
pe voi”. Părintele Arsenie a fost un următor al lui Hristos, luând asupra sa
povara lumii pentru că avea asupra sa pecetea lui Hristos aşezată pe sufletul
lui, pecete care, după mărturia Sfântului Simeon Noul Teolog, înseamnă să
preiei păcatele altora şi să le consideri ca ale tale şi să plângi pentru ele ca şi
cum ar fi ale tale, dându-ţi chiar sufletul pentru sufletul aproapelui şi prin
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aceasta ai pecetea lui Hristos în chipul tău. Dumnezeu l-a chemat la Sine pe
Părintele Arsenie. L-a chemat la Sine şi ne întrebăm astăzi cum de a fost cu
putinţă ca o floare atât de frumoasă să odrăslească pe pământul nostru? Cum
s-a putut naşte şi a putut creşte un bărbat atât de puternic. Doar mila lui
Dumnezeu cunoaşte adâncul acestei taine. Noi doar ştim că a avut o familie
binecuvântată şi a avut cei şapte ani de acasă. Dumnezeu l-a dăruit neamului
românesc ca să-l ajute pe acesta să trăiască clipe de adevăr, căci unde este ade
vărul, acolo este Biserica şi Biserica este acolo unde este adevărul şi unde este
ortodoxia. Părintele a plecat la cer şi mulţi se întristează, dar el se bucură, căci
s-a împlinit cuvântul pe care l-a rostit de atâtea ori: „Cât doreşte cerbul iz
voarele apelor, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine, Doamne!” a spus Inaltpreasfinţitul Teofan. Chipul Părintelui Arsenie a fost evocat şi de
înaltpreasfinţitul Teodosie al Tomisului şi Preasfinţitul Ambrozie, care i-au
fost fii duhovniceşti şi care au mărturisit despre felul în care i-au ajutat în slu
jirea lor îndrumările şi rugăciunile Părintelui Arsenie. La înmormântarea
Părintelui Arsenie Papacioc până şi natura a vădit aceleaşi două sentimente.
Până să înceapă slujba înmormântării a plouat în continuu de parcă cerul ar
fi consimţit cu trăirea sutelor de credincioşi care au venit să-şi plângă părintele.
Dramatismul a dispărut însă pe măsură ce cântările de la strană vesteau viaţa
veşnică şi bucuria Domnului în care urma să se înalţe sufletul duhovnicului
de pe malul lacului Techirghiol. A răsărit soarele, iar starea de spirit s-a înviorat
în chip minunat. Feţele posomorâte, cu obrajii arşi de lacrimi, au început să
fie din ce în ce mai luminoase, astfel încât drumul sicriului cu trupul neînsu
fleţit al părintelui către groapă a început a semăna mai mult cu un alai careşi însoţeşte iubitul părinte până la porţile veşniciei. După ce au ascultat
cuvintele ierarhilor, credincioşii au dat „sărutarea cea mai de pe urmă” Părin
telui Arsenie şi l-au condus la mormântul înconjurat de mii de flori şi lumâ
nări. Trupul Părintelui a fost coborât în mormânt în timp ce credincioşii şi
clericii cântau printre lacrimi şi suspine „Hristos a înviat!”. Chiar şi după ce
a fost coborât în pântecele pământului, Părintele Arsenie a rămas înconjurat
de fiii lui duhovniceşti, care au transformat împrejurimile într-un câmp de
flori, presărat cu lumânări, împărtăşind între ei... întristare şi bucurie. Plecarea
la cer a Părintelui Arsenie Papacioc nu a lăsat în urmă disperare şi dezorientare.
Fiecare fiu duhovnicesc pe care l-a avut crede cu tărie că încă se mai pot reîn
tâlni în rugăciune, iar despărţirea de părintele, deşi dureroasă, nu va afecta cu
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nimic statornicia în viaţa duhovnicească. Dimpotrivă, va rămâne pentru tot
restul vieţii ca o lumină călăuzitoare spre împărăţia al cărei prag tocmai a fost
trecut de „duhovnicul Dobrogei”.
Repere biografice
Părintele Arsenie Papacioc s-a născut în 1914, fiind al şaptelea copil al
părinţilor Vasile şi Stanca. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna
Perieţi din judeţul Ialomiţa. Numele civil al Părintelui Arsenie a fost Anghel.
Părintele Arsenie a pătimit în temniţă alături de Părintele Iustin Pârvu, Ioan
Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu şi alţii. A fost
arestat şi condamnat sub regimul mareşalului Ion Antonescu, în 1941. S-a
călugărit în 1946, la Mănăstirea Sihăstria. La slujbă au participat Părintele
Sofian Boghiu, Părintele Benedict Ghiuş, iar naş de călugărie a fost Părintele
Petroniu Tănase. După ce a primit preoţia, Părintele Arsenie a fost numit spi
ritual la Seminarul Monahal de la Neamţ. între 1952 şi 1958, a fost preot şi
egumen la Mănăstirea Slatina. în vara anului 1958, a fost arestat din nou,
pentru că făcea parte din grupul „Rugul Aprins”. Condamnat la 20 de ani de
muncă silnică, a fost graţiat în 1964 de la închisoarea Aiud. După ani de de
tenţie, de interminabile anchete şi deplasări de la un penitenciar la altul, de
la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forţată, la temuta închisoare de la Aiud,
Părintele a fost eliberat şi i s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. Ne
întrerupt, din anul 1976, până la plecarea sa la cer, a fost duhovnicul Mănăstirii
„Sfânta Maria” din Techirghiol.

Summary: Departure to the Lord of Father Archimandrite Arsenie Papacioc,
Spiritual Director of „Saint Mary” Convent in Techirghiol
The release announcing Father Arsenie Papaciocs having fallen asleep in the
Lord puts both sorrow and joy in our hearts: on the one hand, we are broken-hearted
with the loss of a great ghostly father, on the other hand we are high-spirited with the
hope Father Arsenie, having lead a saintly life, will dwell in Heaven and pray for us
from there. Having been put in prison during marshal Ion Antonescus regime, as
well as in more than one communist dungeon, the great archimandrite Arsenie
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Papacioc will stay in our memory forever as the illustrious spiritual director of the
convent in Techirghiol, he who had a good advice for everybody, who urged us to
keep our mind anchored in God in order to obtain redemption. Father archimandrite
Papacioc was burie don the 21sc of July, at „Saint Mary” Convent, Techirghiol. The
funeral service was officiated by His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldova and
Bucovina, together with His Eminence Teodosie, Archbishop ofTomis, His Eminence
Casian, Archbishop of Lower Danube, and His Grace Ambrozie, Bishop of Giurgiu.
Thousands of believers accompanied Father Arsenie on his last way on earth, at the
end of his life which was not easy whatsoever.
His Eminence Casian read out His Beatitude Father Patriarch Daniels message
which had the title „A Spiritual Director of Peace in Uneasy Times”.
Father Arsenie Papacioc was born in 1914, as the seventh child of his parents,
Vasile and Stanca, in the village of Misleanu, commune of Perieţi, Ialomiţa County.
Fathers secular name was Anghel. He suffered great pains in prison, together with
Father Iustin Pârvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcănescu and many others. He was arrested and condemned in 1941, during
marshal Ion Antonescus regime. He took vows in 1946, at Sihăstria Monastery.
Father Sofian Boghiu and Father Benedict Ghiuş took part in the divine service of his
being tonsured into monasticism, while Father Petroniu Tănase was his godfather as
a monk. Later on, after he had taken holy orders as a priest, Father Arsenie was
appointed spiritual at the Monachal Seminary of Neamţ. Between 1952 and 1958,
he was priest and hegumen at Slatina Monastery. In summer of 1958, he was arrested
again, because he had been a member of the “Burning Bush” group, and was
sentenced to twenty years’hard labour, but was granted a pardon in 1964 and set free
from Aiud prison. After long years of imprisonment, interminable investigations,
and travelling from one penitenciary to another, from Vaslui, where there was a hard
labour camp, to the dreaded prison in Aiud, Father Arsenie was released eventually
and allowed to officiate in a parish in Transylvania. From 1976, he was the spiritual
director of “Saint Mary” Convent in Techirghiol.
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Canonizarea mitropoliţilor Transilvaniei
Andrei Şaguna (1864-1873) şi Simion Ştefan (1643-1656)
(21 iulie)
M arinei Laurenţiu MARCU

în ziua de 21 iulie 2011, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub
preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. In cadrul acestei sesiuni a fost
aprobată canonizarea mitropoliţilor Transilvaniei Andrei Şaguna (1864-1873) şi
Simion Ştefan (1643-1656).

In Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, ierarhii Bisericii Ortodoxe
Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au reunit
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în ziua de 21 iulie 2011 în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie,
săvârşită în Catedrala patriarhală de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Epis
cop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. După săvârşirea Jertfei
Euharistice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de ceilalţi membri ai
Sfântului Sinod au participat la Te Deum-ul de mulţumire lui Dumnezeu şi
au participat la slujba de pomenire a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc,
trecut la Domnul în ziua de 19 iulie 2011.
Şedinţa a fost deschisă de către Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,
care a prezentat în sinteză subiectele pro
puse spre dezbatere şi decizie. „Pe ordinea
de zi, cea mai importantă temă este cano
nizarea mitropoliţilor Transilvaniei Andrei
Şaguna şi Simion Ştefan. Această canoni
zare este necesară pentru asigurarea unui
timp suficient, în vederea pregătirii
proclamării canonizării acestor doi ierarhi
pe plan local. Noi am avut de mai mult
timp pregătit materialul necesar, avem
şi o carte privind argumentele canoni
zării mitropolitului Andrei Şaguna.
Avem şi alte teme curente care sunt
Icoana Sfântului Ierarh
legate atât de aspecte ale legiuirilor
Andrei Şaguna
noastre bisericeşti, precum şi ale vieţii şi
misiunii eparhiilor româneşti din diaspora română”, a precizat Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel.
In urma dezbaterilor, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea mitropoliţilor
Transilvaniei, Andrei Şaguna cu zi de pomenire în calendar la 30 noiembrie
şi Simion Ştefan, cu zi de pomenire la 24 aprilie. Canonizarea celor doi
mitropoliţi a fost propusă de sinoadele mitropolitane ale Mitropoliei Ardealului
şi Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
Mitropolitul Andrei Şaguna a fost hirotonit episcop în anul 1848, iar în
1864 a fost numit arhiepiscop şi mitropolit al reînfiinţatei Mitropolii a
Ardealului cu reşedinţa în Sibiu, demnitate în care a păstorit până în anul
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1873. Ca episcop, a militat pentru restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului,
prin numeroase memorii înaintate Curţii din Viena, patriarhului ortodox
sârb, Congresului naţional-bisericesc sârb din Carloviţ şi prin sinoadele
eparhiale. După reînfiinţarea Mitropoliei (1864), cu două eparhii sufragane la Arad şi Caransebeş —a convocat un Congres naţional-bisericesc al românilor
ortodocşi din întreaga Mitropolie, la Sibiu (octombrie 1868), care a aprobat
Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (sancţionat
de autoritatea de stat la 28 mai 1869), după care s-a condus Biserica Ortodoxă
din Transilvania şi Banat până în 1925. Mitropolitul Andrei Şaguna a fost o
personalitate de seamă a Bisericii noastre, îndrumător şi sprijinitor al preoţimii
şi al credincioşilor, ctitor al bisericii din Guşteriţa (Sibiu), organizator al
învăţământului primar şi gimnazial din Transilvania, punându-1 sub îndru
marea Bisericii, preşedinte de onoare al Societăţii „Transilvania” din Bucureşti
şi membru de onoare al Societăţii Acade
mice Române (1871).
La rândul său, Mitropolitul Simion
Ştefan a fost, de asemenea, unul dintre cei
mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române din Transilvania. Acesta a fost
ales în anul 1643 mitropolit al românilor
ardeleni, cu sediul la Alba Iulia (Bălgrad).
în timpul păstoririi sale s-a tipărit Noul
Testament zis „de la Bălgrad”, prima tra
ducere românească integrală (1648), cu o
remarcabilă prefaţă a mitropolitului, în
care dezbătea problema unităţii limbii
româneşti, iar în anul 1651 a tipărit o
Psaltire în limba română. Mitropolitul
Icoana Sfântului Ierarh
Simion Ştefan a fost un important pro
Simion Ştefan
motor al culturii naţionale, urmărind
prin aceasta mai ales păstrarea nealterată a învăţăturii creştine, după exemplul
înaintaşului său, Sfântul ierarh martir Ilie Iorest.
Tot în sesiunea de lucru din 21 iulie, Sfântul Sinod a luat în discuţie şi
relaţia cu Biserica Greco-Catolică. Astfel, în legătură cu răspunsul Sinodului
episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) privind reluarea
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dialogului dintre cele două Biserici, Sfântul Sinod consideră că dialogul tre
buie reluat fară condiţii prealabile, întrucât problemele invocate pot fi discu
tate în cadrul dialogului însuşi spre a fi identificate soluţii în vederea rezolvării
acestora şi trebuie extins şi la alte aspecte ale unei posibile cooperări practice.

Summary: Canonization of Andrei Şaguna and Simion Ştefan, Metropolitans of
Transylvania
On the 21st of July 2011, the working meeting of the Holy Synod of the
Romanian Orthodox Church took place in the Synodal Hali in the Patriarchal
Residence, under His Beatitude Father Patriarch Daniels high chairmanship. This
meeting was preceded by the Divine Liturgy officiated in the Patriarchal Cathedral
by His Grace Ioachim Băcăuanul, Vicar Bishop of the Archbishopric of Roman and
Bacău, followed by a Te Deum service and a commemoration service for Father
Archimandrite Arsenie Papacioc who had fallen asleep in the Lord on the 19th of
July 2011. The meeting was opened by the Head of the Romanian Orthodox
Church, who presented in short the topics proposed to be debated and decided
upon. As a result of this working session, the approval was granted for the
canonization of the Metropolitan of Transylvania Andrei Şaguna, commemorated
in the Orthodox calendar on the 30th of November, and Simion Ştefan, commemorated
on the 24th of April.
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Aniversarea a 60 de ani de viaţă ai Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(22 iulie)
Damian Alexandru ANFILE

La 22 iulie 2011 Biserica Ortodoxă Română a aniversat împlinirea a 60 de ani
de viaţă ai Intâistătătorului ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu această ocazie,
Preafericirea Sa a resfinţit pictura paraclisului istoric al Reşedinţei patriarhale, cu
hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Proroc Daniel şi Cuvioasa
Parascheva”, luând apoi parte la o slujbă de Te Deum, oficiată în Catedrala patriarhală,
la care au participat membri ai Sfântului Sinod, ierarhi din partea Bisericii Ortodoxe
din Grecia, reprezentanţi ai bisericilor şi cultelor din ţară, autorităţi ale statului român,
personalităţi de cultură, academicieni şi numeroşi credincioşi. Ulterior, participanţii
au asistat la un moment festiv în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul
patriarhal, în cadrul căruia s-au citit mesajele de felicitare primite de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, s-au lansat un volum şi un album omagial, apărute la Editura
BASILICA, şi s-a vizionat un film documentar realizat de TRINITAS TV.

In data de 22 iulie 2011, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a aniversat împlinirea a 60 de ani de viaţă. Cu acest prilej,
Preafericirea Sa a sfinţit pictura recent restaurată a paraclisului istoric „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Proroc Daniel şi Cuvioasa Parascheva” din
Reşedinţa patriarhală.
Ulterior, Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a luat parte la o slujbă
de Te Deum , oficiată în Catedrala patriarhală de către Preasfinţitul Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal. La slujba din Catedrală au participat membri
ai Sfântului Sinod, ierarhi din partea Bisericii Ortodoxe din Grecia, reprezentanţi ai
bisericilor şi cultelor din ţară, autorităţi ale statului român, personalităţi de cultură,
academicieni şi numeroşi credincioşi. La sfârşitul acesteia, înaltpreasfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a dat citire unui mesaj frăţesc:
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Darul lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
la 60 de ani de dăruire lui Hristos (1951-2011)
Aniversarea de astăzi, a împlinirii a 60 de ani de dăruire totală lui
Hristos, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este o sărbătoare a
întregii Biserici Ortodoxe Române, care, în mod liturgic, aduce slavă
şi mulţumire Treimii Celei deofiinţă, pentru toate darurile revărsate
asupra clerului şi credincioşilor, prin persoana şi lucrarea întâistătătorului acesteia.
întreaga viaţă a Preafericirii Sale a fost o continuă punere în lu
crare a talanţilor primiţi. Ca tânăr absolvent de liceu, el a venit în 1970
să deprindă teologhisirea, în capitala Ortodoxiei transilvane, în Sibiul
mitropoliţilor Andrei Şaguna şi Nicolae Bălan, la Facultatea de Teologie
care l-a dat Ortodoxiei româneşti şi universale pe Părintele Dumitru
Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, care a de
venit şi mentorul său spiritual. înscris apoi, între 1974-1976, la cursurile
de doctorat, la secţia de teologie sistematică în cadrul Institutului

Moment din timpul slujbei de Te Deum —Catedrala patriarhală din Bucureşti
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Teologic din Bucureşti, cu privilegiul de a studia sub îndrumarea ne
mijlocită a Părintelui Dumitru Stăniloae, Preafericirea Sa a redactat şi
publicat în 1977 - la vârsta de 26 de ani - câteva studii excepţionale,
unice prin tematică şi abordare (Vezi: „Timpul şi valoarea lui pentru
mântuire în Ortodoxie", în rev. Ortodoxia, 2,1977, pp. 196-207).
După o perioadă de asiduă muncă ştiinţifică în străinătate, doi ani
la Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Freiburg im Breisgau, (Germania),
tânărul teolog de atunci, Dan Ilie Ciobotea, a fost numit ca profesor la
Institutul ecumenic de la Bossey (Elveţia).
Strălucitul discipol al Părintelui Stăniloae devenea, în 1987 la
Sihăstria Neamţului, monahul Daniel, ucenicul duhovnicesc al stareţu
lui de sfântă pomenire, care a fost Părintele Cleopa. A fost hirotonit,
apoi, ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987, iar în
1988 a fost hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director
al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic". Tot în anul
1988 el a devenit Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Insti
tutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.
Slujirea adusă Bisericii şi aproapelui a cunoscut o nouă strălucire
odată cu alegerea şi hirotonirea tânărului ieromonah Daniel ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, în data
de 4 martie 1990, la Duminica Ortodoxiei. Şi pentru ca lumina să lu
mineze tuturor la 7 iunie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei,
pentru a umple, timp de aproape 18 ani, străvechiul ei ţinut cu efer
vescenţa unei activităţi mediatice, sociale, filantropice şi spirituale fără
egal. Astfel a scos la lumină darurile primite de la Dumnezeu, pe care
a ştiut să le înmulţească, slujind Bisericii şi aproapelui.
Nu este deloc uşor să redăm în câteva cuvinte toate împlinirile
celor aproape 18 ani rodnici pe care, prin slujire, Preafericirea Sa i-a
dăruit lui Dumnezeu, ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei. Vasta cultură, profundul simţ al Ortodoxiei, viaţa duhov
nicească aleasă, simţul practic şi voinţa neclintită de a sluji lui
Dumnezeu şi oamenilor au constituit temelia de piatră, pe care le-a în
noit şi îmbogăţit în eparhia încredinţată spre păstorire.
Ca Patriarh al României, slujirea Preafericirii Sale a dobândit stră
lucirea pe care Dumnezeu a dorit-o. Toate lucrările împlinite în
Moldova au rodit şi în Ţara Românească. în cei 4 ani de patriarhat, rea
lizările Preafericirii Sale sunt atât de numeroase, încât, din nou, ne simţim
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copleşiţi de mulţimea darurilor revărsate de Dumnezeu asupra noas
tră şi dorim să amintim aici doar câteva din cele mai importante mo
mente de bucurie din acest răstimp:
Dintru început, Preafericirea Sa a avut în vedere finalizarea de
mersului Sfântului Sinod al Bisericii noastre de a oferi Bisericii noastre
un nou cod de legiuiri proprii, izvorât din tradiţia canonică a Bisericii
Ortodoxe, care să răspundă cerinţelor actuale ale vieţii bisericeşti şi re
ligioase a clerului, monahilor şi credincioşilor ortodocşi români,
oriunde ar vieţui. Astfel, a fost definitivat şi aprobat noul Statut pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa Sfântului
Sinod din 28 noiembrie 2007 şi care a intrat în vigoare odată cu recu
noaşterea sa prin hotărârea Guvernului României din 16 ianuarie 2008.
Profund cunoscător al realităţilor şi cerinţelor misionar-pastorale
şi administrativ-bisericeşti din ţară şi din afara graniţelor României,
în primii ani de păstorire ai Preafericirii Sale, au fost supuse Sfântului
Sinod spre aprobare noi structuri canonice şi organizatorice bisericeşti,
prin înfiinţarea a 4 noi eparhii, dintre care una în ţară - Episcopia Devei
şi Hunedoarei şi trei în afara graniţelor ţării - Episcopia Ortodoxă Română
a Spaniei şi Portugaliei; Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord;
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande, precum şi înfi
inţarea a două noi Parohii Ortodoxe Române în Japonia, în Tokyo şi
Osaka, şi una la Damasc, în Siria. De asemenea, la iniţiativa şi propu
nerea Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a aprobat, în şedinţa sa din iunie
2009, ridicarea în rang de arhiepiscopie a 6 episcopii cu o vechime neîn
treruptă de peste 300 de ani, precum şi acordarea rangului, cu titlu
personal, de mitropolit onorific Înaltpreasfînţitului Părinte Arhiepiscop
Nifon al Târgoviştei şi de arhiepiscop onorific Preasfinţitului Părinte
Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, şi Preasfinţitului Părinte
Iustinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, care s-au remarcat
prin activitatea ierarhică pilduitoare şi slujirea chiriarhală deosebită şi
îndelungată a Bisericii.
A efectuat vizite canonice şi pastorale în Franţa, Spania, Austria
şi în multe eparhii din ţară.
în domeniul construcţiilor bisericeşti, aceşti primi ani de arhipăstorire au debutat sub auspiciile relansării viguroase a demersurilor
pentru aducerea la viaţă a proiectului noii Catedrale Patriarhie - Catedrala
Mântuirii Neamului, iniţiat de Patriarhul Miron Cristea şi reluat, după
mai bine de 75 de ani, de Patriarhul Teoctist. La 29 noiembrie 2007,
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împreună cu membrii Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a sfinţit amplasamentul noii Catedrale Patriarhale cu o supra
faţă de 110.000 mp.
De asemenea, între anii 2007-2008, prin purtarea de grijă şi atenta
supraveghere ale Preafericirii Sale, la actuala Catedrală Patriarhală
„Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena", au fost executate ample lucrări
de consolidare, restaurare şi înfrumuseţare, Catedrala fiind resfinţită
în ziua de 26 octombrie a anului 2008.
Pentru a asigura accesul prin mijloace moderne, dar şi pentru a
răspunde cerinţelor sporite de sprijinire a activităţilor pastoral-liturgice, misionar-culturale, social-filantropice şi educative care se desfăşoară
în Biserica Ortodoxă Română, în scopul mântuirii credincioşilor în
contextul vieţii sociale şi spirituale contemporane, încă din primele
zile în slujirea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea
Sa a vegheat personal la dotarea şi darea în funcţiune a studiourilor de
emisie şi producţie Radio TRINITAS Bucureşti, inaugurate la 27 octom
brie 2007, şi care, în prezent, au 35 frecvenţe audio-vizuale (33 terestre
şi 2 via satelit). Misiunea pastoral-misionară a Bisericii a dorit şi a ştiut
întâistătătorul Bisericii noastre să o împlinească şi să o desăvârşească
prin înfiinţarea postului de Televiziune TRINITAS TV, precum şi prin
apariţia cotidianului Ziarul Lumina, a săptăm ânalului Lumina de
Duminică şi a revistei Vestitorul Ortodoxiei; Aici trebuie menţionată şi
Agenţia de ştiri Basilica şi Biroul de Presă, grupate în Centrul de Presă
BASILICA al Patriarhiei Române, act de pionierat şi instituţie unicat
în întreaga Ortodoxie, ce are menirea de a amplifica lucrarea pastoral
misionară a Bisericii noastre. La aceasta se adaugă o nouă agenţie de
pelerinaje: „Basilica Travel" (2009) şi o nouă tipografie: „Imprimeria
Pharos" (2011).
Grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru filantropie s-a
concretizat, pe lângă protocolul de cooperare în domeniul incluziunii
sociale încheiat între Patriarhia Română şi Guvernul României, la 2 oc
tombrie 2007 şi prin protocolul de cooperare privind parteneriatul asis
tenţă medicală şi spirituală, încheiat între Patriarhia Română şi
Ministerul Sănătăţii Publice, la 24 iulie 2008, în noile programe ale
FEDERAŢIEI FILANTROPIA. De asemenea, Preafericirea Sa a înfiintat
mai multe centre social-pastorale, culturale sau medicale, cu statute pro
prii şi anume: Centrul Social-Cultural „Sfântul Andrei" şi Centrul SocioMedical „Sfântul Spiridon Vechi" din Bucureşti; Centrul Social-Pastoral
/
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„Sfânta Maria" de la Techirghiol, Centrul Social-Pastoral „Sfântul Ilie" de
la Călimăneşti; Centrul Social-Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon"
de la Olăneşti; Centrul Social-Cultural „Miron Patriarhul" de la Dragoslavele,
toate acestea funcţionând în cadrul Sectorului Stavropighii şi centre sociale
din cadrul Administraţiei Patriarhale. La acestea se adaugă programele
pentru copii şi tineri: Hristos împărtăşit copiilor şi Alege şcoala!
Dragostei de cultură şi grijii pentru educaţie, Preafericirea Sa a
reuşit să le dea o nouă dimensiune şi o nouă strălucire în aceşti primi
ani de patriarhat printr-o serie de proiecte culturale dintre care amin
tim aici pe cele mai importante.
Din iniţiativa Preafericirii Sale, Sfântul Sinod a aprobat ca anul
2008 să fie anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, anul 2009
să fie Anul comemorativ omagial al Sf Vasile cel Mare şi al celorlalţi sfinţi
capadocieni, anul 2010 să fie Anul Crezului şi al Autocefaliei, iar anul 2011
să fie Anul Tainei Sfântului Botez şi al Tainei Sfintei Cununii, fiecare în
parte fiind marcat prin manifestări şi acţiuni spiritual-culturale adec
vate. De asemenea, pentru promovarea culturii, a învăţământului teo
logic, a activităţii pastoral-misionare şi pentru îmbunătăţirea vieţii
duhovniceşti a clerului şi a credincioşilor a iniţiat o serie de proiecte
editoriale, între care amintim: publicarea unei noi ediţii sinodale a Sfintei
Scripturi, publicarea ediţiei jubiliare a Liturghierului, care au fost lansate
în 2008; iniţierea unei noi ediţii a Filocaliei româneşti (voi. 1-12), a noii
serii a colecţiei Părinţi şi scriitori bisericeşti, în care scop a şi fost consti
tuită o nouă Comisie Patristică, având ca prioritate publicarea operei
integrale a Sfântului Vasile cel Mare şi a operei Sfântului Grigorie de
Nazianz; înfiinţarea, în cadrul Editurii Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, a Departamentului pentru cartea de cult, care a început lucrarea
de diortosire, prin confruntarea cu originalele, a tuturor cărţilor litur
gice aflate în uz; iniţierea antologiei patristice tematice Părinţii Bisericii
- învăţătorii noştri (7 volume) - în derulare; publicarea Enciclopediei
Ortodoxiei Româneşti; 3 volume din Studia Basiliana - Sfântul Vasile cel
Mare - închinare la 1630 de ani, publicarea minunatului album Manus
crise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi
a altor lucrări monumentale, precum: Autocefalia: libertate şi demnitate",
Autocefalie şi responsabilitate, şi Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă
Română în dialog şi cooperare externă (1885-2010).
Activitatea editorial-misionară s-a concretizat şi în publicarea
unora dintre lucrările Preafericirii Sale, şi anume: Foame şi sete după
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Dumnezeu, Făclii de înviere, Călătorind cu Dumnezeu - înţelesul şi folosul
pelerinajului, Dăruire şi Dăinuire - raze şi chipuri de lumină din istoria şi
spiritualitatea românilor, Lajoie de la fidelite (în limba franceză, apărută
în 2009 la ed. Cerf din Paris). Toate aceste scrieri definesc minunat pro
filul interior al întâistătătorului Bisericii noastre şi îl arată la vârsta îm
plinirilor drept un inegalabil teolog al Luminii Ortodoxiei care
luminează tuturor. Pe lângă aceste volume, activitatea publicistică a
Preafericirii Sale se reflectă în peste 900 de articole, studii, cuvântări,
prefeţe în limba română, 45 de studii şi articole scrise în limba fran
ceză, 35 de studii şi articole scrise în limba engleză, 19 studii şi articole
scrise în limba germană, 14 studii şi articole scrise în alte limbi. O aten
ţie deosebită a acordat cântării şi muzicii bisericeşti, iniţiind în toamna
anului 2009 elaborarea primului Dicţionar de muzică bisericească din ţară
şi, totodată, aţi fost acela care aţi iniţiat şi supus aprobării Sf. Sinod or
ganizarea Festivalului concurs de muzică corală bisericească „Lăudaţi
pe Domnul!".
Excepţionala şi atât de bogata activitate administrativă, pastoralmisionară şi cultural-academică se oglindeşte într-o serie de distincţii
şi titluri, pe care Preafericirea Sa le-a primit din partea multor instituţii
de mare prestigiu din ţară şi din străinătate.
După această succintă prezentare se poate constata faptul că
Preafericirea Sa este una din marile şi providenţialele personalităţi ale
Ortodoxiei contemporane, un teolog profund şi un ierarh luminat cu
slujire pilduitoare, adânc şi fidel înrădăcinat în solul Tradiţiei orto
doxe, mereu deschis spre dialog şi răspunzând la provocările societăţii
contemporane, dar şi un adevărat ambasador al culturii şi spiritualităţii
ortodoxe româneşti contemporane.
în lumina lucrărilor deosebite şi a împlinirilor Preafericirii Voastre,
în slujirea Bisericii, Vă aducem cu toţii, membrii Sfântului Sinod, preoţi
şi credincioşi, acum la ceas aniversar, prinosul recunoştinţei şi al dra
gostei noastre, rugându-ne Bunului Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului nostru sănătate deplină, ani mulţi de slujire şi dăruire
jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi şi spre mântuirea noastră.
Intru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Apoi, Inaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, i-a oferit
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană a Sfintei Treimi, în numele
tuturor membrilor Sfântului Sinod, realizată în atelierele de pictură de la Iaşi.
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Primind darul, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt
de mulţumire, arătând că: „In această zi am mulţumit lui Dumnezeu pentru
darul vieţii şi pentru darurile pe care le dăruieşte fiecărui om şi pentru ajutor
dat de Dumnezeu, de Sfânta Treime, pentru ca darurile să poată fi cultivate
şi să devină roditoare. Nu pentru cel care l-a primit, ci pentru toţi cei care se
împărtăşesc din ele ca dintr-un dar al lui Dumnezeu multiplu. Mulţumim
înaltpreasfinţitului Mitropolit Laurenţiu al Ardealului pentru cuvântul cald
şi frăţesc pe care l-a rostit în numele întregului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi pentru această icoană a Preasfintei Treimi care este modelul suprem
al comuniunii veşnice de viaţă şi iubire şi, în acelaşi timp, este izvorul vieţii
Bisericii, pentru că oricine intră în Biserică pentru a deveni membru viu al
Bisericii se botează în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh [...] Mul
ţumim tuturor părinţilor duhovniceşti care ne-au învăţat importanţa rugă
ciunii, pocăinţei şi importanţa împărtăşirii bucuriei cu cei din jur. Avem în
vedere pe toţi preoţii care au contribuit la formarea noastră duhovnicească şi
la îndrumarea noastră, începând cu preotul de la parohie, cu părinţii din mă
năstiri, mai ales din Mănăstirea Sihăstria unde părintele Cleopa Ilie ne-a fost
naş de botez în ziua călugăriei, la 6 august 1987. De asemenea, mulţumim
tuturor profesorilor care au contribuit la formarea noastră intelectuală [...] în
mod deosebit, mulţumim în această zi membrilor Sfântului Sinod cu care îm
preună săvârşim o lucrare mare şi responsabilă în faţa lui Dumnezeu şi a oa
menilor, aceea de a păstori Biserica lui Hristos din poporul român. De
asemenea, mulţumim tuturor autorităţilor centrale şi locale, care, în anii de
slujire arhierească, ne-au ajutat ca împreună să slujim poporul nostru, să ridice
altare noi ca izvoare de viaţă şi speranţă pentru poporul român, să arătăm că
folosim libertatea noastră nu spre a ne depărta de Dumnezeu, ci spre a ne
apropia de Dumnezeu. Mulţumim celor care ne ajută în lucrarea de edificare
a bisericilor, de ajutorare a comunităţilor din ţară şi străinătate [...] Mai mul
ţumim colaboratorilor de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
căci Patriarhul este şi Arhiepiscop al Bucureştilor, şi tuturor colaboratorilor
de la Centrul Patriarhal, din Administraţia Patriarhală şi în mod deosebit din
Cancelaria Sfântului Sinod. Mulţumim tuturor celor care au contribuit ca
această zi binecuvântată să fie o zi de bucurie şi de frumuseţe spirituală, pă
rinţilor slujitori de la Catedrala Patriarhală care au împodobit cu podoabe noi
această biserică şi mulţumim tuturor celor care ne-au oferit daruri şi ne-au
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transmis felicitări. Mulţumim dumneavoastră tuturor celor care aţi binevoit
să participaţi aici la acest moment care nu este doar unul personal, ci este al
Bisericii noastre întregi, deoarece un ierarh nu-şi mai aparţine sieşi, ci este
legat de Biserică, slujind Biserica şi încercând să împlinească voia lui Hristos,
Capul Bisericii. Dorim să mulţumim, de asemenea, ostenitorilor de la Centrul
de Presă BASILICA, Radioului TRINITAS, postului de Televiziune TRINITAS,
Agenţiei de Ştiri BASILICA, Biroului de Presă şi tuturor celor care în coope
rare cu alte mijloace media, au făcut ca bucuria Bisericii noastre să fie o bu
curie transmisă şi celor care sunt departe”.
Evenimentul a continuat cu citirea „Actului Aniversar” al Permanenţei
Consiliului Naţional Bisericesc şi Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor, de către Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar
patriarhal, care a oferit Preafericirii Sale şi o cârjă arhierească, semnul văzut al
învestirii Sale de Dumnezeu cu puterea pastorală, slujitoare şi învăţătorească
de a conduce Biserica Ortodoxă Română.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat de cei
doi oaspeţi veniţi la Bucureşti din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Pavlos de Dramas şi înaltpreasfinţitul Mitropolit
Barnabas de Neapolis. înaltpreasfinţitul Mitropolit Pavlos a dăruit Părintelui
Patriarh o părticică din moaştele Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul
şi o icoană cu chipul acestuia. De asemenea înaltpreasfinţitul Mitropolit
Barnabas a dăruit Preafericirii Sale un rând de veşminte arhiereşti.
Ulterior, invitaţii au mers în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul
patriarhal, unde a avut loc un moment festiv. Mai întâi, s-a dat citire mesajelor
festive primite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel din partea membrilor
Bisericilor Ortodoxe şi Romano-Catolică, a autorităţilor statului român şi a
mai multor oameni de cultură ş.a.
Astfel, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a dat
citire mesajului Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu:
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Preafericirea Voastră, Preafericite D AN IEL, Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Autocefale Române, preaiubit şi mult dorit frate în
Hristos Dumnezeu şi împreună liturghisitor cu Smerenia Noastră,
călduros îmbrăţişându-vă frăţeşte întru Domnul, ne adresăm cu
deosebită bucurie preacinstitei Voastre Preafericiri!
Deoarece avem poruncă apostolică să păstrăm unitatea Duhului
în legătura păcii, cu multă bucurie am fost informaţi despre editarea
acestui volum aniversar, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naşterea
preaiubitei şi mult doritei Voastre Preafericiri.
De aceea, şi prin prezenta, profităm de acest prilej plăcut să Vă fe
licităm pentru tot ceea ce aţi realizat în ogorul Bisericii din România,
căreia din tinereţe îi slujiţi, luptându-vă pentru soluţionarea probleme
lor ei pastorale, ori de câte ori acestea apar. Ca buni păstori ai Domnului
Iisus, Mai-marele păstorilor, avem datoria să soluţionăm problemele
acestea, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea poporului creştin.
Din câte cunoaştem despre parcursul preoţesc al Preafericirii
Voastre, păstrăm adâncă emoţie şi bucurie că din tinereţe aţi pus la
inimă dragostea pentru biserica Domnului şi pentru viaţa liturgică şi
îndată aţi urmat acel glas tainic care zice: „Urmează-Mi!"
Aţi preluat conducerea Bisericii surori din România nu la mulţi
ani după trecerea unei perioade îndelungate de ateism de stat. în pe
rioada aceea, regimul a făcut totul ca să dea uitării „fantasma" religiei,
iar credinţa în Hristos a fost prigonită cu cruzime, uneori. Şi acum, când
a sosit plinirea vremii, Preafericirea Voastră, şi cei ce au rămas credincioşi
pământului slăvitei patrii a Preafericirii Voastre, udat cu sânge mucenicesc, aţi dovedit în mod real, prin faptă, că credinţa ortodoxă este vie,
câştigând astăzi inimile poporului şi inimile oamenilor de cultură.
Astfel, călcând pe urmele înaintaşilor Preafericirii Voastre, fericiţii
întru adormire patriarhi ai României, V-aţi făcut mărturisitor al renaş
terii bisericeşti şi spirituale. Cu bucurie vedem progresul Preasfintei
Biserici din România în toate domeniile, material şi spiritual, realizat
în această perioadă. Acest progres se concretizează în restaurarea şi ri
dicarea sfintelor biserici şi mănăstiri, în formarea duhovnicească şi teo
logică a clerului şi poporului, în hirotonirea unui număr mare de
clerici tineri, activi şi evlavioşi, în efortul editorial însemnat şi în atâtea
alte lucrări bineplăcute lui Dumnezeu.
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Tot aşa elogiem grija permanentă şi tot mai insistentă a Bisericii
Române pentru refacerea monahismului ortodox, pentru angajarea
personalului necesar şi popularea frumoaselor mănăstiri istorice din
patria Preafericirii Voastre, pentru întărirea spiritului chinovial şi cin
stirea marilor părinţi duhovniceşti şi a marilor personalităţi pe care
acesta se sprijină ca pe nişte stâlpi. La picioarele acestor părinţi aţi uce
nicit şi Preafericirea Voastră. Unul dintre ei a fost Părintele Cleopa, cel
iubitor de Dumnezeu şi de Hristos iubit.
Astfel, prin implicarea dinamică a Preafericirii Voastre în realită
ţile bisericeşti - chiar dacă treceţi prin dificultăţi cunoscute sau necu
noscute nouă - se mărturiseşte, la modul real, prin fapte, că „porţile
iadului nu vor birui Biserica", iar aceasta rămâne vie şi atrage lumea
la izvoarele vieţii veşnice. Din izvoarele acestea poporul român a sorbit
întotdeauna, inspirându-se în cele mai nobile şi cele mai creatoare idei
şi trecând, în felul acesta, peste greutăţile vieţii de zi cu zi. Dar, toto
dată, Preafericirea Voastră, Preafericite frate şi împreună liturghisitor,
vestiţi cu putere multă întregului popor minunea învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Mărturie în acest sens stă creşterea importantă a
numărului clericilor şi monahilor Bisericii din România, datorită tine
rilor atraşi din lume, după cuvântul Său nemincinos „nimeni nu poate
să vină la Mine dacă Tatăl Meu Cel ceresc nu-1 va trage". Aceştia ves
tesc întregii lumi bunătatea Domnului Care ne-a chemat din întuneric
la lumina Sa minunată.
Scriindu-Vă acestea, ne rugăm să se reverse din belşug darul bi
necuvântării Mântuitorului nostru, Care a răsărit din mormânt, peste
Preafericirea Voastră şi peste tot poporul ortodox român, iubitor de
evlavie.
Îmbrăţişându-Vă cu sfântă sărutare, rămânem, cu dragoste şi pre
ţuire în Domnul,

Al preacinstitei Voastre Preafericiri iubit frate în Hristos,
t BARTOLOM EU al Constantinopolului
Apoi, domnul Consilier de Stat Gheorghe Anghelescu a dat citire mesa
jului Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu:
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Preafericirea Voastră,
Sunt deosebit de onorat să vă adresez urările mele cele mai calde
cu prilejul zilei aniversare. Este o zi însemnată pentru Biserica Ortodoxă
Română şi pentru credincioşii care îşi sărbătoresc întâistătătorul, adu
când prin aceasta un omagiu lucrării remarcabile pe care Biserica o
realizează sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre.
Prezenţa Bisericii în spaţiul public, ca partener de dialog şi ca
actor implicat, reprezintă un element fundamental în modernizarea
societăţii româneşti. Cu siguranţă, evoluţia democratică şi prosperita
tea unei societăţi implică dezvoltarea unui parteneriat în cadrul căruia
instituţiile Statului român, reprezentanţii societăţii civile şi ai Cultelor
oficial recunoscute să colaboreze pentru binele comun, în acord cu
principiile Legii cultelor. în acest sens, doresc să îmi exprim întreaga
apreciere pentru modul în care încurajaţi „conştiinţa misionară a
Bisericii", care contribuie la dezvoltarea sectorului social-misionar,
educaţional şi cultural.
Biserica reprezintă sinteza dintre dimensiunea eshatologică şi
prezenţa sa instituţională, drept pentru care este necesară, aşa cum aţi
arătat în alocuţiunea rostită cu prilejul alegerii în demnitatea de întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, identificarea unor metode mi
sionare adecvate lumii contemporane. Deschiderea Bisericii spre
societate, atât prin proiecte formative şi educaţionale cât şi prin
mass-media creştină, susţine efortul pe care îl facem împreună, în în
cercarea de a depăşi dificultăţile perioadei pe care o traversăm. Aş dori
să subliniez, cu acest prilej, rolul important al activităţii desfăşurate
de Agenţia de presă „Basilica", prin care Biserica Ortodoxă Română a
reuşit să mobilizeze o implicare eficientă în sprijinul celor defavorizaţi.
Consider că experienţa şi exemplul Bisericii sunt esenţiale pentru so
lidaritatea la care putem participa cu toţii, în acord cu etica socială pe
care Biserica Ortodoxă Română o cultivă.
Nu în ultimul rând, Ortodoxia reprezintă o coordonată funda
mentală a identităţii poporului român. Atât în ţară, cât şi în comunită
ţile româneşti din diaspora, Biserica cultivă dialogul tradiţiei cu
modernitatea, în spiritul aprecierii reciproce şi al respectului faţă de
ţările gazdă, punând astfel în valoare contribuţia românească la pro
iectul unei Europe unite în diversitate.

EVENIMENTE

Sunt încredinţat că tenacitatea şi clarviziunea cu care promovaţi
vocaţia socială a Bisericii şi mesajul teologic al Ortodoxiei româneşti
în lume vor rămâne un model demn de urmat. în acest moment ani
versar, vă doresc, Preafericirea Voastră, viaţă îndelungată, sănătate şi
împlinirea tuturor proiectelor pe care le-aţi iniţiat în cea mai înaltă
demnitate pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.
întru mulţi şi fericiţi ani!

Traian BĂSESCU
Preşedintele României
In continuare, domnul Academician Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei
Române, a adresat, de asemenea, un mesaj de felicitare:
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel slujitor al Bisericii
Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române
Sunt fericit, ca preşedinte al Academiei Române, să transmit
Părintelui Patriarh Daniel, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani,
calde urări de bine şi felicitări pentru activitatea sa bogată de teolog,
gânditor, om de cultură, om al societăţii, slujitor al Bisericii Ortodoxe
Române, în fruntea căreia se află, ales membru de onoare al Academiei
Române.
Opera sa teologică şi culturală impresionează prin bogăţie şi va
rietate, izvorâtă dintr-o valoroasă experienţă academică în învăţămân
tul teologic universitar românesc şi din străinătate.
Promotor al unei teologii vii, ancorate realist în contemporanei
tate, apărător al valorilor creştine ale Ortodoxiei, adept echilibrat al
unui dialog interreligios fundamentat pe discernământ, în păstorirea
Bisericii Ortodoxe Române Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sus
ţinut deschiderea acesteia spre realitatea societăţii româneşti de la în
ceputul secolului al XXI-lea.
Preafericitul Părinte Patriarh a iniţiat ample proiecte editoriale,
social-filantropice, cultural-misionare, teologic-educaţionale, adresate
tuturor categoriilor de credincioşi. Pentru cei din comunitatea acade
mică a fost o reală bucurie să vadă publicate, sub egida Patriarhiei
Române, cărţile iniţiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, precum
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Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, sau masivele volume consacrate re
cunoaşterii Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Autocefalia: liber
tate şi demnitate; Autocefalie şi responsabilitate; Autocefalie şi comuniune,
sau noua serie a Colecţiei Părinţi şi Scriitori Bisericeşti.
La initiativa Preafericitului Părinte Patriarh, Academia Română
a primit cu bucurie propunerea de a se implica, prin câţiva dintre
membrii săi, în proiectul comun de elaborare a unei lucrări inedite:
Istoria monahismului ortodox românesc de la origini până în prezent, pro
iectată să apară în trei volume.
Misiunea pastorală, caritabilă şi culturală a Bisericii Ortodoxe în
societatea românească contemporană constituie, pentru Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, o prioritate şi o misiune, căreia i se dedică cu
o impresionantă capacitate de organizare. în acest sens, una dintre ma
rile sale împliniri o constituie ctitorirea Centrului de presă Basilica al
Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, Ziarul
Lumina şi Agenţia de Ştiri Basilica), instituţii mass-media creştin-misionare cu un mare rol în refacerea şi întreţinerea profilului moral şi
cultural al societăţii româneşti.
Un exemplu de profund realism îl constituie şi iniţiativa Preafe
ricitului Părinte Patriarh Daniel de întemeiere, în anul 2010, a Centrului
de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştihtţă şi Filosofie, în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care urmează o iniţiativă similară
mai veche (2006), întemeierea Centrului de Cercetare Inter disciplinară în
Religie, Filosofie şi Ştiinţă, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi, precum şi a Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă
din cadrul Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă. Toate acestea contribuie la
edificarea unui dialog firesc şi necesar între teologie şi ştiinţă, între cul
tura teologică şi cea a umanismului laic.
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă, viaţă consacrată stu
diului şi neobositei implicări în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor,
îi dorim sincer Preafericitului Părinte Patriarh Daniel multă sănătate,
nemărginite bucurii şi bogate împliniri pe calea slujirii înţelepte a
Bisericii Ortodoxe Române.

Academician Ionel HAIDUC
Preşedintele Academiei Române
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Ulterior, s-a dat citire mesajului Domnului Konrad Raiser, Secretar
General al Consiliului Mondial al Bisericilor:
Prietenia mea ecumenică şi colegială cu Preafericitul Daniel da
tează din timpul în care amândoi eram tineri membri ai conducerii
Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). După plecarea Prof. Nikos
Nissiotis, a fost numit lector ortodox la Institutul Ecumenic din Bossey.
în calitate de Secretar General Adjunct al CMB, am fost rugat să fiu
persoana de legătură între Secretariatul General, conducerea de la
Geneva şi echipa de la Institutul Bossey. Astfel, am stabilit relaţii care
mergeau dincolo de preocupările legate de activitatea de la Geneva
sau Bossey, dezvoltându-se în schimburi personale de opinii cu privire
la vocaţiile noastre teologice şi spirituale. înainte de a se alătura con
ducerii de la CMB, Preafericirea Sa a petrecut un timp în Germania,
unde şi-a completat formaţia universitară; astfel, a cunoscut direct me
diul bisericesc şi teologic din care proveneam eu. Aceste schimburi de
vederi au devenit deosebit de intense în timpul pregătirii Adunării
CMB de la Vancouver, din 1983, care a avut ca temă: „Iisus Hristos Viaţa lu?nii". îmi amintesc cu recunoştinţă, preţioasa sa contribuţie la
discutarea temei Adunării printr-o scurtă introducere meditativă la
Icoana Sfintei Treimi a lui Andrei Rubliov, având ca titlu „Dumnezeul
Treimic: cel mai profund izvor de viaţă".
Curând după această Adunare, s-a reîntors în România, unde a
fost hirotonit ieromonah şi ulterior Episcop şi Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei. După aceasta, am părăsit şi eu conducerea de la CMB
pentru a mă întoarce în ţara mea şi a prelua catedra de Teologie siste
matică şi ecumenică de la Facultatea de Teologie Protestantă a Univer
sităţii din Bochum. în toţi aceşti ani, am aflat că Preafericirea Sa a
înfiinţat la Iaşi, pe când era Mitropolit, un Centru de întâlniri şi confe
rinţe ecumenice, care nu numai că a început să fie de folos în regiunea
respectivă, dar a şi atras grupuri ecumenice vizitatoare din alte ţări şi
Biserici din Europa. A introdus, de asemenea, formarea ecumenică în
programul de învăţământ al Facultăţii de Teologie din Iaşi, readucând
astfel în Biserica sa teme de reflecţie teologică ce deveniseră importante
pentru Preafericirea Sa în perioada petrecută în Germania şi la CMB.
Ne-am întâlnit din nou la Adunarea CMB de la Canberra, din
1991, unde amândoi eram delegaţi ai Bisericilor noastre. La Canberra
a fost ales membru al Comitetelor Central şi Executiv ale CMB, iar în
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anul următor eu am fost ales Secretar General al CMB. Una dintre pri
mele întruniri ale Comitetului Executiv al CMB, sub conducerea mea
ca Secretar General, a avut loc la Bucureşti, în septembrie 1991, la in
vitaţia regretatului Patriarh Teoctist şi a Bisericii Ortodoxe Române.
După întrunire, Preafericitul Daniel, pe atunci mitropolit, i-a primit pe
membrii Comitetului Executiv şi de Conducere, într-o vizită de două
zile la Iaşi şi în Moldova, prezentându-ne marile tezaure ale acestei re
giuni şi eforturile de stimulare a spiritului ecumenic în rândul credin
cioşilor, în special al studenţilor. Această vizită mi-a produs o
profundă impresie.
în contextul acestei cunoaşteri personale şi al aprecierii angaja
mentului său ecumenic, m-am bucurat de alegerea sa ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, ca urmaş al Patriarhului Teoctist. într-o
perioadă în care CMB a făcut serioase eforturi de a-şi întări relaţiile cu
Bisericile Ortodoxe membre şi participarea acestora la viaţa Consiliului,
este important şi încurajator să te poţi baza pe ierarhi ortodocşi ca
Preafericitul Daniel, care cunoaşte şi sprijină activitatea CMB şi a altor
organizaţii ecumenice, cum ar fi Conferinţa Bisericilor Europene, da
torită experienţei directe şi a convingerii personale.
Cea de a 60-a aniversare a sa îmi oferă ocazia de a-mi exprima
urările pentru păstorirea îndelungată a Bisericii Ortodoxe Române şi să
mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze slujirea. Fie ca Preafericirea Sa
să-şi poată sluji poporul şi mişcarea ecumenică mulţi ani de aici înainte!

Konrad RAISER
Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor
De asemenea, au fost citite şi mesajele altor reprezentanţi ai Bisericilor,
şi anume: Preafericitul Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Preafericitul
Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Durres şi a toată Albania, Preafericitul Krystof,
Arhiepiscop de Praga şi al Ţinuturilor Cehe, Mitropolit al Ţinuturilor Cehe şi
al Slovaciei, Preafericitul Sava, Mitropolitul Ortodox al Varşoviei şi întregii
Polonii, înaltpreasfinţitul Panteleimon, M itropolit de Veria, Naoussa şi
Kampania, înaltpreasfinţitul Paulos, Mitropolit de Drama, înaltpreasfinţitul
Vasile, Mitropolit de Elassona, Cardinalul Cristoph Schonborn, Arhiepiscop
de Viena, Cardinalul Karl Lehmann, Episcop de Mainz, Monseniorul Vincenzo
Paglia, Episcop de Terni-Narni-Amelia, Preasfinţitul Petru Gherghel, Episcop
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Romano-Catolic de Iaşi şi domnul Keith Clemens, Secretar General al Con
ferinţei Bisericilor Europene (1997-2005). Au mai fost prezentate şi mesajele
de felicitare ale autorităţilor statului român ori ale oamenilor de cultură: dom
nul Emil Boc, Prim-ministrul României, domnul Mircea Geoană, Preşedintele
Senatului României, domnul Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte,
domnul Academician Dan Berindei, Vicepreşedintele Academiei Române şi
Domnul Ioan Pânzaru, Rectorul Universităţii Bucureşti.
în continuarea momentului festiv, a avut loc lansarea albumului aniversar
„Lucrând spre zidirea Bisericii”, apărut la Editura Basilica a Patriarhiei
Române şi prezentat de Preasfînţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar pa
triarhal, precum şi a volumului omagial „Euharistiron Patriarhului Daniel al
României”, apărut tot la Editura Basilica, sub coordonarea Preasfinţitului
Varlaam Ploieşteanul şi a domnului Emilian Popescu, membru corespondent
al Academiei Române.
La final, cei prezenţi au vizionat filmul documentar „Devenire întru
slujire”, realizat de Televizunea TRIN ITA S T V a Patriarhiei Române, iar
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare.

Moment din timpul aniversării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel' Aula Magna
„ Teoctist Patriarhul”—Palatul Patriarhiei
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Summary: The Sixtieth Life’s Anniversary Jubilee of his Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
On the 22nd of July 2011, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, celebrated the sixtieth lifes anniversary jubilee. On
this occasion, His Beatitude consecrated the mural painting of the recently restored
„Saint Great Martyr George, Saint Prophet Daniel and Saint Venerable Parascheva”
historical chapel of the Patriarchal Residence.
After that, His Beatitude took part in a Te Deum divine service officiated in
the Patriarchal Cathedral, being assisted by members of the Holy Synod, high
ecclesiastics from the Orthodox Church of Greece, representatives of churches and
cults of Romania, Romanian State authorities, members o f the Academy, men of
culture and numerous faithful. At the end of the divine service, His Eminence
Laurenţiu, Metropolitan of Transylvania read out a fraternal message addressed to
His Beatitude Father Patriarch Daniel, who answered with a thankful message. In
his turn, His Grace Ciprian Câmpineanul, patriarchal vicar bishop, read out „The
Anniversary Act” of the Permanent National Church Council and the Permanent
Diocesan Council o f the Archdiocese of Bucharest. His Beatitude Father Patriarch
Daniel was also congratulated by the two high ecclesiastics from the Orthodox
Church of Greece, namely His Eminence Pavlos, Metropolitan of Dramas, and His
Eminence Barnabas, Metropolitan of Neapolis.
Later on, the participants in this event were invited to a festive moment which
took place in „Teoctist Patriarhul” Aula Magna of the Patriarchal Palace. Here, the
messages of congratulation were read out, being addressed to His Beatitude Father
Patriarch Daniel by the members of the Orthodox and Roman Catholic Churches,
the Romanian state authorities, many culture men, and so on. Then, the guests
assisted to an album and volume of homage being launched at the „Basilica”
Publishing House of the Romanian Patriarchate, and viewed a documentary film
cast by the TRINITAS T V about His Beatitude Father Patriarch Daniels life.
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Vizita canonică a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel în Bucovina
(20-22 august)
Bogdan CRONŢ, Pr. Sorin-Vasile TANCĂU

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat
timp de trei zile o vizită în Bucovina. Astfel, Preafericirea Sa, însoţit de înaltpreasfinţitul
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, au vizitat sâmbătă, 20 august
2011, Mănăstirea Humor. După popasul făcut la Mănăstirea Humor, Preafericitul
Părinte Daniel a mers împreună cu delegaţia la Mănăstirea Voroneţ. Patriarhul
României a sfinţit pe 21 august 2011, Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, din
oraşul Gura Humorului, judeţul Suceava, alături de un impresionant sobor de ierarhi,
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Programul vizitei canonice
a Preafericirii Sale în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor s-a încheiat pe 22 august,
după vizitarea mănăstirilor Suceviţa şi Moldoviţa.

Vizita Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la mănăstirile din zona Bucovinei a început în dimineaţa zilei de
sâmbătă, 20 august, la Mănăstirea Humor, din judeţul Suceava. Patriarhul
României, însoţit de înaltpreasfinţitul Teofan şi de Preasfinţitul Ioachim
Băcăuanul, a fost întâmpinat de înaltpreasfinţitul Pimen şi de obştea Mănăstirii
Humor. în biserica mănăstirii au fost înălţate rugăciuni de mulţumire, după
care înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a mulţumit Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel pentru prezenţa în Bucovina şi i-a prezentat situaţia
lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Humor. Preafericitul Părinte Daniel
a apreciat eforturile depuse de obştea mănăstirii şi a făcut o paralelă între re
facerea picturii unei biserici şi curăţirea duhovnicească a omului: „Această lu
crare sfântă a picturii nu este doar o podoabă, ci, în primul rând, o mărturisire
a credinţei, un îndemn la rugăciune şi la viaţă sfântă. Sfinţii din icoane sunt
învăţătorii noştri, dar mai ales sunt rugătorii noştri”, a spus Preafericirea Sa.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegaţia,
vizitând Mănăstirea Humor

în cadrul vizitei începute în Bucovina, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a ajuns sâmbătă, 20 august 2011, la Mănăstirea Voroneţ din judeţul
Suceava, însoţit de înaltpreasfinţitul Teofan, M itropolitul Moldovei şi
Bucovinei şi de Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepis
copiei Romanului şi Bacăului.
în biserica Mănăstirii Voroneţ au fost înălţate rugăciuni de mulţumire,
după care înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a prezentat succint
obştea precum şi viaţa monahală cu particularităţile de la acest aşezământ,
în continuare, Patriarhul României a rostit un cuvânt în care a subliniat va
loarea de simbol a Mănăstirii Voroneţ pentru creştinismul ortodox din
România. De asemenea, Preafericirea Sa a făcut referire la frumuseţea picturii
din această mănăstire ca simbolistică a albastrului de Voroneţ. „în mod deosebit
această mănăstire se remarcă prin memoria vie pe care o poartă domnitorul
Ştefan cel Mare şi Sfânt duhovnicului său. Aici la Voroneţ este locul unde se
păstrează pictură în interior din timpul voievodului, ceea ce este o raritate. O
pictură plină de măreţie şi de smerenie, de echilibru şi de fineţe. în plus, avem
aici un îndemn la Liturghie cosmică şi într-adevăr frumuseţea albastrului de
Voroneţ cheamă verdele din natură şi verdele translucid luminat de soare în
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de ierarhi, preoţi şi monahi la Mănăstirea Voroneţ

Liturghie cerească. Voroneţul ne arată, prin albastrul lui, cel mai bine, cerul co
borât pe pământ, îmbrăţişând toată lumea creată de Dumnezeu, natura, şi de
aceea, omul creştin român îl simte pe Dumnezeu aproape”, a spus Preafericirea
Sa. Mănăstirea Voroneţ este una dintre cele mai valoroase ctitorii ale Sfântului
Voievod Ştefan cel Mare, biserica fiind ridicată în anul 1488.
Oraşul Gura Humorului a îmbrăcat, duminică, 21 august, straie de săr
bătoare, pentru a cinsti sfinţirea bisericii cu hramurile „Naşterea Maicii
Domnului” şi „Duminica Sfinţilor Români”. Copii, tineri şi bătrâni, mulţi
dintre ei îmbrăcaţi în port tradiţional, s-au adunat în preajma catedralei încă
de la primele ore ale dimineţii, iar numărul credincioşilor adunaţi aici, humoreni şi nu numai, a ajuns în scurt timp la peste cinci mii. Sfinţirea catedralei
din Gura Humorului a fost un moment pe care locuitorii din partea locului
l-au aşteptat peste 16 ani. La slujba de sfinţire a catedralei a participat un număr
impresionant de arhierei, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel:
înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul
Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de
Nord, înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, înaltpreasfinţitul
Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul
Huşilor, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
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Romanului şi Bacăului, stareţi şi stareţe de la mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei
şi Rădăuţilor şi peste o sută de preoţi de la parohiile din jur. Slujba de sfinţire
a bisericii a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh, care a vorbit, la final,
credincioşilor prezenţi la eveniment despre semnificaţiile acestui moment de
osebit din viaţa creştinilor din oraşul sucevean Gura Humorului. „Binecuvân
tarea pe care o dăruieşte sfinţirea unei biserici este mare şi sfântă, pentru că
biserica de zid este învelişul arhitectural al Bisericii celei Vii a lui Hristos, care
înseamnă comunitatea bisericească euharistică îndrumată de păstorii ei duhov
niceşti. Deci, odată cu sfinţirea bisericii, se sfinţesc şi sufletele noastre, ale celor
care ne-am rugat în timpul slujbei de sfinţire”, a spus Părintele Patriarh. Apoi,
Preasfînţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, a dat citire actului de sfinţire a
locaşului de cult. După sfinţire, Preafericitul Părinte Daniel a oficiat Sfânta
Liturghie, înconjurat de soborul de ierarhi, dar şi de preoţi şi diaconi, pe scena
amenajată în faţa bisericii. In cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat importanţa rugăciunii şi a
postirii jertfelnice pentru întărirea credinţei. „Mântuitorul Iisus Hristos ne
arată că, atunci când avem puţină credinţă, trebuie să o înmulţim şi să o întărim
prin rugăciune fierbinte şi statornică şi prin postire jertfelnică. Pentru că, atunci

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul ierarhilor
prezenţi la sfinţirea Catedralei din Gura Humorului
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
semnând Hrisovul de sfinţire al Catedralei din Gura Humorului

când ne aflăm în stare de rugăciune şi de post, suntem direct legaţi de Dumnezeu
mai mult decât de orice lucru material din lumea aceasta. Prin rugăciune şi
prin postire jertfelnică - a nu mânca şi a nu bea nimic în ziua respectivă - noi
ne umplem de harul Duhului Sfânt”, a subliniat Părintele Patriarh.

„Cetăţean de onoare” al oraşului Gura Humorului
După oficierea Sfintei Liturghii, primarul Marius Ioan Ursaciuc a înmâ
nat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de „cetăţean de onoare” al
oraşului Gura Humorului şi, pentru prima dată în istoria localităţii sucevene,
i-a dăruit Cheia Oraşului. Cu această ocazie, domnul primar Marius Ursăciuc
a precizat: „Consiliul local al oraşului Gura Humorului s-a întrunit în şedinţă
extraordinară şi a conferit titlul de Cetăţean de Onoare şi, pentru prima oară
în istoria oraşului, conferă Cheia oraşului Gura Humorului, Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru ampla misiune
pe care o desfăşoară în promovarea valorilor credinţei, tradiţiei şi culturii
româneşti în lumea contemporană”. Părintele Patriarh Daniel a mulţumit
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Domnul Marius Ioan Ursaciuc, primarul oraşului Gura Humorului,
oferind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel „Cheia oraşului”

pentru distincţiile acordate şi şi-a exprimat speranţa de a mai avea prilejul să
participe la astfel de evenimente în oraşul din nordul ţării: „Mulţumesc
Domnului primar, Consiliului local pentru această mare onoare. Cheia
înseamnă aici o deschidere spre cooperare şi ajutorare. Onoarea obligă întot
deauna, şi anume, ne obligă să ne aducem aminte de acest oraş, să îl ajutăm
după posibilităţi şi să îl vizităm după posibilităţi”.
La rândul său, Patriarhul României a răsplătit munca celor care, fie clerici
sau mireni, au sprijinit în mod deosebit lucrările de construcţie a catedralei
din Gura Humorului. Printre cei răsplătiţi pentru râvna lor s-a numărat preotul
Mircea Nuţu, parohul Bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, cel care a muncit,
timp de 20 de ani, pentru a duce la bun sfârşit proiectul catedralei. Totodată
au fost oferite mai multe ordine şi diplome celor care au sprijinit în mod de
osebit lucrările de construire a Bisericii „Naşterea Maicii Domnului”. în aplau
zele humorenilor prezenţi la eveniment, părintele Mircea Nuţu a primit de la
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel „Crucea Patriarhală”, cea mai mare dis
tincţie acordată clericilor de Biserica Ortodoxă Română. „Pe lângă clericii şi
mirenii pe care i-am răsplătit astăzi şi cărora le-am mulţumit pentru eforturile
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deosebite pe care le-au depus la ridicarea acestui sfânt lăcaş, se cuvine să po
menim şi să mulţumim poporului, credincioşilor, cei mulţi şi anonimi, care
cu jertfa şi smerenie se unesc pentru a ajuta Biserica noastră”, a mai spus
Părintele Patriarh. Humorenii şi oaspeţii prezenţi la slujba de sfinţire a cate
dralei s-au declarat impresionaţi de frumuseţea lăcaşului de cult şi de soborul
arhiereilor Bisericii Ortodoxe Române, prezenţi la acest eveniment. Preotul
Mircea Nuţu, parohul Bisericii „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” din Gura
Humorului, consideră catedrala sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
„un simbol al oraşului şi o mărturie a credinţei humorenilor”: „catedrala nu a
cerut doar o jertfa morală, ci şi o jertfa materială. Pentru a duce la bun sfârşit
acest obiectiv spiritual, nu au fost doar 16 ani de muncă, ci 20 de ani, pentru
că au fost şi patru ani de
luptă pentru dobândirea tere
nului”, spune preotul Nuţu.
Crucea şi locul pentru cate
drală au fost sfinţite pe 5 de
cembrie 1991 de către
înaltpreasfinţitul
Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, iar trei ani mai
târziu, pe 23 octombrie 1994,
înaltpreasfinţitul Pimen, îm
preună cu un sobor de preoţi,
a sfinţit piatra de temelie a
catedralei, al cărei proiect a
fost realizat de arhitectul
Gheorghe Bratiloveanu. Ca
tedrala „Naşterea Maicii
Domnului” are o lungime de
46 m, o lăţime de 26 m şi
înălţimea de 53 m. Pictura
catedralei a fost începută în
anul 2007 şi a fost realizată de
profesorul Alexandru Mateiaş
Catedrala din Gura Humorului cu hramurile „Naşterea
din Bucureşti, împreună cu o
Maicii Domnului' şi „Duminica Sfinţilor Români”
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Credincioşi din Gura Humorului prezenţi la slujba de sfinţire a Catedralei

echipă de tineri. Sculpturile şi catapeteasma din biserică au fost realizate de o
echipă de meşteri, în frunte cu sculptorul Ioan Hantar, din Grumăzeşti - ju
deţul Neamţ. Pictura catapetesmei a fost făcută de un tânăr pictor din Gura
Humorului, Cristian Dumbrava, iar icoanele prăznicare au fost pictate tot de
un humorean, Vasile Dobrean. Partea exterioară a catedralei, lucrarea din pia
tră, este opera lui Florin Dorneanu, din localitatea Stânca - judeţul Neamţ. în
catedrală se află 21 de candelabre şi 32 de corpuri de iluminat aduse din Grecia,
majoritatea donaţii de la credincioşii care au dăruit bisericii şi cărţi de rugă
ciune, icoane şi alte obiecte necesare desfăşurării tuturor serviciilor religioase,
„în jurul meu i-am avut mereu alături pe credincioşii Parohiei „Sfinţii
Constantin şi Elena” din Gura Humorului. Ei au fost, de fapt, ctitorii acestei
catedrale, alături de credincioşi de la alte parohii din oraş şi din ţară, de humoreni plecaţi la muncă în străinătate, de oameni de afaceri. Am rămas uimit
de puterea credinţei şi spun mereu: dacă neamul românesc şi cei care ne conduc
ar înţelege ce înseamnă puterea credinţei şi unitatea poporului în jurul altarului,
aţi putea vedea multe minuni”, a precizat părintele Mircea Nuţu. După înche
ierea ceremoniilor de sfinţire, credincioşii s-au aşezat la rând, pentru a trece,
spre închinare, prin Sfântul Altar.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de copii la Mănăstirea Suceviţa

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vi
zitat pe 22 august, complexul monahal de la Mănăstirea Suceviţa din judeţul
Suceava. Preafericirea Sa a fost întâmpinat aici de sute de credincioşi îmbrăcaţi
în straie naţionale. Preafericirea Sa, însoţit de înaltpreasfinţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost întâmpinat la Suceviţa de către
înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi de maicile
mănăstirii. De asemenea, localnicii în costume populare l-au întâmpinat pe
Patriarhul României cu pâine şi sare. în biserica rhănăstirii s-au înălţat rugă
ciuni de mulţumire, după care înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen
a rostit un cuvânt de bun venit. înaltpreasfinţia Sa a făcut o prezentare a obştii
Mănăstirii Suceviţa şi, în special, a preocupărilor pentru restaurarea icoanelor.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat strădaniile maicilor de la această
mănăstire şi a punctat totodată aspecte referitoare la necesitatea folosirii icoa
nelor vechi, precum cele de la Suceviţa, în explicarea unor texte liturgice. De
asemenea, Preafericirea Sa a vorbit celor prezenţi despre unicitatea picturii şi
a apreciat grija pentru conservarea patrimoniului sacru bisericesc: „Astăzi, cu
televizorul şi internetul omul aproape că este înrobit de imagini şi de aceea
are nevoie de imagini sfinte care sfinţesc privirile, care înalţă sufletele la fru
museţi cereşti netrecătoare şi nelimitate. Icoana este o lucrare specifică Bisericii
şi arată pe oameni în comuniune veşnică cu Dumnezeu. Noi, personal, nu
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cunoaştem o mănăstire în toată lumea ortodoxă în care să fie pictaţi atât de
mulţi îngeri, în cete de îngeri. Aici sunt atât de multe şi atât de frumos pre
zentate încât ai impresia că este o vedere a cetelor îngereşti din ceruri. Este
foarte important acest lucru, deoarece cetele îngereşti săvârşesc continuu
Liturghia în faţa Preasfintei Treimi, iar Liturghia noastră de pe pământ când
începe se uneşte cu cea din ceruri”. La final, Preafericitul Părinte Daniel a ofe
rit maicii stareţe Mihaela Cozmei o Sfântă Evanghelie în versiune nouă, pre
cum şi alte volume pentru îmbogăţirea bibliotecii.
în continuarea vizitei canonice, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române a ajuns la Mănăstirea Moldoviţa din comuna Vatra
Moldoviţei, judeţul Suceava. însoţit de înaltpreasfinţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost
întâmpinat de înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor. în biserica mănăstirii au fost rostite rugăciuni de mulţumire, după
care Patriarhul României a rostit un cuvânt în care a arătat ce anume îi atrage
pe credincioşi să vină la mănăstirile bucovinene: „Pelerinii vin aici nu pentru
un sfânt anume, ci pentru sfintele icoane şi sfintele fresce. Pelerinaj la frumuseţile
sfinţeniei în picturi. Primirea pelerinilor care vor să se întâlnească cu frumuseţea
sfinţilor din picturi este o artă misionară de o valoare inestimabilă, pentru că

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de ierarhi, stareţi,
stareţe şi copii la Mănăstirea Moldoviţa
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omul, în general, păstrează în memorie imaginea mai mult decât cuvintele. Aceştia
sunt posibili convertiţi chiar dacă sunt necredincioşi sau posibili creştini mai
convinşi, mai iubitori de biserică şi de sfinţenie prin frumuseţea artei sacre”.
La finalul vizitei, înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen, i-a mul
ţumit Preafericitului Părinte Daniel pentru susţinerea şi promovarea mănăsti
rilor din Bucovina: „Vă mulţumim pentru toate câte ne-aţi împărtăşit cu ocazia
acestei vizite. Se zice că aţi încheiat vizita, dar nu este adevărat pentru că aceasta
este numai un început, căci aşa cum aţi mărturisit aveţi gânduri frumoase pen
tru vestirea acestor valori ale ortodoxiei prin mijloacele moderne de astăzi. Pen
tru toate vă mulţumim şi vă cerem iertare pentru neajunsurile noastre”.

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s Canonical Visit in Bucovina
(August 20-22)
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
has visited Bucovina during three days. The programme of His Beatitude Father
Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, aimed at visiting the monasteries
of Bucovina district and started with Humor Monastery, in Suceava county. Having
made this first halt, His Beatitude went then to Voroneţ Monastery, where he gave a
speech to the high hierarchs present there, and the monastic community, in which he
placed particular emphasis on the beauty and value of the colour (that had already
become a symbol) of the paintings of this historical monastery: „the Voroneţ blue”.
On the 21st of August, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, consecrated the Birthday of the Mother of God church in Gura
Humorului, Suceava county, assisted by an impressively large group of hierarchs, all
members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church.
On the 22nd of August, the Patriarch of Romania visited the monastic complex
of Suceviţa, Suceava county. His Beatitude was welcomed here by hundreds of
faithful ciad in their traditional peasant dress. The programme of His Beatitudes
canonical visit at the Archdiocese of Suceava and Rădăuţi came to an end, after
visiting Moldoviţa Monastery.
In conclusion of the visit, His Eminence Father Archbishop Pimen expressed
his gratitude to His Beatitude Father Daniel for supporting and promoting the
monasteries of Bucovina.
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
adresat cu prilejul D um inicii rom ânilor m igranţi
(21 august)

Comuniune românească în vreme de criză economică
Rostul principal al Dum inicii migranţilor este de-a spori comu
niunea şi conlucrarea fraternă între românii care muncesc sau studiază
departe de ţară şi cei rămaşi în România, precum şi de-a promova o
convieţuire armonioasă a imigranţilor români cu cetăţenii din ţările de
adopţie, mai ales acum când în multe locuri din lume criza economică
şi spirituală se manifestă prin tensiuni şi revolte de stradă, care se
pot transforma în conflicte interetnice şi interreligioase. Pe de altă
parte, Duminica aceasta este şi chemarea adresată credincioşilor
ortodocşi români să-şi intensifice şi reafirm e fidelitatea faţă de
Biserica strămoşească, de credinţa ortodoxă şi cultura spirituală
românească, să cultive unitatea familiei conjugale într-o lume din ce
în ce mai secularizată şi individualistă. Ierarhii şi preoţii
comunităţilor ortodoxe româneşti din diaspora contribuie foarte
mult la păstrarea unităţii şi identităţii naţionale şi confesionale a aces
tora, precum şi la integrarea lor în ţările gazdă. Din acest motiv, ei
merită mai mult sprijin din partea Bisericii şi a Statului român, mai
ales prin organizarea de programe comune, dedicate familiilor aces
tor preoţi, precum şi copiilor şi tinerilor români din afara graniţelor
ţării noastre. Cu bucurie vestim românilor ortodocşi care lucrează
sau studiază în străinătate că un simbol nou al comuniunii,
cooperării şi demnităţii noastre ortodoxe româneşti devine acum
construirea Catedralei Mântuirii Neamului, care, în picturile şi mozai
curile sale, va include icoane de sfinţi şi chipuri ale unor locaşuri de
cult reprezentative din toate provinciile româneşti şi ale unor
comunităţi româneşti din afara României.
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Construirea acestei Catedrale noi este, în acelaşi timp, o nece
sitate practică şi o lucrare simbolică în folosul poporului român din
ţară şi din afara ei, ea realizându-se prin contribuţia tuturor
românilor ortodocşi şi a fiecăruia în parte.
Colecta deja începută în eparhiile Patriarhiei Române arată că
mulţi români ortodocşi, deşi acum sunt săraci material, sunt totuşi
bogaţi în credinţă şi darnici în conlucrare, oferind lunar darul lor edificator
de zid şi de suflet.
Lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului se
desfăşoară pe bază de licitaţie sau selecţie şi oferă locuri de muncă
pentru oameni calificaţi în acest domeniu, iar fiecare bănuţ este folosit
cu mare atenţie şi responsabilitate. Noua Catedrală va avea în incinta ei
cămine şi cantine pentru pelerini, un centru social-cultural pentru tineri şi
adulţi, un centru medical de diagnostic şi tratament pentru pelerini săraci.
Astfel lucrarea spirituală sau liturgică a Catedralei se va împleti cu lucrarea
ei socială. în pofida unor atitudini tendenţioase sau ostile din presă,
construirea Catedralei Mântuirii Neamului este puternic susţinută de
poporul dreptcredincios, mai ales de clericii şi credincioşii ortodocşi
români care au contribuit şi la construirea altor biserici în ultimii 20
de ani. Aceştia reprezintă acum neamul de voievozi ctitori de locaşuri sfinte,
apărători ai credinţei şi ai culturii româneşti creştine, care construiesc biserici
utile nu doar pentru ei înşişi, ci şi pentru generaţiile viitoare.
Drept recunoştinţă, Biserica noastră pomeneşte zilnic în
rugăciunile ei pe cei care au zidit şi ajutat biserici numindu-i „fericiţii
şi pururea pomeniţii ctitori". De aceea, vă îndemnăm şi pe
dumneavoastră să vă adăugaţi lor, ajutând la construirea Catedralei
Mântuirii Neamului, oferind un dar pentru eternitate, deoarece iubirea faţă
de Biserică este arvuna vieţii veşnice.
Totodată, vă îndemnăm să ajutaţi pe cei săraci, bolnavi şi singuri,
pe cei bătrâni, orfani şi îndoliaţi din locurile natale româneşti, pentru
că faptele bune devin izvor de bucurie şi binecuvântare a vieţii omului pe
pământ şi în ceruri.
Vă dorim tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, un con
cediu sau o vacanţă frumoasă şi vă încredinţăm de preşuirea şi binecu
vântarea noastră părintească.
t D a n ie l
Patriarhul Bisericii O rtod oxe Rom âne
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„ Comuniune românească în vreme de criză economică”
Summary: His Beatitude Father Patriarch DaniePs message delivered on the
occasion of the Migrant Romanians’ Sunday (August 21)
Romanian Communion in Times of Economical Depression
The main sense and aim of The Migrants’ Sunday is to increase the communion
and fraternal co-operation between the Romanians that are working or studying far
away from their fatherland and those that have remained in Romania, as well as to
forward a harmonious cohabitation between the Romanian immigrants and the
citizens of the forster lands, especially now, when in more than one place in the world
the economical and spiritual depression appears in social străin and Street fightings,
which might turn into serious interethnical and interreligious conflicts. On the other
hand, the Sunday we are celebrating today is also an appeal to the Romanian
Orthodox believers to make conspicuous and redouble their devotion to our
forefathers Church, to the Orthodox faith, and the Romanian spiritual culture, to
promote the conjugal familys unity within a world which is ever more secularized
and individualistic. The hierarchs and the priests of the Romanian orthodox
communities in diaspora are all instrumental in preserving their naţional and
confessional unity, as well as in their integration in those countries that have received
them. This is the reason why they are worth supporting by the Romanian Church
and State, especially by organizing common programmes dedicated to these priests
families, as well as to the Romanian children and young people abroad. Accordingly,
it is with great joy that we announce the orthodox Romanians who work abroad that
a new symbol of our communion, joint work and Romanian orthodox dignity has
become now the building of the Peoples Salvation Cathedral which, among its
paintings and mosaics, will include icons of saints and images of some dwellings of
worship which representative of all the Romanian provinces, and also belonging to
some Romanian communities abroad. Building this new Cathedral is hereat both a
practicai necessity and a symbolic work for the benefit of the Romanian people who
live in their own country or abroad, being thereby realized owing to the contribution
of all and each orthodox Romanian.
The subscriptions that are already in progress in all the eparchies of the
Romanian Patriarchate are illustrative of the fact that lots of Romanians, though
materially needy nowadays, are nevertheless rich in faith and generous in cooperation, offering every month their gift which is both able to erect walls and
enlighten souls.
The building works for the Peoples Salvation Cathedral proceed from the
practice of auction and selection, and thereby provide jobs for all people who are
qualified in this field, and each small coin is ever so carefully and responsibly used.
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The new Cathedral is going to include hostels and refecteries for pilgrims, a social
and cultural centre for young people and adults, a medical centre for diagnosis and
cure for needy pilgrims. Hence, the spiritual or liturgical programme of the Cathedral
is going to interweave with its social programme. Despite some tendentious or
hostile attitudes in press, the building of the People s Salvation Cathedral is vigorously
encouraged by all the faithful, especially by the Romanian clergy and believers who
have contributed to the building of other churches for the last twenty years. It is they
now that are representative for the noble line of descendents from our voivodes who
founded those famous dwellings of worship of yore, and were protectors of the
Romanian Christian faith and culture; it is also they that built new churches
nowadays, not only for their own use, but for the new generations to come.
This is the reason why it is with high gratitude that our Church daily mentions
in her prayers those that have built churches or gifted them away, calling them
“forever blessed and commemorated”. A therefore address you my stimulating advice
to join them in the building of the People s Salvation Cathedral, making your bit and
gift in eternity, because Iove for Church is earnest money for eternal life.
A therewith urge you to help the poor, the ill and alone, the old, the orphans
and the mournful who live in your Romanian native districts, because your good
deeds will become source of joy and blessing for mans life on earth and in Heaven.
A wish you all good health and salvation, peace and joy, a nice holiday, and
assure you of all my fatherly esteem and blessing.

t D a n ie l
Patriarch o f the Romanian Orthodox Church
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
în vizită la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului
(25 august)
Marinei Laurenţiu MARCU

In ziua de 25 august 2011, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a vizitat şantierul Catedralei Mântuirii Neamului. In cadrul
vizitei, Preafericirea Sa a verificat stadiul lucrărilor realizate şi a analizat soluţiile
prezentate de constructori pentru viitoarele etape ale proiectului.

întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, împreună cu Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal,

Şantierul Catedralei Mântuirii Neamului
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Dl Franco Sticher, manager de proiect, explicând planurile de subsol
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

şi membri ai Permanenţei a vizitat în ziua de 25 august 2011 şantierul noii
Catedrale patriarhale de pe Dealul Arsenalului din Bucureşti. Cu această oca
zie, cei responsabili de realizarea acestui proiect i-au prezentat Preafericirii
Sale lucrările efectuate şi soluţiile privind următoarele etape în construcţia
subsolului Catedralei.
Preafericirea Sa a avut bucuria de a constata că au fost realizate ancorajele
care vor asigura stabilitatea pereţilor mulaţi şi că s-au efectuat deja lucrări de
pregătire a fundaţiei viitoarei Catedrale patriarhale. Pentru realizarea zonelor
de acces şi a legăturilor funcţionale între toate nivelele Catedralei Mântuirii
Neamului, au fost prevăzute şase noduri de circulaţie verticală, formate din
scări şi baterii de lifturi. Acestea asigură legătura dintre parter şi nivelele infe
rioare până la cota -16,0 metri, dar şi cu nivelele superioare, până la cota +42,0
metri. De la aceasta cotă în sus, circulaţia se continuă prin intermediul a patru
baterii de scări şi lifturi, situate la baza turlei principale, până la cota +57,0
metri. De asemenea, două scări si două lifturi urcă pană la cota +71,0 metri,
apoi cele două lifturi şi o scară —care se desfăşoară în jurul turlei principale,
urcă până la cota +91,0 metri.
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Patriarhul României a felicitat constructorii pentru lucrările realizate, iar
apoi i-au fost prezentate planurile şi etapele în construcţia subsolului
Catedralei, precum şi metodele tehnice de realizare ale acestora.
O etapă importantă pentru asigurarea rezistenţei la eventualele infiltraţii
de apă în fundaţia Catedralei Mântuirii Neamului o constituie realizarea hidroizolaţiei. Pentru ca riscul de infiltraţii să fie redus la minimum, s-a con
siderat oportun ca la celelalte elemente care alcătuiesc hidroizolaţia să se
adauge un înveliş din plumb ce va proteja baza întregii construcţii. Stratul
de plumb va fi atât la nivel orizontal, cât şi la nivel vertical şi va avea în primul
rând rolul de a proteja construcţia de apă, servind drept hidroizolaţie alături
de peretele de polistiren, acesta urmând să fie amplasat între pereţii mulaţi
şi fundaţie.
După vizitarea şantierului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, îm
preună cu delegaţia, a vizitat biserica provizorie din apropierea viitoarei
Catedrale, realizată pe schelet metalic din materiale prefabricate, unde se va
sluji până ce va fi terminată Catedrala, credincioşii având astfel posibilitatea

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel analizând planurile de subsol
ale Catedralei Mântuirii Neamului
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc
în vizită de lucru la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului

să facă donaţii şi în acest loc în vederea finalizării lucrărilor acestui important
edificiu, simbol al Ortodoxiei româneşti.
Ansamblul Catedralei Mântuirii Neamului se va dezvolta pe o lungime
de circa 450 de metri şi o lăţime de 175 de metri. întregul complex va fi
dominat de Catedrală, a cărei turlă principală se va ridica la o înălţime de 120
de metri.
Catedrala va avea 120 de metri lungime, 70 de metri lăţime şi 120 de
metri înălţime, iar înălţimea minimă de streaşină va fi de 44, 95 metri.

Summary: The Patriarch of Romania on a Visit to the People' Salvation Cathedral
Building Site
On the 25th of August 2011, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, together with His Grace Varlaam Ploieşteanul,
patriarchal auxiliary Bishop, as well as members of the Permanent Synod visited the
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People Salvation Cathedral building site. On this occasion, those entrusted with the
task of implementing this project acquainted His Beatitude with all the achieved
works. The Patriarch of Romania congratulated the builders for the works they had
performed as yet, then he was showed the plâns and stages in the building of the
cathedral's basement, as well as the technical methods of achieving all these. At the
end of his visit, His Beatitude Father Patriarch and his companions looked in the
church provisionally built on a metallic framework and of prefabricated parts, which
is erected near the future cathedral and where the divine services will be officiated
until the cathedral is finished.
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 mai - 31 august 2011)

MAI
Duminică, 1 mai:
în Duminica a Il-a după Paşti, numită şi Duminica Sfântului Apostol Toma,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună
cu un sobor de 20 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a săvârşit slujba de sfinţire a noii biserici din incinta Mănăstirii
Lainici, Arhiepiscopia Craiovei, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul
Cuvios Irodion”.
în cuvântul de învăţătură rostit după slujba sfinţirii bisericii, Preafericirea Sa
a evidenţiat faptul că „sfinţirea unei biserici este cea mai mare lucrare din
lumea aceasta, deoarece biserica reprezintă împărăţia veşnică a lui Dumnezeu
pe pământ. Biserica aceasta este icoana Ierusalimului Ceresc. De aceea, cântăm
la sfinţirea bisericii «înnoieşte-te, înnoieşte-te, noule Ierusalime!» Această casă
a Preasfintei Treimi este o binecuvântare. Până acum, ea a fost un dar al acestei
obşti monahale, o ofrandă frumoasă adusă lui Dumnezeu spre sfinţire. De as
tăzi înainte, ea este darul lui Dumnezeu spre noi. Noi am oferit lui Dumnezeu
lucruri din lumea aceasta, limitate şi trecătoare. Acum, după ce biserica s-a
umplut de harul Preasfintei Treimi, ea devine casa Tatălui, a Fiului şi a
Sfântului Duh. Am oferit daruri pământeşti şi primim daruri cereşti. Aici pri
mim arvuna vieţii veşnice şi iertarea păcatelor”.
După sfinţirea bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta
Liturghie împreună cu soborul de arhierei, preoţi şi diaconi şi în prezenţa a
mii de credincioşi.
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In cuvântul de învăţătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a
explicat care sunt înţelesurile duhovniceşti ale acesteia, evidenţiind faptul
că, prin cuvintele Sfântului Apostol Toma „Domnul meu şi Dumnezeu
meu!”, se înţelege faptul că Toma nu doar a fost convins de învierea lui
Hristos, ci, deodată cu această credinţă, că Hristos a înviat, el a mărturisit
că Hristos este şi Domnul Vieţii. De asemenea, Preafericirea Sa, tâlcuind cu
vintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate Sfântului Apostol Toma „Pentru
că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut”, a vorbit despre
importanţa cunoaşterii în Ortodoxie, şi anume despre „cunoaşterea prin ve
dere duhovnicească”.
După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pro
clamat solemn canonizarea Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Crucea patriarhală
Preacuviosului părinte arhimandrit Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor
din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, iar pentru noua bi
serică a dăruit o Cruce de binecuvântare şi un set de Sfinte Vase.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, cu ocazia aniversării
hirotonirii Preasfinţiei Sale întru arhiereu.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Spiritualitate şi cultură la
Caransebeş”, cu prilejul organizării în Episcopia Caransebeşului a „Zilelor
credinţei şi culturii în Caraş-Severin”, ediţia a V-a, în perioada 1-8 mai 2011.
Luni, 2 mai:
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Macarie, Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, cu ocazia aniversării hiro
tonirii Preasfinţiei Sale întru arhiereu.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
A prezidat o şedinţă de lucru la care au participat: Preasfmţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal; şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dl inginer Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului.
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Marţi, 3 mai:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din Arhiepiscopia
Bucureştilor, în Sala Consilium a Palatului Patriarhiei.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei
şi Exarhul Plaiurilor.
A primit în audienţă Părintele diac. dr. Liviu Petcu, asistent cercetător ştiinţific
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
Miercuri, 4 mai:
A primit, la Palatul Patriarhiei, vizita Excelenţei Sale Dl Filippos Petsalnikos,
preşedintele Parlamentului Republicii Elene. La întrevedere a participat şi
ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti, Excelenţa Sa Dl Georgios
Poukamissas.
Preşedintele Parlamentului Republicii Elene a mulţumit pentru primire şi a
subliniat importanţa relaţiilor tradiţionale bisericeşti, culturale, educaţionale,
economice şi politice de prietenie dintre cele două ţări şi popoare.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat relaţiile de frăţietate dintre
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă a Greciei şi a subliniat faptul
că cele două popoare şi ţări ortodoxe, membre ale Uniunii Europene, trebuie
să-şi intensifice cooperarea pentru a da o mărturie comună a credinţei şi a va
lorilor lor culturale şi spirituale, în context european.
în timpul întrevederii au mai fost abordate şi unele aspecte ale relaţiilor dintre
Stat şi Culte, în România. în acest context, Patriarhul României a subliniat
faptul că în ţara noastră Cultele sunt autonome, dar cooperează cu Statul,
pentru înfăptuirea binelui comun în societate.
Joi, 5 mai:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la
Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, la Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol.
147

1

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la Reşedinţa patriarhală.
Vineri, 6 mai:
A primit în audienţă: pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar
patriarhal; Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului; şi pe PC Pr. Ionuţ Corduneanu, vicar-administrativ patriarhal.
Sâmbătă, 7 mai:
A primit în audienţă pe Dl Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale, şi
pe Dl Neculai Onţanu, primarul sectorului 2, Bucureşti.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Marc Nemţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, cu
prilejul aniversării hirotonirii Preasfinţiei Sale întru arhiereu.
Duminică, 8 mai:
în Duminica a IlI-a după Paşti, numită şi Duminica Mironosiţelor, Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit slujba de
sfinţire a bisericii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” —Vatra Luminoasă,
din Protoieria II Capitală, sector 2, Bucureşti.
In cuvântul de învăţătură, rostit după sfinţirea bisericii, Preafericirea Sa a fe
licitat pe cei prezenţi la acest eveniment, întrucât „credincioşii formează bise
rica cea vie, iar lăcaşul, numit tot biserică, este învelişul arhitectonic al
comunităţii în rugăciune împreună cu sfinţii lui Dumnezeu, cler şi popor”.
Apoi, Preafericirea Sa a vorbit despre biserica - locaş de cult - care este: „cerul
pe pământ”; locul unde oamenii nu sunt singuri, ci sunt „împreună cu sfinţii
lui Dumnezeu care se roagă necontenit în ceruri”; „icoana Ierusalimului ce
resc”, adică „Dumnezeu, împreună cu îngerii şi oamenii sfinţi, este reprezentat
aici, pe pământ, prin Biserică”; „locul de sfinţire al timpului şi spaţiului ca le
gătura timpului şi spaţiului cu Dumnezeu cel mai presus de timp şi spaţiu”;
aici, în biserică, „timpul sfinţit se adună în eternitate, se înveşniceşte”. Biserica
este „locul în care ne sfinţim viaţa, aici ne botezăm, primim Mirungerea, aici
primim Sfânta împărtăşanie, ne cununăm, în Biserică primim vindecarea
păcatelor prin Taina Spovedaniei, prin Taina Sfântului Maslu, aici primim
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arvuna vieţii veşnice”. „Nici o instituţie în lumea aceasta, în afară de Biserică,
nu poate dărui iertarea păcatelor şi arvuna vieţii veşnice, deci Biserica nu poate
f i înlocuită cu nimic din lumea aceasta .
După slujba de sfinţire a bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a să
vârşit Sfânta Liturghie, în biserica nou sfinţită. în cuvântul de învăţătură,
Preafericirea Sa a explicat care este semnificaţia duhovnicească a Duminicii
Femeilor Mironosiţe şi a arătat că femeia credincioasă este cel mai mare mi
sionar în Biserică: „Femeia credincioasă, care este mamă creştină şi dă naştere
copiilor şi îi creşte în credinţă, este cel mai mare misionar în Biserică, pentru
că ea aduce viaţă pe lume şi pregăteşte, prin copiii care se nasc pe pământ, ce
tăţeni ai împărăţiei cerurilor. De aceea, educaţia creştină nu este doar pentru
un utilitarism al Patriei pământeşti, ci este o investiţie pentru eternitate”. în
continuare, Preafericirea Sa a arătat că, în întâlnirea cu Hristos a femeilor mi
ronosiţe, este prefigurată împărtăşirea cu Hristos. De asemenea, femeile mi
ronosiţe reprezintă, pentru toate femeile de astăzi, modele de urmat. Sfântul
Sinod a hotărât ca Duminica Femeilor Mironosiţe să fie Ziua fem eii creştine,
prilej cu care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat pe toate femeile
credincioase şi le-a îndemnat să fie precum mironosiţele, o icoană luminoasă.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit întru iconom stavrofor
pe PC Pr. Paroh Ovidiu-Laurenţiu Stegăruş şi iconom pe PC Pr. Marius-Marian
Petre. De asemenea, a dăruit pentru noua biserică o cruce de binecuvântare,
iar pentru Biblioteca parohială a oferit Biblia, în format mare, cele trei volume
dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române Autocefalia: libertate şi dem
nitate, Autocefalie şi responsabilitate şi Autocefalie şi comuniune, şi alte cărţi de
teologie.
Deoarece biserica s-a ridicat cu sprijinul Primăriei sectorului 2, Preafericitul
Părinte Patriarh a acordat Dlui primar Neculai Onţanu o icoană cu Sfântul
Ierarh Nicolae, iar persoanele din administraţia Primăriei sectorului 2 Capitală
au primit distincţii pentru ajutorul dăruit preoţilor în ridicarea lăcaşului de
cult şi buna organizare a slujbei de târnosire. Au primit distincţii şi ceilalţi
ctitori şi donatori care au contribuit la construirea bisericii.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul
ortodox român al Italiei, cu prilejul aniversării întronizării Preasfinţiei Sale ca
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
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Luni, 9 mai:
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A primit în audienţă pe PCuv. Protos. David Petrovici, stareţul Mănăstirii
„înălţarea Sfintei Cruci”, Caraiman.
Marţi, 10 mai:
A primit în audienţă pe Dl Ioan Nani, Directorul A N TIBIO TICE SA, Iaşi.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi
Luxemburgului.
A primit în audienţă pe Dl Florin Georgescu, prim-viceguvernator şi vicepre
şedinte al Consiliului de administraţie al BNR.
Miercuri, 11 mai:
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, director al Departamentului
Românii de Pretutindeni.
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Qais Sadiq, preşedintele Centrului de
Studii Ecumenice din Aman, Iordania, şi preotul comunităţii ortodoxe arabe
din Bucureşti.
A primit în audienţă pe PC Pr. asist. univ. drd. Silivu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, din Bucureşti.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Sofian Braşoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi
Luxemburgului, cu prilejul aniversării hirotonirii Preasfinţiei Sale întru
arhiereu.
Joi, 12 mai:
A predat cursuri de Teologie pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul”, din Bucureşti.
A transmis un mesaj de binecuvântare cu prilejul celei de-a doua Adunări
Generale a reţelei Acţiunea Bisericilor pentru Muncă şi Viaţă (CALL), organizată
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de Conferinţa Bisericilor Europene (CEC) şi CALL, cu sprijinul Asociaţiei
Ecumenice a Bisericilor din România (AIDRom), în Sala Conventus a Pala
tului Patriarhiei.
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Ahmad Aqel, Ambasador extraordi
nar şi plenipotenţiar al statului Palestina la Bucureşti.
A primit în audienţă pe Dl Mihai-Răzvan Ungureanu, directorul S.I.E.
A transmis un mesaj de felicitare înaltpreasfmţitului Părinte Epifanie, Arhie
piscopul Buzăului şi Vrancei, cu prilejul zilei onomastice - Sfântul Epifanie,
Arhiepiscopul Ciprului.
Vineri, 13 mai:
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
Duminică, 15 mai:
A participat la Sfânta Liturghie, în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”
din Reşedinţa patriarhală, şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A primit la Reşedinţa patriarhală un grup de pelerini din Insula Tinos, Grecia.
Marţi, 17 mai:
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Ieronim Creţu, Superiorul Aşezămin
telor româneşti de la Locurile Sfinte (Ierusalim, Iordan şi Ierihon).
Miercuri, 18 mai:
A prezidat şedinţa de lucru a Subcomisiei pentru Statut şi Regulamente a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Dna conf. univ. dr. Paulina Popoiu, director general
al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Guşti”, şi pe Dna Lia Cosma, mu
zeograf în cadrul aceleiaşi instituţii.
Joi, 19 mai:
A participat, în Catedrala patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea
lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în Sala Sfântului Sinod a Reşedinţei patriarhale. In cadrul şedinţei a avut loc
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alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei, sub
preşedinţia înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului.
Dintre cei doi candidaţi desemnaţi de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în consultare cu Adunarea epar
hială a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret, pe
Preasfinţitul Părinte Irineu Bistriţeanul în scaunul vacant de Arhiepiscop al
Alba Iuliei, cu 29 de voturi din 42 exprimate. Preasfinţitul Părinte Andrei
Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a obţinut 13 voturi.
Vineri, 20 mai:
A primit, la Reşedinţa patriarhală, pe Eminenţa Sa Cardinalul Stanislaw
Dziwisz, Arhiepiscop romano-catolic de Cracovia, aflat într-o vizită în
România. La întrevedere a mai participat înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Ioan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti şi preşedintele Confe
rinţei Episcopilor Catolici din România.
în calitate de fost secretar al Papei Ioan Paul al II-lea, Eminenţa Sa Cardinalul
Stanislaw Dziwisz a rememorat vizita de neuitat a fostului suveran pontif la
Bucureşti (7-9 mai 1999) şi a subliniat importanţa ei în consolidarea dialo
gului teologic şi a relaţiilor dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica
Ortodoxă Română.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat că cele două întâlniri ale vred
nicului de pomenire Patriarh Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea, de la Bucu
reşti (1999) şi de la Vatican (2002), au avut efecte benefice pentru relaţiile
dintre ortodocşii români şi catolicii din Italia şi alte ţări cu populaţie majoritar
catolică din Europa. De asemenea, Preafericirea Sa a reliefat relaţiile tradiţio
nale de prietenie dintre poporul român şi poporul polonez şi a subliniat im
portanţa dialogului şi a cooperării practice dintre Biserici în promovarea păcii,
a bunei înţelegeri şi a solidarităţii cu diferite comunităţi creştine aflate în
dificultate.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în Sala Sfântului Sinod a Reşedinţei patriarhale.
A primit în audienţă pe Dl Ion Grecu, preşedintele firmelor ELCOMEX.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita înaltpreasfinţitului Părinte Anthimos,
Mitropolit de Alexandroupolis, Traianoupoleos şi Samotrakis - Grecia.
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Sâmbătă, 21 mai:
A săvârşit Sfânta Liturghie, cu prilejul sărbătorii Sfinţilor împăraţi Constantin
şi Elena - hramul istoric al Catedralei patriarhale - înconjurat de un sobor de
14 ierarhi, zeci de preoţi şi diaconi, pe un podium special amenajat lângă
Catedrala patriarhală. între ierarhii co-slujitori s-a aflat şi înaltpreasfinţitul
Părinte Anthimos, Mitropolit de Alexandroupolis, Traianopolis şi Samotrakis
- Grecia, care a rostit un cuvânt de învăţătură după citirea Sfintei Evanghelii.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre
Sfinţii împăraţi Constantin şi mama sa Elena, care sunt modele de viaţă creş
tină, hărnicie, dărnicie, înţelepciune şi rugători în ceruri: „...Sfinţii împăraţi
rămân vii în memoria Bisericii prin ceea ce ei au făcut, dar şi prin rugăciunile
pe care ei le înalţă în Ceruri pentru Biserica lui Hristos din toată lumea”.
Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că Sfântul împărat Constantin se aseamănă
cu Sfântul Apostol Pavel în ceea ce priveşte convertirea sa şi că el este este
cinstit ca un episcop nehirotonit, ca un supraveghetor care îi poartă părinteşte
de grijă Bisericii lui Hristos de pe pământ. Dumnezeu a intervenit, în istorie,
prin Sfântul împărat Constantin cel Mare, şi „această intervenţie a schimbat
istoria, pentru că în anul 306 a devenit cezar, în 312 după ce l-a înfrânt pe
Maxenţiu, rivalul de la Roma, a devenit împărat, pentru ca în 313 să dea de
cretul de libertate a conştiinţei sau Edictul de la M ilan , când s-a pus capăt
persecuţiilor împotriva creştinilor”. Sfântul Constantin cel Mare a fost un
mare apărător al Bisericii şi el a reprezentat un model pentru voievozii ro
mâni, de la care au învăţat să zidească biserici, el „rămâne în memoria vie a
Bisericii pentru că el a fost apărător al credinţei. El a convocat primul Sinod
Ecumenic, cel de la Niceea din 325, şi când a văzut cum arătau episcopii
care au fost prigoniţi în timpul persecuţiilor, unii fără un ochi, mână, picior
sau mutilaţi în fel şi chip, cu lacrimi i-a primit cinstindu-i, ridicându-se în
picioare atunci când ei au intrat în sala sinodală. Sfântul împărat Constantin
a dat dreptul episcopilor şi preoţilor în Biserică de a elibera pe sclavi, a dat
legi pentru îngrijirea bolnavilor, văduvelor, orfanilor, săracilor, a sancţionat
adulterul, avorturile, torturile. Toate acestea sunt legi ale demnităţii umane.
La începutul secolului al IV-lea, Sfântul Constantin cel Mare a fixat legi care
au devenit patrimoniu al întregii umanităţi...”. Sfânta împărăteasă Elena re
prezintă modelul mamei creştine, care creşte copilul în credinţă şi îl sfătuieşte
să facă binele, mai ales atunci când ocupă funcţii publice înalte.
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După Sfânta Liturghie, a urmat momentul premierii copiilor şi profesorilor
care au câştigat Concursul naţional de creaţie literară şi artistică intitulat „Co
pilul în familie” şi organizat de Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei
Române. Făcând referire la faptul că Sfânta împărăteasă Elena „este modelul
mamei creştine care creşte copii în credinţă”, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a arătat că sărbătoarea Sfinţilor împăraţi este momentul potrivit pentru
premierea copiilor câştigători ai acestui concurs:,Astăzi am considerat ca fiind
foarte potrivit momentul pe care îl trăim să premiem, să evidenţiem, să apre
ciem şi să onorăm cu preţuirea noastră, a Bisericii, pe toţi copiii şi profesorii
care au câştigat Concursul naţional «Copilul în familie», care mai întâi s-a
desfăşurat în eparhii şi apoi, acum, în faza finală de apreciere, aici la Patriarhia
Română, în ziua Sfinţilor împăraţi Constantin şi mama sa Elena”.
Toţi tinerii câştigători au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel Diploma de onoare „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”, insigna cu
Crucea patriarhală, albumul „Lumină din suflet de copil” şi câte un pacheţel
cu dulciuri. Profesorii care i-au îndrumat pe copii, preoţi sau mireni teologi, au
primit Diploma de onoare „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”. Preafericirea
Sa a subliniat faptul că familia creştină este un mare dar dat de Dumnezeu
care, îndrumată de Şcoală şi Biserică, aduce cea mai mare contribuţie în viaţa
poporului român, prin faptul că astfel se pregătesc nu numai cetăţeni pentru
patria pământească, ci şi cetăţeni pentru Patria cerească. Cea mai mare şi
scumpă investiţie în tineri este transmiterea credinţei, legătură vie şi sfântă
între om şi Dumnezeu.
Concursul naţional de creaţie creştină „Copilul în fam ilie” s-z. desfăşurat în ca
drul manifestărilor din anul 2011, proclamat de Sfântul Sinod „Anul omagial
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat apoi pe înaltpreasfinţitul Părinte
Antimos din Grecia, căruia i-a dăruit o cruce şi un engolpion arhieresc, ca
semn de preţuire din partea Patriarhiei Române. De asemenea, părintele in
spector patriarhal Constantin Naclad, coordonatorul proiectelor catehetice ale
Patriarhiei Române, a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Crucea patriarhală —cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române - pentru
grija şi osârdia cu care a implementat proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”.
De asemenea, Preafericirea Sa a mulţumit ierarhilor, Secretarului de stat pen
tru Culte, Dl Adrian Nicolae Lemeni, pentru participarea la hramul Catedralei
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patriarhale, i-a felicitat pe ostenitorii de la Sectorul Teologic-educaţional al
Patriarhiei Române şi a urat „La mulţi ani!” tuturor celor ce poartă numele
Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena. Credincioşii prezenţi la slujbă au pri
mit în dar, din partea întâistătătorului Bisericii noastre, iconiţe cu chipurile
primilor ocrotitori ai Catedralei patriarhale.
Duminică, 22 mai:
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii)
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
Marţi, 24 mai:
A participat la Congresul „Să convieţuim într-o perioadă de criză: familia lui
Dumnezeu, familia omului, familia popoarelor”, organizat de Patriarhia
Română şi Comunitatea Sânt’ Egidio, Roma, în Aula Magna Teoctist Patriarhul
a Palatului Patriarhiei. în cadrul acestui eveniment a fost lansată ultima carte
a cunoscutului teolog ortodox francez Olivier Clement, având titlul „Repere
spirituale pentru omul de a z i” - ediţia în limba română, apărută la Editura
Basilica a Patriarhiei Române, cu un cuvânt înainte al Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel.
La finalul Congresului, Preafericitul Patriarh Daniel a prezentat, în sinteză,
concluziile tuturor referatelor susţinute, arătând că familia trece prin criză din
cauza slăbirii comuniunii de iubire dintre soţi şi a relaţiei lor cu Dumnezeu,
dar şi din cauza societăţii moderne care o supune la foarte multe provocări şi
care devine un mediu în care familia tradiţională nu se mai poate regăsi. „în
Noul Testament, căsătoria se înalţă în har prin prezenţa Mântuitorului în fa
milie. Păcatul a venit în lume printr-o familie, printr-un cuplu, Adam şi Eva,
iar prima minune a Mântuitorului Iisus Hristos este săvârşită în momentul
întemeierii unei familii, la nunta din Cana Galileii. Sfântul Efrem Şirul spune
că după cum apa este transformată în vin şi a adus bucurie, tot aşa căsătoria
naturală este transformată în binecuvântare de a fi icoana eshatologică a iubirii
dintre Hristos şi Biserică. Ruperea legăturii omului cu Dumnezeu produce o
mulţime de rupturi la nivelul existenţei umane, în familie, în comunitate sau
în societate şi, în cele din urmă, ruptura între popoare”.
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Miercuri, 25 mai:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe responsabilii şi câţiva colaboratori ai Mişcării Focolarelor
- Opera Sfintei Maria pentru România şi Republica Moldova.
Joi, 26 mai:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 27 mai:
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A adresat un mesaj de felicitare înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop
Justinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, cu
prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani.
A primit în audienţă pe PCuv. protos. David Petrovici, stareţul Mănăstirii
„înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman şi exarh pentru zona de munte Prahova.
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, director al Departamentului
Românii de Pretutindeni.
Duminică, 29 mai:
Duminica Vl-a după Paşti {a Orbului din naştere)
A oficiat slujba de sfinţire a picturii bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae
a parohiei Fefelei din Protoieria Urlaţi. După sfinţirea picturii a săvârşit Sfânta
Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita înaltpreasfinţitului Părinte Daniel,
Mitropolit de Kaisarianis, Vironos şi Ymittou - Grecia.
Luni, 30 mai:
A primit în audienţă pe Dl Ioan Nani, directorul AN TIBIO TICE SA, Iaşi.
Marţi, 31 mai:
10.00 - A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
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Miercuri, 1 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Joi, 2 iunie:
De sărbătoarea înălţării Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală, înconjurat de un numeros
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.
In cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a explicat înţelesurile duhovniceşti
ale Sfintei Evanghelii care se citeşte în această zi, precum şi însemnătatea sărbă
torii înălţării Domnului pentru viaţa Bisericii şi pentru mântuirea oamenilor:
„...Sărbătoarea de astăzi este plină de semnificaţii, însă semnificaţia centrală
este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a coborât pe pământ, S-a întrupat, a
luat chip de om, a luat natura noastră, a sfinţit-o, a îndumnezeit Trupul Său,
l-a înălţat la ceruri, ca să ne arate nouă oamenilor că noi nu suntem făcuţi să
stăm în mormânt, ci să trăim veşnic în iubirea Preasfintei Treimi, în împărăţia
cerurilor [...] „Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a bucuriei, pentru că lu
crarea lui Hristos nu se opreşte cu învierea Sa din morţi, ci lucrarea lui Hristos
continuă cu înălţarea la ceruri, întru slavă, a naturii umane şi trimiterea
Duhului Sfânt. [...] Taina aceasta, a înălţării Domnului Hristos la ceruri, este
taina iubirii Sale care vrea să ne ridice în slava lui Dumnezeu, spre fericirea
noastră veşnică, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu Cel Veşnic
şi este chemat la viaţă veşnica5.
în cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotonit întru
ieromonah, pe seama Mănăstirii Antim din Bucureşti, pe PCuv. ierodiacon
Policarp Pârvuloiu, Secretarul Comisiei patristice a Patriarhiei Române.
După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa a oficiat slujba Parastasului pentru po
menirea Eroilor Neamului şi a rostit un cuvânt de învăţătură, arătând modul
în care această sărbătoare a devenit zi de pomenire a Eroilor Români şi sărbă
toare legală:
„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la începutul secolului al XX-lea,
a hotărât ca sărbătoarea înălţării Domnului să fie şi zi de pomenire a tuturor
Eroilor Neamului Românesc. Această tradiţie românească a fost confirmată
apoi de către Sfântul Sinod ş;i mai recent şi de Parlamentul României, care a
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declarat cea de-a patruzecea zi de la învierea Domnului ca zi de sărbătoare
pentru pomenirea eroilor, numind-o sărbătoare legală”.
Apoi a explicat că pomenirea eroilor „este o datorie morală, pentru că tot ceea
ce avem astăzi, ca teritoriu al ţării noastre şi ca demnitate românească, a fost
construit pe jertfa. De aceea, stema ţării noastre are pe ea vulturul cu crucea
în plisc, ceea ce înseamnă că se înalţă în lumină spre slava cerurilor, purtând
crucea în plisc. Prin aceasta se arată că orice înălţare în demnitate, unitate şi
comuniune a poporului român, s-a făcut numai prin jertfa şi nu avem nimic
primit cadou” [...] „Pomenirea aceasta este o datorie din partea noastră ca re
cunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru jertfelnicia celor care s-au luptat pen
tru apărarea credinţei şi a patriei strămoşeşti, pentru libertatea şi demnitatea
poporului român, ca fiind daruri de la Dumnezeu. Dar, deodată cu pomenirea
ca recunoştinţă, ca recunoaştere a iubirii jertfelnice a eroilor români, noi ne
cultivăm şi ne înălţăm sufletele noastre. Pomenirea morţilor nu foloseşte doar
morţilor, ci foloseşte celor vii ca să nu moară sufletul lor în uitare şi nerecunoştinţă. Cineva spunea că morţii nu mor cu adevărat când sunt coborâţi în
mormânt, ci când îi uităm, când îi îngropăm în uitarea sufletului nostru”.
Vineri, 3 iunie:
în după-amiaza acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost întâmpinat
la Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca de înaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, de Preasfinţitul Părinte
Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
şi de membrii Permanenţei Consiliului eparhial. Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a efectuat o vizită pastorală în Mitropolia Clujului, cu ocazia întronizării
Preasfinţitului Părinte Irineu, fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, ca Arhiepiscop al Alba Iuliei, la data de 5 iunie 2011.
Sâmbătă, 4 iunie:
A vizitat Mănăstirea Nicula din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
Aici a fost aşteptat de Exarhul mănăstirilor din eparhie, PCuv. Arhim. Dumitru
Cobzaru, şi de stareţul aşezământului monahal, PCuv. Arhim. Andrei Coroian.
Preafericirea Sa a vizitat biserica mănăstirii, şantierul noii biserici şi Casa de
creaţie, fosta reşedinţă a vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu
Anania. De asemenea, a ţinut şi un scurt cuvânt de folos duhovnicesc, prin
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care a subliniat importanţa pelerinajului: „Prin pelerinaj ne aducem aminte
că suntem călători sau trecători în lumea aceasta spre Patria cerească definitivă,
spre împărăţia cerurilor. Pelerinajul este şi semnul unei căutări în lumea
aceasta a ceea ce nu aparţine lumii acesteia, şi anume sfinţenia. Sfinţenia este
dăruită de Dumnezeu oamenilor, dar nu în oameni se află izvorul sfinţeniei,
ci în Dumnezeu Cel Unul Sfânt”.
După încheierea vizitei de la Mănăstirea Nicula, a plecat spre Alba Iulia, Preafericirea
Sa ajungând la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia în timpul slujbei Vecerniei.
După slujba Vecerniei, înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel pentru prezenţa Sa la Alba Iulia şi a subliniat importanţa evenimen
tului întronizării.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulţumit înaltpreasfînţitului Părinte
Andrei pentru cuvântul de întâmpinare şi a evidenţiat importanţa Catedralei
Reîntregirii pentru ţara noastră şi, de asemenea, a vorbit despre lucrarea Sfintei
Treimi şi a Duhului Sfânt în Biserică.
Duminică, 5 iunie:
în Duminica a 7-a după Rusalii, numită şi a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I
Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, înconjurat
de un impresionant sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. în Catedrala arhiepiscopală au fost prezenţi înalţi dem
nitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare, personalităţi
din lumea academică şi culturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.
După citirea Sfintei Evanghelii, a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a ex
plicat înţelesurile duhovniceşti ale textului acesteia. De asemenea, Preafericirea
Sa a vorbit despre importanţa învăţăturii Sfinţilor Părinţi de la Niceea pentru
păstrarea dreptei credinţe şi a unităţii Bisericii:
„...Sfinţii Părinţi de la Niceea ne arată cum se menţine unitatea Bisericii. Uni
tatea Bisericii se menţine prin mărturisirea dreptei credinţe. De aceea, noi măr
turisim Crezul ortodox înainte de Botez şi înainte de împărtăşanie. Şi pe baza
dreptei credinţe sau a legăturii noastre drepte, corecte, adevărate cu Dumnezeu
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt primim începutul vieţii veşnice încă din lumea aceasta,
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pentru că toate Sfintele Taine ale Bisericii sunt arvuna vieţii veşnice dată nouă
aici pe pământ, iar plinătatea vieţii veşnice o vom trăi după învierea cea de obşte,
când nu numai sufletul, ci şi trupul omului va participa la Slava Preasfintei
Treimi, adică la bucuria şi fericirea din împărăţia cerurilor. Reţinem însă în mod
deosebit că Evanghelia de astăzi ne arată un lucru esenţial privind unitatea
Bisericii: Mântuitorul Iisus Hristos nu a vorbit despre unitatea Bisericii într-o
predică, ci în stare de rugăciune. S-a rugat ca toţi cei care cred în El să fie una...”.
La finalul Sfintei Liturghii, înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a întronizat pe noul Arhiepiscop
al Alba Iuliei, înaltpreasfinţitul Părinte Irineu Pop, în prezenţa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel şi a unui sobor impresionant de ierarhi, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, la eveniment
au fost prezente numeroase oficialităţi şi sute de credincioşi.
Patriarhul României a felicitat pe noul Arhiepiscop al Alba Iuliei şi i-a oferit
în dar setul arhieresc de cruce şi engolpion, cârja arhierească, un set de tricher
şi dicher, precum şi o cruce de binecuvântare.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu ocazia Duminicii Părinţilor şi Copiilor,
intitulat „Iubirea în familie - lumina vieţii fericite”.
A adresat un mesaj de felicitare înaltpreasfmţitului Părinte Serafim, Mitro
politul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, cu ocazia aniversării zilei de
întronizare a înaltpreasfinţiei Sale.
Luni, 6 iunie:
A avut şedinţă de lucru cu echipa de management şi reprezentanţii proiec
tanţilor Ansamblului arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului”.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a Preacucernicului părinte Iulian Şchiopu, fost paroh al Bisericii Sfântul M are Mucenic
Dimitrie —Parc Rahova I, Protoieria I Capitală.
A primit în audienţă pe PC Pr. consilier Sorin Şelaru, directorul Biroului
Reprezentanţei Patriarhiei Române de la Bruxelles.
Marţi, 7 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din Arhiepiscopia
Bucureştilor, în Sala Conventus a Palatului Patriarhiei.
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A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a Preacucernicului părinte Gheorghe Dobra, Parohia Chitila 2, Protoieria Ilfov Sud.
A primit în audienţă pe Dl Iulian Dascălu, preşedintele SC Iulius Group SA.
Miercuri, 8 iunie:
A adresat un mesaj de felicitare Inaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropo
litul Moldovei şi Bucovinei, cu prilejul aniversării întronizării înaltpreasfinţiei
Sale ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.
A primit în audienţă pe Dl Ernesto Riggio, primarul oraşului Bivongi, din
regiunea Calabria, Italia. La întrevedere au mai participat Părintele Valentin
Ilieş, protopop de Sicilia al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, şi Dl Francesco
Passarelli, consilier la Primăria din Bivongi.
Dl primar Ernesto Riggio a mulţumit pentru primire şi a subliniat faptul că
din momentul în care mănăstirea cu hramul „Sfântul Ioan Secerătorul” din
Bivongi a fost încredinţată în administrare Bisericii Ortodoxe Române (iulie
2008), „aceasta a devenit loc de rugăciune şi pelerinaj pentru foarte mulţi din
tre cei aproximativ 60.000 de români stabiliţi în Calabria şi cel mai important
obiectiv turistic al întregii regiuni”. Mănăstirea, declarată monument naţional
de către autorităţile italiene, formată dintr-o biserică în stil bizantin de la sfâr
şitul secolului al X-lea şi câteva corpuri de chilii, a fost anul trecut vizitată de
peste 15.000 de pelerini.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Dlui. primar Ernesto Riggio
pentru sprijinul constant acordat comunităţii monahale ortodoxe române din
localitatea Bivongi şi l-a informat despre intenţia Patriarhiei Române de a in
clude mănăstirea în programele sale de pelerinaj şi de promovare a acesteia prin
intermediul postului de televiziune TRINITAS, tipărirea unui album şi a altor
materiale promoţionale la tipografiile Patriarhiei Române.
în timpul întrevederii, primarul oraşului Bivongi a înmânat Patriarhului
României invitaţia oficială de a vizita oraşul şi Mănăstirea „Sfântul Ioan
Secerătorul” într-o viitoare vizită a Preafericirii Sale în Italia.
A prezidat Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară, la care au
participat Protoieriile I, II şi III din Capitală, Protoieriile Ilfov Nord şi Ilfov
Sud şi pentru preoţii de caritate din Bucureşti şi Ilfov, în Aula Magna Teoctist
Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Conferinţa a avut ca temă: „2011 —Anul
omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”. în
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deschiderea conferinţei, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare,
intitulat: „Botezul şi Cununia —izvoare ale vieţii binecuvântate”.
A primit în audienţă PC Pr. Sandu Chiş din Satu Mare.
Joi, 9 iunie:
A primit în audienţă pe Dl Adrian Balaban, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la
Reşedinţa patriarhală.
A hirotesit întru iconom stavrofor pe PC Pr. consilier Sorin Şelaru, directorul
Biroului Reprezentanţei Patriarhiei Române de la Bruxelles, la Reşedinţa pa
triarhală.
A primit în audienţă pe Dl Cătălin Băluţ, pictor bisericesc.
Duminică, 12 iunie:
în Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala
patriarhală, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a sute
de credincioşi.
în cuvântul de învăţătură a explicat înţelesul textului Evangheliei şi cel al
Apostolului care s-au citit şi, de asemenea, a evidenţiat importanţa Duminicii
Pogorârii Duhului Sfânt, „...care este sărbătoarea principală a identităţii şi
scopului Bisericii, este o sărbătoare mare şi sfântă. Este o sărbătoare în care
noi ne aducem aminte de Pogorârea Duhului Sfânt peste apostolii Mântuitorului
adunaţi laolaltă şi, după Pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici, peste apos
toli, începe botezul primilor creştini şi astfel se constituie Biserica lui Hristos
prin lucrarea Duhului Sfânt. Se constituie Biserica lui Hristos cea înteme
iată de Hristos prin întruparea Sa, prin chemarea celor 12 ucenici, prin
toată învăţătura şi lucrarea Sa mântuitoare. Duhul Sfânt adună laolaltă,
pe baza credinţei în Iisus Hristos, persoane şi popoare diferite. Duhul
Sfânt este arhitectul Bisericii. [...] Astăzi noi prăznuim Pogorârea Duhului
Sfânt şi constituirea Bisericii întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos şi,
în acelaşi timp, vedem cât de mult respectă Dumnezeu identitatea fiecărei
persoane şi a fiecărui popor. Duhul Sfânt este Duhul libertăţii, El cheamă
pe fiecare persoană, pe fiecare popor la comuniune, dar nu constrânge pe
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nimeni. El este Duhul com uniunii, dar nu al uniformizării, El este
Duhul creşterii duhovniceşti ca într-un buchet de flori diferite, spre slava
Preasfintei Treimi”.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, a oficiat slujba Vecerniei Rusaliilor, în cadrul că
reia s-au rostit mai multe rugăciuni prin plecarea genunchilor şi au fost bi
necuvântate frunzele de nuc - simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra
capetelor Sfinţilor Apostoli —şi apoi au fost împărţite credincioşilor.
In seara Duminicii Rusaliilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat o
slujbă de binecuvântare a bisericii de lemn din incinta Mănăstirii „Sfânta
Treime” —Buşteni, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în pre
zenţa a zeci de credincioşi din Buşteni şi din împrejurimi,
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a evidenţiat necesitatea de a sprijini
construirea de lăcaşuri sfinte.
Pentru sprijinul acordat construcţiei acestei biserici şi pentru întreaga activitate
în folosul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a acordat cu
această ocazie următoarele distincţii:
—Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici PC Pr. Costică Dumitru,
protopop de Câmpina;
—Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru laici Dlui. Savin Emanoil, pri
marul oraşului Buşteni, şi Dlui. Nae Savel, viceprimarul oraşului Buşteni;
—Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei” PCuv. Protos. David Petrovici,
exarh pentru zona de munte din judeţul Prahova, şi Dnei. avocat Chirata
Megheea.
Pentru Mănăstirea Buşteni a dăruit o Cruce de binecuvântare şi cele trei vo
lume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Autocefalia: libertate
şi demnitate, Autocefalie şi responsabilitate şi Autocefalie şi comuniune.
Imediat după acest eveniment, Preafericirea Sa a vizitat Centrul social-pastoral
„Sfânta Treime” din cadrul mănăstirii.
După binecuvântarea bisericii Mănăstirii „Sfânta Treime” —Buşteni, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a vizitat Mănăstirea „înălţarea Sfintei Cruci” —Caraiman,
unde a fost întâmpinat în biserica mănăstirii de obştea acesteia.
Preafericirea Sa l-a felicitat pe PCuv. David Petrovici, exarhul pentru zona de munte
din judeţul Prahova şi stareţul Mănăstirii Caraiman, precum şi pe PCuv. Gherontie
Puiu, proin-stareţul Mănăstirii Caraiman, pentru lucrările desfăşurate la complexul
monahal. De asemenea, a dăruit pentru biblioteca Mănăstirii Caraiman cele trei
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volume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Autocefalia: libertate şi
demnitate, Autocefalie şi responsabilitate şi Autocefalie şi comuniune.
Luni, 13 iunie:
A participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sinaia şi a ţinut cuvânt de în
văţătură.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Biserica şi familia unite mediatic în iubirea Preasfintei Treimi”, ostenitorilor Centrului de presă BASILICA
al Patriarhiei Române la sărbătoarea Preasfintei Treimi, ocrotitoarea Centrului
de presă BASILICA.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Tinerii se bucură în Biserică de
iubirea Preasfintei Treimi”, cu prilejul organizării în Arhiepiscopia Dunării de
Jos a ediţiei a XVII-a a Festivalului de tineret prilejuit de sărbătoarea Preasfintei
Treimi, hramul Sfintei Mănăstiri Buciumeni din judeţul Galaţi.
Marţi, 14 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor.
Joi, 16 iunie:
A adresat un mesaj, cu titlul: „Criza ecologică este o consecinţă a crizei spiri
tuale”, la Simpozionul Internaţional „Ecumenism şi Ortodoxie în Europa”,
Universitatea Otto-Friedrich, Bamberg, Germania, 16-18 iunie 2011.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita responsabilului Comisiei Europene
pentru programele finanţate din Fondul Social European în România,
Bulgaria şi Malta, Dl director Philippe Hatt.
La întâlnire au mai participat Dl Constantin Viorel Mihai, membru al echi
pei Comisiei Europene responsabile pentru derularea proiectelor finanţate
din Fondul Social European, PC Pr. Dorel-Nicolae M otoc, consilier pa
triarhal, coordonator proiecte în cadrul Sectorului social-filantropic al
Patriarhiei Române şi PC Pr. Constantin Naclad, inspector pentru catehi
zare şi coordonator proiecte în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al
Patriarhiei Române.
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Vineri, 17 iunie:
A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul „Rugăciune şi solidaritate în
vremuri de criză”, participanţilor la cea de-a XV III-a Adunare Generală a
Comisiei Bisericilor pentru Migranţi în Europa (CCM E), având ca temă prin
cipală „Migraţia în vremuri de criză economică —politici, drepturile migranţilor şi rolul Bisericilor”. Evenimentul a fost organizat de Comisia Bisericilor
pentru Migranţi în Europa (CCM E), în colaborare cu Asociaţia Ecumenică
a Bisericilor din România (AIDRom), şi a avut loc în Sala Conventus a Pala
tului Patriarhiei din Bucureşti.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Emanuel al Franţei,
Patriarhia Ecumenică.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A primit în audienţă pe Preasfmţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
Sâmbătă, 18 iunie:
A primit în audienţă pe Dl Jean-Franţois Colosimo, preşedinte al Centrului
Naţional de Carte (CNL) - Franţa, Conferenţiar la Institutul de Teologie
Ortodoxă Saint-Serge din Paris, împreună cu soţia domniei sale.
Duminică, 19 iunie:
în Duminica Tuturor Sfinţilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a resfinţit
biserica parohiei „Sfântul Dumitru” —Colentina, Protoieria II Capitală.
După slujba de resfinţire, Preafericirea Sa a săvârşit Sfânta Liturghie, în 
conjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a peste o mie de
credincioşi.
în cuvântul de învăţătură a vorbit despre importanţa sărbătorii Tuturor Sfinţilor,
rânduită de Biserică în prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh, arătând
că „roadele cele mai frumoase şi mai minunate ale Pogorârii Duhului Sfânt
sunt sfinţii. Lucrarea Duhului Sfânt se vede în sfinţirea oamenilor, pentru ca
fiecare creştin să devină asemenea lui Hristos”. De asemenea, Preafericirea Sa
a explicat înţelesurile Evangheliei zilei, care ne învaţă că om sfânt este cel „care
iubeşte mai mult pe Dumnezeu decât pe tatăl său şi pe mama sa, pe fratele său şi
pe sora sa şi decât pe fiul său şi pe fiica sa. La prima auzire aceste cuvinte par dure
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pentru cine nu este obişnuit să înţeleagă sensul adânc al cuvintelor Mântuitorului
Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos arată de fapt că mai tare decât legătura
biologică sau a rudeniei după trup trebuie să fie legătura cu Dumnezeu”.
„...La Duminica Tuturor Sfinţilor facem pomenire pentru sfinţii strămoşi, pa
triarhii, proorocii şi drepţii Vechiului Testament, pentru Sfinţii Apostoli, sfin
ţii mucenici, sfinţii ierarhi păstori de suflete, sfinţii mărturisitori, sfinţii
cuvioşi, sfinţii mireni care au crescut copiii în credinţă, sfinţi taţi şi sfinte
mame, sfinte bunici şi sfinţi bunici care au botezat şi au crescut copiii în cre
dinţă şi astfel au întărit Biserica lui Hristos. Indiferent de neam şi de vârstă,
toţi sfinţii se află într-o comuniune...”. Iar sfinţenia este „darul lui Dumnezeu,
este însăşi prezenţa Preasfintei Treimi, prin harul Preasfântului Duh, în viaţa
omului. Ea nu se poate fabrica şi nu se poate cumpăra, ci ea se primeşte prin ce
rere smerită, prin rugăciune multă şi prin luptă cu egoismul patimilor din noi...”.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Patriarhul României l-a hirotesit iconom sta
vrofor pe PC Pr. paroh Constantin Basica, în semn de preţuire pentru acti
vitatea depusă în cadrul parohiei. Totodată, celor care au contribuit în mod
deosebit la restaurarea lăcaşului de cult le-au fost acordate diplome de onoare
şi de vrednicie.
Luni, 20 iunie:
A primit la Reşedinţa patriarhală, în vizită de rămas-bun, pe Excelenţa Sa Dl
Levan Metreveli, Ambasadorul Republicii Georgia la Bucureşti, cu prilejul
încheierii misiunii sale diplomatice în România.
După mai bine de trei ani de activitate diplomatică în ţara noastră, Dl Am
basador al Republicii Georgia se consideră un prieten al românilor şi a dorit
să mulţumească pentru buna cooperare cu Patriarhia Română. In acest sens,
Excelenţa Sa a rememorat, ca o experienţă deosebită, participarea la hramul
Mănăstirii Antim din Bucureşti, ctitorie a Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul, originar din Georgia.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat relaţiile tradiţionale dintre
cele două popoare care au o bogată şi îndelungată tradiţie creştină ortodoxă,
exprimându-şi speranţa că legăturile culturale şi religioase dintre cele două
ţări şi Biserici Ortodoxe vor continua prin intensificarea schimburilor de stu
denţi între şcolile de teologie din cele două ţări şi prin organizarea de peleri
naje la locuri sfinte din Georgia şi România. Patriarhul României a transmis
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un salut fratern Preafericitului Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos
al Georgiei, şi a urat succes Dlui. Levan Metreveli în noua sa misiune
diplomatică.
A primit în audienţă pe Dna Nela Păvăloiu, preşedintele Fundaţiei „ Valenţe
Umane”- Bruxelles.
A avut şedinţă de lucru cu: Preasfînţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfînţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, şi Preasfînţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor;
Marţi, 21 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Ştefan, Arhiepiscop de
Tsagheri şi Lentekhi din Biserica Ortodoxă a Georgiei.
înaltpreasfinţitul Părinte Ştefan a mulţumit pentru primire şi a transmis
Patriarhului României un mesaj frăţesc de salut din partea Preafericitului
Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Georgiei.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menţionat legăturile istorice dintre cele
două Biserici Ortodoxe surori şi a apreciat dinamismul vieţii bisericeşti din
Patriarhia Georgiei, unde, în ultimii ani, au fost restaurate biserici şi mănăstiri
şi construite noi lăcaşuri de cult, în pofida perioadei dificile prin care a trecut
în ultima perioadă poporul georgian.
Patriarhul României a subliniat necesitatea intensificării cooperării dintre cele
două Biserici Ortodoxe surori, prin derularea unor programe comune spiri
tuale, misionare şi culturale, conferinţe teologice şi pelerinaje în cele două ţări,
mai ales că în Eparhia de Tsagheri şi Lentekhi, arhipăstorită de înaltpreasfinţitul
Părinte Ştefan, se păstrează moaştele Sfântului Maxim Mărturisitorul.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai propus oaspetelui georgian prezen
tarea, la posturile de radio şi televiziune TRIN ITAS şi în publicaţiile Lumina
ale Patriarhiei Române, de ştiri şi materiale documentare din actualitatea bi
sericească georgiană, cu scopul informării şi familiarizării credincioşilor din
România cu viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe a Georgiei.
A primit în audienţă familia Horia Popescu şi Ioana Lăncrănjan din Elveţia.
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Miercuri, 22 iunie:
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Iustin Dragomir, stareţul Mănăstirii
Bogdana, din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a d-rei Marinela
Tălmaciu, fost director IGC (Inspectoratul General al Comunicaţiilor) - Iaşi.
Joi, 23 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 24 iunie:
De sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiţia po
pulară românească şi ca Sânzienele sau Drâgaica, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat
de un sobor de preoţi şi diaconi, la altarul de vară din curtea interioară a
Reşedinţei patriarhale, care şi-a serbat hramul în această zi.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învăţătură
în care a arătat importanţa sărbătorii din această zi pentru toţi credincioşii:
„Biserica nu face pomenirea naşterii cuiva, ci doar pomenirea Naşterii
Mântuitorului, pomenirea Naşterii Născătoarei de Dumnezeu şi pomenirea
Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, considerat de Mântuitorul Iisus Hristos
ca fiind cel mai mare om care s-a născut din femeie. Ziua de 24 iunie a fost
fixată ca zi de pomenire a Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul nu în mod
întâmplător, ci ţinându-se seama de o semnificaţie cosmică, şi anume când
începe să scadă ziua şi să crească noaptea, după solstiţiul de vară. Sfântul
Ioan Botezătorul, care reprezintă Legea Veche, se naşte într-o vreme în care
se micşorează ziua, scade lumina zilei, arătând prin aceasta că Legea Vechiului
Testament începe să apună pentru că vine o nouă lege, Legea lui Hristos,
sau Legea Harului care aduce mântuirea lumii.”
De asemenea, Preafericirea Sa a felicitat pe toţi cei care poartă numele de Ioan
şi a evidenţiat faptul că toţi copiii sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu, dar
mâi ales aceia pentru a căror naştere s-au rugat părinţii:
„Cu ocazia sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul felicităm pe toţi cei
care poartă numele Sfântului Ioan şi în acelaşi timp adresăm cuvânt de spe
ranţă, de încredere către toţi cei care doresc să aibă copii, pentru că, iată,
Dumnezeu ne arată că Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut pe când părinţii lui
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erau foarte înaintaţi în vârstă, astfel încât el este rodul rugăciunilor părinţilor
săi, preotul Zaharia şi soţia lui Elisabeta. îngerul i-a spus preotului Zaharia:
«Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta», deci răspuns la rugăciune a fost naşterea
acestui copil. Ioan înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu, cel binecuvântat
de Dumnezeu. Iată cum numele însuşi arată că un copil care este rodul rugă
ciunilor este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Toţi copiii sunt o binecuvântare
a lui Dumnezeu, dar mai ales cei pentru naşterea cărora s-au rugat părinţii”.
A adresat un mesaj de binecuvântare la sărbătoarea hramului Mănăstirii
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cu titlul Credinţa jertfelnicâ este mai tare
decât moartea.

Duminică, 26 iunie:
în Duminica a Il-a după Rusalii, care este cunoscută şi ca Duminica Sfinţilor
Români, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinţilor Români” din Bucureşti, de
lângă Popeşti-Leordeni, cu ocazia serbării hramului.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea Sa a rostit cuvânt de învăţătură
în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale acesteia şi, de asemenea, a arătat
importanţa urmării vieţii sfinţilor de către toţi credincioşii, întrucât sfinţii
„sunt rugători pentru noi în ceruri şi prin ei se exprimă binecuvântarea lui
Dumnezeu faţă de poporul român credincios şi jertfelnic, pentru că el a răbdat
mult în istorie şi a rămas popor dreptcredincios, care este iubitor de cruce şi
de înviere. Este răbdător şi în acelaşi timp este plin de speranţă. Puterea lui
Hristos Cel Răstignit şi înviat s-a văzut în răbdarea lui, în statornicia lui, în
jertfelnicia şi dărnicia poporului, arătând prin aceasta că Evanghelia împărăţiei
este Evanghelia iubirii milostive a lui Dumnezeu, şi prin aceasta Hristos Domnul
învaţă pe ucenici şi prin ei pe noi că nu este suficient să vorbim frumos, să spu
nem cuvinte frumoase celor din jur, ci e nevoie să fim alături de cel bolnav, de
cel singur, de cel sărac, de cel întristat. Cuvântul trebuie unit cu fapta cea bună
pentru ca să fie cuvânt lucrător, dătător de viaţă, de sănătate şi bucurie”.
Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat şi necesitatea săr
bătoririi de întreg poporul român a acestor sfinţi români:
,Această prăznuire se face ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din şedinţa
sa de lucru din 19-20 iunie 1992, când s-a hotărât ca în fiecare an, în Duminica
a Il-a după Rusalii sau după Pogorârea Duhului Sfânt, să fie numită Duminica
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Sfinţilor Români. Avem sute de sfinţi români cunoscuţi, dar sunt încă mulţi
necunoscuţi, ştiuţi numai de Dumnezeu. în calendarul nostru, al Bisericii
Ortodoxe Române, în fiecare lună este înscris în calendar numele unuia sau
numele mai multor sfinţi români care au trăit în veacuri diferite. Avem o mul
ţime de sfinţi martiri sau mucenici care au pătimit în secolele al III-lea şi al
IV-lea pe teritoriul ţării noastre sau în vecinătate, adică sfinţii daco-romani
sau străromâni. Dar avem o mulţime de sfinţi români cuvioşi şi cuvioase, ie
rarhi, apărători ai Ortodoxiei, domnitori care au apărat ţara şi credinţa în faţa
năvălirilor barbare. Avem o mulţime de credincioşi care au urmat pe preoţii
lor în mărturisirea credinţei şi împreună cu preoţii şi diaconii, având binecu
vântarea episcopului, au construit o mulţime de biserici şi mănăstiri”.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului şi Arhiepiscopul Sibiului.

Luni, 27 iunie:
A primit în audienţă, la Palatul Patriarhiei, un grup de zece persoane, repre
zentanţi ai comunităţii româneşti din Franţa. Ei au fost coordonaţi de Dl
Eugen Tomac, directorul Departamentului Românii de Pretutindeni.
A hirotesit întru duhovnici cincisprezece preoţi din Arhiepiscopia Bucureşti
lor, la Reşedinţa patriarhală.
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a evidenţiat responsabilitatea care
revine părintelui duhovnicesc: „Avem mare nevoie de duhovnici care sunt lu
minători ai poporului. Părintele duhovnicesc este cel care ajută pe credincioşi
să crească duhovniceşte, după cum un părinte după trup ajută pe copii să
crească biologic şi în acelaşi timp din punct de vedere educaţional. Avem de
a face cu o creştere duhovnicească care nu depinde de vârsta biologică. Sunt
foarte mulţi tineri duhovniceşti şi bătrâni mai puţini duhovniceşti. Deci, nu
contează vârsta biologică atât de mult, cât contează vârstele duhovniceşti. Este
nevoie de duhovnici care să asculte cu răbdare şi să sfătuiască cu multă înţe
lepciune pe credincioşii care vin la Sfânta Taină a Spovedaniei să-şi mărturi
sească păcatele, să primească iertare şi să primească şi îndrumare pentru a-şi
înnoi viaţa. Duhovnicul nu este o maşină de dezlegare de păcate, ci este un
medic, un doctor al sufletelor, un om care este interesat nu doar de iertarea
păcatelor, ci şi de eliberarea de păcate în sensul de înnoire a vieţii”.
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Marţi, 28 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor.
A primit, la Palatul Patriarhiei, vizita Excelenţei Sale Dl Karolos Papoulias,
preşedintele Republicii Elene, aflat într-o vizită oficială în România.
Patriarhul României a evidenţiat relaţiile tradiţionale de prietenie dintre cele
două popoare ortodoxe, grec şi român, şi a transmis un mesaj fratern Preafe
ricitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade.
La rândul său, preşedintele Republicii Elene a transmis un salut de frăţietate
din partea Arhiepiscopului Atenei şi a subliniat implicarea Bisericii Greciei
în ajutorarea celor afectaţi de criza economică, precum şi rolul acesteia în
menţinerea coeziunii şi unităţii poporului elen.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reliefat importanţa păstrării de către
cele două popoare a bogăţiei lor spirituale pentru depăşirea crizei economice
şi a apreciat necesitatea intensificării cooperării dintre Bisericile şi popoarele
celor două ţări pentru promovarea valorilor ortodoxe în Europa unită.
A primit în audienţă pe Dl Ioan Oltean, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor,
şi pe Dl Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
a Camerei Deputaţilor.
Miercuri 29 iunie:
în ziua sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala
patriarhală.
După citirea Sfintei Evanghelii, a rostit cuvânt de învăţătură în care a evocat
personalităţile celor doi Sfinţi Apostoli: „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt
pentru noi pilde vii de credinţă creştină şi pilde vii pentru păstorii Bisericii.
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt oameni foarte diferiţi. Deşi sunt din acelaşi
neam iudeu, sunt diferiţi ca pregătire spirituală, teologică şi ca experienţă di
ferită a vieţii. Cu toate acestea, ei au în comun credinţa în Iisus Hristos, dra
gostea faţă de Hristos, dragostea faţă de Biserică şi sunt dascăli ai pocăinţei
pentru păcate şi ai sfinţeniei. Aceşti mari corifei ai Apostolilor arată, fiecare
în parte şi împreună, lucrarea Duhului Sfânt în oameni, în oamenii pe care îi
cheamă la misiune, la o lucrare sfântă deosebită”. De asemenea, a îndemnat
la rugăciune către Sfinţii Apostoli, atât în vremuri uşoare, dar mai ales în cele
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grele: „Noi cinstim pe aceşti doi mari Apostoli şi îi rugăm ca să mijlocească înaintea
lui Hristos şi a Sfintei Treimi ca Biserica lui Hristos să poată mărturisi pe Hristos
ca Dumnezeu şi Om nu numai în vremuri uşoare, ci şi în vremuri grele, nu numai
în timp de progres şi de bunăstare a vieţii Bisericii, ci şi în clipe de prigoană. Deci,
curajul pe care l-au avut ei a venit din iubirea lor faţă de Hristos şi din faptul că
Hristos Domnul a răspuns iubirii lor jertfelnice cu bucuria Duhului Sfânt”.
La finalul cuvântului de învăţătură, Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
a felicitat pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.
In cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca urmare a
activităţii misionare deosebite, a ridicat la rangul de arhidiacon pe PC Ştefan
Constantin-Răzvan, profesor de muzică la Seminarul Teologic Ortodox
„Nifon Mitropolitul”, din Bucureşti, şi unul dintre dirijorii Coralei „Nicolae
Lungu” a Patriarhiei Române.
A adresat un mesaj de felicitare Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea, cu
ocazia aniversării a şaizeci de ani de la hirotonirea întru preot şi a şase ani de
la întronizarea Sanctităţii Sale ca Episcop al Romei.
A adresat un mesaj de felicitare Inaltpreasfinţitului Părinte Petru, Mitropolitul
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului său spiri
tual, Sfântul Apostol Petru.
A adresat un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Mihail, Episcopul or
todox român al Australiei şi Noii Zeelande, cu ocazia aniversării întronizării
Preasfinţiei Sale.
A adresat un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul
Huşilor, cu ocazia aniversării întronizării Preasfinţiei Sale.
A primit în audienţă pe Dl Valerian Vreme, ministrul Telecomunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
A primit în audienţă pe Dl Iulian Dascălu, preşedintele SC Iulius Group SA.

Joi, 30 iunie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A participat la depunerea jurământului de către absolvenţii Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, promoţia 2011, la
Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon-Nou”, Paraclis patriarhal,
în cuvântul de învăţătură adresat tinerilor absolvenţi, Patriarhul României le-a
vorbit despre importanţa chemării pe care o au în societate: „Să cultivăm conştiinţa
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că am fost iubiţi şi suntem iubiţi de Dumnezeu chiar dacă nu merităm, pentru că
altfel nu ne-ar fi chemat la misiune. In al doilea rând, trebuie să avem, ca misionar,
practica cererii ajutorului lui Dumnezeu în faţa dificultăţilor. Cu cât sunt mai mari
dificultăţile în misiune, cu atât trebuie să cerem mai mult ajutor de la Hristos.
Dumnezeu nu trimite niciodată omului încercări mai mari decât le poate duce,
împreună cu Hristos, nu singur. Dificultăţile sunt în primul rând secularizarea, în
al doilea rând sărăcia, în al treilea rând migraţia, diminuarea comunităţilor noastre
din ţară. Misionarul trebuie să fie un om spiritual-duhovnicesc, dar şi unul care
organizează solidaritatea, iar nu numai între bogaţi şi săraci. Iar problema migraţiei
este pentru noi o mare încercare. [....] Noi invocăm ajutorul Preasfintei Treimi, al
Maicii Domnului şi al tuturor sfinţilor, ca în misiunea pe care o veţi îndeplini să
aveţi totdeauna această convingere, că Dumnezeu vă iubeşte, acesta fiind motivul
pentru care v-a chemat la misiune şi că toate le puteţi birui cu ajutorul Lui”.
A primit în audienţă pe PCuv. ierodiacon Iustinian Stoica, de la Schitul ro
mânesc Prodromu, Muntele Athos.

IULIE
Duminică, 3 iulie:
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Ţigăneşti din judeţul Ilfov. în cuvântul de învăţătură în care a tâlcuit înţelesurile duhovniceşti ale Sfintei Evanghelii (Matei 6, 22-33) din
această Duminică, a IlI-a după Rusalii, în care se vorbeşte Despre grijile vieţii,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că cea dintâi chemare şi preocu
pare a omului este împărăţia cerurilor, pentru că omul, care este creat după
chipul veşnic al lui Dumnezeu, doreşte o iubire veşnică şi netrecătoare.
La finalul cuvântului de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a
dăruit maicii stavrofore Eufimia Popa, stareţa Mănăstirii Ţigăneşti, cele trei
volume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: Autocefalia: libertate
şi demnitate, Autocefalie şi responsabilitate şi Autocefalie şi comuniune.

Luni, 4 iulie:
A adresat un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Maxim, Patriarhul
Bulgariei, cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întronizarea Preafericirii
Sale ca patriarh;
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A primit în audienţă pe Dl inginer Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului, şi pe Dnii. Cristian Antonescu şi Bogdan
Georgescu, licenţiaţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”
din Bucureşti;
A primit în audienţă pe PC Pr. Prof. dr. Nicolae Necula, PC Pr. lect. univ. dr.
Marian Mihai şi PC Pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti;
A avut şedinţă de lucru cu: Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal; şi cu Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor;
A primit în audienţă pe PC Pr. Viorel-Daniel Pasmangiu, paroh al Parohiei
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” - Techirghiol, Arhiepiscopia Tomisului;
A primit în audienţă pe PC Pr. Bogdan Ţifrea, redactor-şef al studioului Radio
TRINITAS —Iaşi, şi pe PC Pr. Constantin Prodan, parohul Parohiei „Sfântul
Mare Mucenic Mina” din Iaşi;
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, secretar general
al Conferinţei Bisericilor Europene.

Marţi, 5 iulie:
A primit în audienţă pe Dl Radu Băjenaru, consul general al României la
Paris;
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din Arhiepiscopia
Bucureştilor, în Sala Conventus a Palatului Patriarhiei;
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte;
A primit în audienţă pe PC Pr. Constantin Naclad, inspector al Biroului
de catehizare a tineretului, din cadrul Sectorului Teologic-educaţional al
Patriarhiei Române.
Miercuri, 6 iulie:
A adresat un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord, cu prilejul aniversării întronizării Preasfinţiei Sale;
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Cleopa Nistor, administrator al Centrului
social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol.

Iulie

Joi, 7 iulie:
A primit în audienţă pe PC Pr. Aurel Bundă, protoiereu al Protoieriei Ortodoxe
Române de Barcelona şi paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe” —Barcelona,
din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei;
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la
Reşedinţa patriarhală;
A primit în audienţă pe PCuv. ieromonah Matei Buliga, stareţul Mănăstirii
„Sfânta Parascheva” - Dobreşti, Arhiepiscopia Timişoarei, şi pe Dl inginer
Florin Ifrose, director al firmei de construcţii SC IFROM GROUP SRL Iaşi, împreună cu soţia domniei sale.
Vineri, 8 iulie:
A adresat un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Siluan, Episcopul
ortodox român al Ungariei, cu prilejul aniversării întronizării Preasfinţiei Sale.
Duminică, 10 iulie:
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul de vară „Sfântul Ioan Bote
zătorul”, din curtea interioară a Reşedinţei patriarhale, şi a ţinut cuvânt
de învăţătură.
Luni, 11 iulie:
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. Cezar Vasiliu de la Biserica „Sfântul
Nicolae” din Montreal, Canada;
A primit în audienţă pe: PC Pr. prof. dr. Nicolae Necula, PC Pr. lect. dr.
Marian Mihai şi pe PC Pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Patriarhul Jusdnian” din Bucureşti;
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte,
şi pe Dl Eugen Tomac, director al Departamentului Românii de Pretu
tindeni;
A primit în audienţă pe Dl Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iaşi.
Marţi, 12 iulie:
A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei, în Salonul M itropoliţilor din Reşedinţa patriarhală.
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Miercuri, 13 iulie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor, la Reşedinţa patriarhală;
A primit în audienţă, la Palatul Patriarhiei, pe Excelenţa Sa Dl Pedro Mo
Amaro, Ambasadorul Uruguayului în România şi preşedintele Grupului
Şefilor de Misiuni din America Latină şi Caraibe, însoţit de Excelenţa Sa Dna
Maria Cristina de la Garza Sandoval, Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
în România, şi Excelenţa Sa Dl Claudio Perez Paladino, Ambasadorul
Republicii Argentina în România;
A primit în audienţă, la Palatul Patriarhiei, pe Excelenţa Sa Dl Ahmad Aqel,
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Palestina la Bucureşti.
Joi, 14 iulie:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc la
Reşedinţa patriarhală;
A transmis un mesaj de felicitare înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Arhie
piscopul ortodox român al celor două Americi, cu prilejul aniversării întronizării înaltpreasfinţiei Sale ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
din cele două Americi.
Vineri, 15 iulie:
A primit în audienţă pe PCuv. Protos. Atanasie Rusnac, vicar eparhial al
Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
Sâmbătă, 16 iulie:
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Victorin Oanele, stareţul Mănăstirii
Sihăstria din judeţul Neamţ;
A primit în audienţă pe Dl Vasilică Rusu, director al Sanatoriului Balnear şi
de Reabilitare —Techirghiol.
Duminică, 17 iulie:
A participat la Sfânta Liturghie în biserica mare a Mănăstirii Cernica şi a ţinut
cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat învăţăturile ce reies din Sfânta
Evanghelie care s-a citit în această Duminică, a V-a după Rusalii, unde se is
toriseşte Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei.
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După masa de seară, a ţinut un cuvânt de folos duhovnicesc obştii de monahi
de la Mănăstirea Cernica, în trapeza mănăstirii.

Luni, 18 iulie:
A avut şedinţă de lucru cu: Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Epis
cop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul,.Episcop-vicar
patriarhal, şi cu Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor;
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 19 iulie:
A primit în audienţă, la Palatul Patriarhiei, pe înaltpreasfinţitul Părinte Ilarion,
Mitropolit de Volokalamsk, preşedintele Departamentului pentru Relaţii
Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei.
înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ilarion a transmis Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel un salut frăţesc şi un mesaj de felicitare din partea Preaferici
tului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de naştere a Patriarhului României (22 iulie);
A primit în audienţă, la Reşedinţa patriarhală, pe DII Teodor Baconschi, mi
nistrul afacerilor externe;
A primit în audienţă pe PC Pr. Sergiu-Marcel Vlad, preot al Comunităţii or
todoxe române din Turcia, paroh al bisericii „Sfânta Muceniţă Paraschevi”
din Istanbul. La finalul audienţei i-a oferit rangul de iconom stavrofor;
A primit în audienţă pe Dl Vasile Doroftei, coordonatorul Atelierului de
icoane Panselinos, din Iaşi;
A adresat un mesaj de condoleanţe la vestea trecerii din viaţa pământească a PCuv.
Arhim. Arsenie Papacioc de la Mănăstirea „Sfânta Maria” —Techirghiol, Stavropighie
patriarhală, unul dintre cei mai mari duhovnici ai poporului român.
Miercuri, 20 iulie:
A săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul cu hramurile „Sfântul Ierarh Grigorie
Luminătorul”, „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” şi „Sfântul Cuvios Daniil
Sihastrul”, din Reşedinţa patriarhală.
în cuvântul rostit, Preafericirea Sa a evocat personalitatea Sfântului Slăvit
Prooroc Ilie Tesviteanul, serbat de Biserica Ortodoxă la 20 iulie.
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în cadrul Sfintei Liturghii s-au rostit rugăciuni de mulţumire, pentru binefa
cerile primite de la Dumnezeu, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
care din botez a primit numele de Dan şi Ilie, şi, de asemenea, de mulţumire
pentru darul vieţii, cu ocazia împlinirii, zilele acestea, a 60 de ani de viaţă a
întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române;
A transmis un mesaj de binecuvântare cu prilejul sărbătorii Sfântului Slăvit
Prooroc IlieTesviteanul, ocrotitorul spiritual al Aviaţiei Române şi al Forţelor
Aeriene;
A primit în audienţă pe PCuv. maică stavroforă Raisia Lungu, stareţa Mănăstirii
Durău din judeţul Neamţ;
A primit în audienţă pe Dl Vasile Chemac, director comercial şi logistică al
A N T IB IO T IC E SA - Iaşi.

Joi, 21 iulie:
A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului
Sinod, în Catedrala patriarhală;
La sfârşitul Slujbei de Te Deum , a participat în Catedrala patriarhală, împreună
cu ceilalţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
la o slujbă de pomenire pentru PCuv. Arhim. Arsenie Papacioc, trecut la cele
veşnice în ziua de 19 iulie 2011;
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în Sala Sinodală, din Reşedinţa patriarhală;
A sfinţit noul autocar al Sectorului Pelerinaje al Patriarhiei Române, în curtea
Reşedinţei patriarhale;
A transmis un mesaj de condoleanţe, intitulat „Un duhovnic al păcii în vre
muri tulburi...”, la slujba de înmormântare a Părintelui arhimandrit Arsenie
Papacioc, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Maria” - Techirghiol;
A participat la Concertul omagial de muzică bizantină, dedicat Preaferi
cirii Sale cu prilejul împlinirii, în ziua de 22 iulie 2 0 1 1 , a vârstei de 60
de ani. Concertul a fost susţinut de corala „Nicolae Lungu” şi grupul
psaltic Tronos ale Catedralei patriarhale, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”
a Palatului Patriarhiei.
La eveniment au fost prezenţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, preoţi, monahi şi monahii, precum şi credincioşi din Arhiepiscopia
Bucureştilor.
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La finalul evenimentului, Patriarhul României a vorbit despre faptul că în
treaga muzică bisericească are menirea de a susţine rugăciunea şi comuniunea
cu Dumnezeu;
A primit în audienţă pe Dl Gabriel Oprea, Ministrul Apărării Naţionale, şi pe
Dl Neculai Onţanu, Primarul sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Vineri, 22 iulie:
împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Or
todoxe Române, a resfinţit pictura şi catapeteasma (nou-restaurate) din para
clisul istoric, având hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, „Sfântul
Prooroc Daniel” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, al Reşedinţei patriarhale.
La slujba de resfinţire au mai participat înaltpreasfinţitul Părinte Pavlos, Mi
tropolit de Drama şi Exarh al Macedoniei, precum şi înaltpreasfinţitul Părinte
Varnavas de Neapolis, Tesalonic, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit întru protosinghel pe PCuv. ieromonah Lucian Bujor, administratorul Reşedinţei pa
triarhale, a acordat Ordinul Sanctus Stephanus Magnus PC Părinte
protoiereu Vasile Dumitru de la Protoieria I Capitală şi a acordat distincţii
de vrednicie echipei pictorilor restauratori, precum şi domnului Marian
Alecu, binefăcător.
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a felicitat pe toţi cei care s-au im
plicat în restaurarea şi înfrumuseţarea paraclisului;
A participat, la Catedrala patriarhală, în prezenţa ierarhilor, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a înaltpreasfînţitului Părinte
Pavlos, Mitropolit de Drama şi Exarh al Macedoniei, şi a înaltpreasfînţitului
Părinte Varnavas de Neapolis - reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei
- , dar şi în prezenţa reprezentaţilor bisericilor şi cultelor din ţară, autorităţilor
centrale şi locale, precum şi a numeroşi credincioşi, la slujba de Te Deum, ofi
ciată cu ocazia împlinirii Preafericirii Sale a 60 de ani de viaţă.
La final, înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, a adre
sat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, un mesaj frăţesc şi a
oferit Preafericirii Sale o icoană cu chipul Sfintei Treimi, în numele tuturor
membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de mulţumire.
De asemenea, Preasfînţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar
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patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod, a dat citire Actului Aniversar al
Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi al Permanenţei Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, scris pe pergament, şi a oferit Patriar
hului României o cârjă arhierească.
Inaltpreasfinţitul Părinte Pavlos, Mitropolit de Drama şi Exarh al Macedoniei,
a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un mesaj din partea Bisericii
Ortodoxe a Greciei şi i-a oferit Preafericirii Sale un fragment din moaştele
Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul din Drama şi icoana cu chipului
Cuviosului.
După slujba de Te Deum din Catedrala patriarhală, în Aula Magna „Teoctist
Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, a avut loc un moment festiv dedicat ani
versării a 60 de ani de viaţă a Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La acest eveniment au participat ierarhi,
membri ai Sfântului Sinod, precum şi numeroase oficialităţi.
In deschiderea evenimentului, Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, a dat citire mesajului Sanctităţii Sale Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu cu ocazia acestui moment aniversar. Apoi, Dl Gheorghe
Angelescu, consilier de stat, a dat citire mesajului Preşedintelui României,
Dl Traian Băsescu.
In continuare, Dl Mircea Geoană, preşedintele Senatului României, a adresat
un mesaj de felicitare Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române în care a
evidenţiat importanţa activităţii Preafericirii Sale desfăşurată în fruntea Bisericii
Ortodoxe Române pentru întreaga societate românească.
A urmat apoi mesajul premierului României, Dl Emil Boc, care a fost citit de
Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
De asemenea au adresat mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel:
Dl academician Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, şi Dl Ioan
Pânzaru, rectorul Universităţii Bucureşti, prezenţi la acest moment aniversar.
Evenimentul a continuat cu lansarea albumului aniversar Lucrând spre zidirea
Bisericii, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, dedicat Preaferici
tului Părinte Patriarh Daniel la aniversarea celor 60 de ani de viaţă, album pre
zentat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.
De asemenea, a fost lansat volumul omagial Euharistirion Patriarhului D aniel
a l României, apărut la BASILICA. Prezentarea volumului omagial a fost făcută
de Dl acad. prof. Emilian Popescu.
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Totodată, cu ocazia acestui moment deosebit din viaţa Bisericii Ortodoxe
Române, a fost prezentat filmul documentar „Devenire întru slujire”, realizat
de Televiziunea TR1NITAS a Patriarhiei Române.
La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a rostit un cuvânt de mulţumire şi binecuvântare.

Duminică, 24 iulie:
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, „Sfântul Prooroc
Daniel” şi „Cuvioasa Parascheva”, al Reşedinţei patriarhale.
Joi, 28 iulie:
A adresat un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 65 de ani de activitate
a Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei;
A adresat un mesaj cu ocazia oferirii Bisericii Ortodoxe Ucrainene a unei păr
ticele din moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Darul
a fost făcut de Biserica Ortodoxă Română cu prilejul sărbătoririi Sfântului
Cneaz Vladimir, încreştinătorul ruşilor.
Sfintele moaşte au fost duse la Kiev de o delegaţie condusă de înaltpreasfinţitul
Pimen, Arhipiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, din care au mai făcut parte înalt
preasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul
Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.
Ierarhii români, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au
dus în dar Bisericii Ucrainei, la solicitarea Preafericitului Părinte Vladimir,
Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, o frumoasă icoană care are încas
trate moaşte ale Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
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AUGUST
Miercuri, 10 august:
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC Pr.
Gheorghe Huşcă, paroh al Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” - Militari,
Protoieria I Capitală.
Joi, 11 august:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 12 august:
A avut şedinţă de lucru cu echipa de management şi reprezentanţii proiec
tanţilor Ansamblului arhitectural Catedrala M ântuirii Neamului.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, pe Preasfmţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi pe Dl Eugen Tomac, secretar de
stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Sâmbătă, 13 august:
A oficiat slujba de Trisaghion întru pomenirea PCuv. Arhim. Arsenie Papacioc,
la mormântul său din incinta Mănăstirii „Sfânta Maria” —Techirghiol, stavropighie patriarhală.
La sfârşitul slujbei, Preafericirea Sa a evocat viaţa şi activitatea Părintelui Arsenie
Papacioc, evidenţiind rolul important al duhovnicului în viaţa credincioşilor.
Preafericitul Părinte Patriarh a anunţat că în chilia în care Părintele Arsenie a
vieţuit la Mănăstirea Techirghiol va fi amenajat un muzeu, similar cu cel al
Părintelui Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, din judeţul Neamţ.
A primit în audienţă pe PC Pr. prof. Ioan Sauca, directorul Institutului
Ecumenic de la Bossey —Elveţia, la Centrul social-pastoral „Sfânta Maria”
—Techirghiol.
Duminică, 14 august:
A participat la slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea „Sfânta Maria” —Techirghiol,
stavropighie patriarhală, pe un podium special amenajat în incinta mănăstirii.
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După Sfânta Liturghie a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţe
lesul Evangheliei care s-a citit în această Duminică, a IX-a după Rusalii, care
prezintă minunea Umblării pe mare a M ântuitorului Iisus Hristos şi potolirea
furtunii.

Luni, 15 august:
în ziua Praznicului Adormirii M aicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie
la Mănăstirea „Sfânta Maria” —Techirghiol, stavropighie patriarhală, cu ocazia
hramului, pe un podium special amenajat în incinta mănăstirii,
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a precizat că sărbătoarea Adormirii
M aicii Domnului, alături de celelalte sărbători închinate Născătoarei de
Dumnezeu, arată cinstirea deosebită pe care Biserica Ortodoxă o acordă
Preasfintei Fecioare Maria. De asemenea, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a subliniat că mutarea la cer cu trupul a Născătoarei de Dumnezeu
„este numită adormire pentru că această trecere la viaţa veşnică este o adormire
a trupului, în timp ce sufletul care este nemuritor se înalţă la ceruri. Adormirea
aceasta a trupului durează până la obşteasca înviere”.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit pentru noua biserică a
mănăstirii o Sfântă Evanghelie, iar pentru Biblioteca mănăstirii a dăruit mai
multe cărţi publicate la Editurile Patriarhiei Române.
De asemenea, pentru nevoile duhovniceşti ale mănăstirii, Preafericirea Sa a
rânduit ca duhovnic şi preot slujitor pe PCuv. Arhim. Clement Haralam, în
tors în România de la Schitul românesc Prodromu, din Muntele Athos.
Drept mulţumire pentru participare Ia hramul mănăstirii, PCuv. maica stareţă,
monahia Lucia Roşu, i-a oferit în dar Preafericitului Părinte Patriarh o icoană
cu Maica Domnului, pictată în atelierele mănăstirii, şi un buchet de flori.
A adresat un mesaj de binecuvântare participanţilor la manifestările Ligii
Studenţilor Români din Străinătate organizate la Bucureşti şi Mănăstirea
Putna, în perioada 12-16 august 2011.
Marţi, 16 august:
A primit în audienţă pe PC Pr. Ionuţ Radu, parohul Parohiei Perugia, din ca
drul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
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Miercuri, 17 august:
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
Joi, 18 august:
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. Vitalie Danciu, stareţul Mănăstirii
Golia din Iaşi, şi pe PCuv. Arhim. Cleopa Nistor, administratorul Centrului
social-pastoral „Sfânta Maria” —Techirghiol;
Vineri, 19 august:
A primit în audienţă pe Dl Dan Baranga, prefectul judeţului Ilfov.
în perioada vineri, 19 august - luni, 22 august 2011, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Sucevei şi
Rădăuţilor, la invitaţia înaltpreasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor.

Sâmbătă, 20 august:
A vizitat Mănăstirea Humor din judeţul Suceava, fiind însoţit de înaltpreasfinţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi de Preasfinţitul Părinte
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
La Mănăstirea Humor a fost întâmpinat de înaltpreasfinţitul Părinte Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi de obştea mănăstirii,
în biserica mănăstirii au fost înălţate rugăciuni de mulţumire, după care
înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a mulţumit Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel pentru prezenţa în Bucovina în aceste zile, apoi a
prezentat situaţia lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Humor,
în cuvântul Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat frumuseţea
Mănăstirii Humor şi a apreciat eforturile depuse de obştea Mănăstirii Humor
pentru restaurarea picturii, făcând o paralelă între refacerea picturii unei bi
sericii şi curăţirea duhovnicească a omului.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit pentru Biblioteca Mănăstirii
Humor mai multe cărţi publicate la Editurile Patriarhiei Române.
După vizita la Mănăstirea Humor, a urmat vizitarea Mănăstirii Voroneţ din
judeţul Suceava.
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înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a prezentat succint viaţa mona
hală de la acest aşezământ.
Apoi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a subli
niat valoarea de simbol a Mănăstirii Voroneţ pentru creştinismul ortodox
din România.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit pentru Biblioteca
Mănăstirii Voroneţ mai multe cărţi publicate la Editurile Patriarhiei Române.

Duminică, 21 august 2011:
A sfinţit Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din oraşul Gura Humorului,
judeţul Suceava, fiind înconjurat de un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a mii
de credincioşi.
La sfârşitul slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit
celor prezenţi despre semnificaţiile acestui moment deosebit din viaţa creşti
nilor din oraşul sucevean Gura Humorului.
După slujba de sfinţire a bisericii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în
conjurat de soborul de ierarhi, de preoţi şi diaconi, a oficiat, pe o scenă special
amenajată în faţa bisericii, slujba Sfintei Liturghii.
După citirea Sfintei Evanghelii (.Matei 17, 14-23), unde se istoriseşte Vinde
carea lunaticului de către Mântuitorul Iisus Hristos, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile
duhovniceşti ale acesteia, subliniind importanţa rugăciunii şi a postirii jert
felnice pentru întărirea credinţei credincioşilor. De asemenea, Preafericirea Sa
a mai arătat că Evanghelia din această Duminică „ne arată multa bunătate,
multa iubire milostivă a lui Hristos pentru oamenii care suferă”.
După Sfânta Liturghie, primarul oraşului, Dl Marius Ioan Ursaciuc, a acordat
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului
Gura Humorului şi, de asemenea, Preafericirea Sa a primit şi Cheia oraşului Gura
Humorului, simbol oferit pentru prima dată în istoria acestei localităţi.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit pentru distincţiile acordate
şi şi-a exprimat speranţa de a mai avea prilejul să participe la astfel de eveni
mente în oraşul din nordul ţării.
în încheiere, întâistătătorul Bisericii noastre i-a oferit Crucea patriarhală, cea
mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, PC Pr. Mircea Nuţu, parohul
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bisericii, în semn de preţuire pentru strădania de a ridica lăcaşul de cult. To
todată au fost oferite mai multe ordine şi diplome celor care au sprijinit în
mod deosebit lucrările de construire a bisericii „Naşterea Maicii Domnului”.
De asemenea, a oferit Bibliotecii parohiei mai multe cărţi publicate la Editurile
Patriarhiei Române.
Cu prilejul Duminicii emigranţilor români, serbată anual în prima duminică
după Praznicul Adorm irii M aicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Comuniune româ
nească în vreme de criză economică”.

Luni, 22 august:
A vizitat Mănăstirea Suceviţa din judeţul Suceava, fiind însoţit de Inaltpreasfmţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. La Suceviţa a fost
întâmpinat de înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, şi de obştea mănăstirii. De asemenea, localnicii îmbrăcaţi în cos
tume populare l-au întâmpinat pe Patriarhul României cu pâine şi sare.
în biserica mănăstirii s-au înălţat rugăciuni de mulţumire, după care înalt
preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a rostit un cuvânt de bun venit. înaltpreasfinţia Sa a făcut o prezentare a obştii Mănăstirii Suceviţa şi, în mod
special, a preocupărilor pentru restaurarea icoanelor.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat strădaniile maicilor de la această
mănăstire şi a punctat totodată aspecte referitoare la necesitatea folosirii icoa
nelor vechi, precum cele de la Suceviţa, în explicarea unor texte liturgice. De
asemenea, Preafericirea Sa a vorbit celor prezenţi despre unicitatea picturii şi
a apreciat grija pentru conservarea patrimoniului sacru bisericesc.
La final, Preafericitul Părinte Daniel a oferit maicii stareţe, PCuv. stavrofora
Mihaela Cozmei, mai multe cărţi pentru Biblioteca mănăstirii.
După vizitarea Mănăstirii Suceviţa, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat şi Mănăstirea Moldoviţa din comuna
Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava.
în biserica mănăstirii s-au săvârşit rugăciuni de mulţumire, după care
Patriarhul României a rostit un cuvânt în care a arătat ce anume îi atrage
pe credincioşi să vină la mănăstirile bucovinene: „Pelerinii vin aici nu pentru
un sfânt anume, ci pentru sfintele icoane şi sfintele fresce. Pelerinaj la fru
museţile sfinţeniei în picturi. Primirea pelerinilor care vor să se întâlnească
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cu frumuseţea sfinţilor din picturi este o artă misionară de o valoare ines
timabilă, pentru că omul, în general, păstrează în memorie imaginea mai
mult decât cuvintele. Aceştia sunt posibili convertiţi, chiar dacă sunt ne
credincioşi, sau posibili creştini mai convinşi, mai iubitori de Biserică şi
de sfinţenie, prin frumuseţea artei sacre”.
La finalul vizitei, Inaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a mulţumit
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru susţinerea şi promovarea mă
năstirilor din Bucovina.
Marţi, 23 august:
A transmis mesaje de felicitare, cu prilejul zilei onomastice - Sfântul Irineu ,
Episcop de Lugdunum — Inaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei, şi Inaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei.
A primit în audienţă pe Dl Ioan Oltean, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor,
Dl Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, şi pe Dl
Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor.
Miercuri, 24 august:
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl Constantin Grigore, ambasadorul
României la Moscova.
Joi, 25 august:
A primit în audienţă pe PCuv. ieromonah Matei Buliga, stareţul Mănăstirii
„Sfânta Parascheva” - Dobreşti, judeţul Timiş.
A primit în audienţă pe PC Pr. Vasile Iorgulescu, parohul parohiei ortodoxe
române „Sfântul Ioan Botezătorul” - Strasbourg, Franţa, împreună cu soţia
Preacucerniciei Sale.
A primit în audienţă pe PC Pr. Răzvan Tatu, parohul Parohiei ortodoxe ro
mâne din Johannesburg, Africa de Sud.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A efectuat o vizită de lucru la şantierul Ansamblului arhitectural Catedrala
Mântuirii Neamului.
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Sâmbătă, 27 august:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Maria” - Techirghiol, stavropighie patriarhală, împreună cu înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhie
piscopul Tomisului, fiind înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, pe o
scenă special amenajată în curtea mănăstirii.
După Sfânta Liturghie a săvârşit slujba Parastasului de 40 de zile de la trecerea
la Domnul a Părintelui Arsenie Papacioc.
La sfârşitul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat personalitatea
părintelui, arătând că Părintele Arsenie s-a născut în anul 1914, în ziua de
sărbătoare a Adormirii M aicii Domnului.
Apoi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că Părintele Arsenie a ajutat
nu doar obştea maicilor din această mănăstire, ci şi mulţimea pelerinilor care
au venit aici. El este o lumină şi rămâne o lumină peste timp, pentru că a adu
nat multă lumină în suflet prin rugăciune şi prin pocăinţă,
în continuare, Preafericirea Sa, împreună cu Arhiepiscopul Tomisului şi so
borul preoţilor şi diaconilor slujitori, a mers la mormântul Părintelui Arsenie
Papacioc, din curtea Mănăstirii „Sfânta Maria” - Techirghiol, unde au săvârşit
slujba de Trisaghion şi s-a citit Rugăciunea de sfinţire a crucii aşezate la mor
mântul Părintelui Arsenie.
La eveniment a participat un mare număr de credincioşi veniţi special pentru
a aprinde o lumânare la mormântul marelui duhovnic, precum şi pelerini ve
niţi să viziteze aşezământul monahal sau persoane aflate la tratament.
Duminică, 28 august:
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii „Sfânta Maria” —Jercălăi.
în cuvântul rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a vorbit credincioşilor prezenţi despre înţelesurile Evangheliei (M atei
18, 23-35) care s-a citit în această Duminică, a 1 l-a după Rusalii, care prezintă
Pilda datornicului nemilostiv.
Apoi, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit bibliotecii mănăstirii
mai multe cărţi publicate la Editurile Patriarhiei Române.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul sfinţirii Monumentului
Crucea Mântuirii Neamului Românesc, de la Nisporeni, Republica Moldova.

188

T
August

Luni, 29 august:
în ziua de prăznuire a Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie, în biserica
Mănăstirii „Sfânta Maria” —Jercălăi, şi a ţinut cuvânt de învăţătură, în care a
evidenţiat semnificaţiile duhovniceşti ale Evangheliei care s-a citit în această
zi şi, de asemenea, a evocat viaţa şi învăţăturile Sfântului Ioan Botezătorul.
După cuvântul rostit, credincioşii au primit, din partea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, câte o iconiţă cu chipul Sfântului Ioan Botezătorul şi au fost
felicitaţi pentru prezenţa lor la biserică, deoarece o zi de sărbătoare nu în
seamnă o zi de repaus trupesc, ci o zi de lucrare sfântă pentru sufletele lor.
Marţi, 30 august:
A transmis un mesaj de felicitare Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, cu prilejul zilei onomastice —Sfântul Ierarh Varlaam,
M itropolitul Moldovei.
A transmis un mesaj, intitulat „Un om înţelept, promotor al credinţei şi al
păcii”, participanţilor la Adunarea festivă dedicată încheierii misiunii în
România a Marelui Rabin Menachem Hacohen.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor.
A primit în vizită, la Reşedinţa patriarhală, pe Excelenţa Sa domnul Spyros
Attas, ambasadorul Republicii Cipru la Bucureşti, la încheierea misiunii di
plomatice în România.
Miercuri, 31 august:
A primit la Reşedinţa patriarhală pe Excelenţa Sa, Dl Ion Jinga, ambasadorul
României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

?

A consemnat,
Arhim. Paisie TEO DO RESCU,
Consilier Patriarhal
Cabinetul Patriarhului
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Practici neortodoxe şi abateri liturgice
privind săvârşirea Tainei Botezului şi a Cununiei*
Pr. Silviu TUDOSE

Keywords:

Baptismy Christmation, immersiony Betrothal, Holy Matrimony, ritual dance

Articolul Părintelui asistent Silviu Tudose prezintă, aşa cum reiese din titlul său,
practicile neortodoxe şi abaterile liturgice întâlnite cu prilejul oficierii a două dintre
cele mai importante Sfinte Taine din viaţa unui creştin: Botezul şi Cununia. Momentele
principale din cadrul celor două Sfinte Taine sunt amintite de autor şi întărite cu
explicaţii liturgice şi practice menite să lumineze săvârşitorii tainelor dumnezeieşti şi
totodată să corecteze tot ceea ce nu este conform practicii autentice a Sfintei Biserici.

înainte de menţionarea oricărei practici neortodoxe privind săvârşirea
Sfintei Taine a Botezului, se cuvine să precizăm că, această Sfântă Taină, ca şi
toate celelalte Sfinte Taine, se administrează numai unei persoane vii1. Mai
mult, dacă aceasta este matură, îşi exprimă singură dorinţa pentru a primi
Botezul, iar dacă este copil, naşul este cel care face acest lucru. De aceea, do
rinţa unora, de a fi administrată Taina Botezului unor copii avortaţi sau născuţi
morţi, contravine învăţăturii de credinţă şi practicii liturgice a Bisericii noastră.
Un aspect foarte important este legat de săvârşirea ierurgiilor rânduite
cu prilejul naşterii unui copil. Adesea, ele sunt omise sau reduse la maximum.

* Referat susţinut în cadrul Conferinţei pastoral-misionare a preoţilor din Capitală şi Ilfov, cu
tema Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, din 8 iunie 2011, ţinută în Aula Magna
Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
1 Familiile care aşteaptă să aibă un copil vor fi sfătuite să-l boteze cât este prunc. Copiii
care sunt aduşi la Botez după ce au împlinit trei-patru luni pot fi mai gălăgioşi, perturbând buna
desfăşurare a slujbei. Mai mult, dacă ei sunt mai mari de un an, preotul va avea dificultăţi în a
săvârşi corect Botezul, prin afundarea în apă, de trei ori.
2 Pentru mai multe explicaţii, vezi Pr. Nicolae D. NECULA, Este corectă practica botezării
copiilor avortaţi (lepădaţi)?, în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, voi. I, Ed. Episcopiei Dunării
de Jos, Galaţi, 1996, pp. 157-161.
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Astfel, Rânduiala în ziua întâi la fem eia lăuză este săvârşită la mai multe zile
după naştere, când preotul săvârşeşte sfinţirea apei în biserică. E de menţionat
faptul că recomandările din cărţile de cult vorbesc de folosirea unui vas cu
apă, pe care preotul o atinge de trei ori, în momentul sfinţirii3. De obicei, cel
care aduce apa la biserică vine cu o sticlă, iar preotul nu poate atinge apa, aşa
cum ar trebui.
Rugăciunile la fem eia lăuză , care se rostesc în a opta zi de la naştere, sunt
omise sau, în cel mai bun caz, preotul citeşte Rugăciunea la însemnarea prun
cului', când i se pune numele, înainte de exorcisme, în ziua Botezului. Consi
derăm oportună catehizarea viitorilor părinţi, în vederea solicitării preotului
pentru săvârşirea corectă şi la timp a acestor două rânduieli, mai ales în ceea
ce priveşte rânduiala punerii numelui. Bineînţeles, trebuie să se ţină seamă de
situaţiile speciale în care se pot afla mama sau copilul după naştere, care pot
împiedica săvârşirea rânduielii. Catehizarea va avea în vedere şi convingerea
părinţilor de a alege pentru copiii lor nume creştineşti, de preferat unul singur,
nediminutivat sau neobişnuit, potrivit tradiţiei româneşti, pentru a nu le fi
ruşine sau jenă de acest nume când vor fi adulţi.
In ceea ce priveşte Rânduiala îmbisericirii pruncului, ea este legată de
Rugăciunile care se citesc mamei, la 40 de zile după naştere. In practică, deşi ho
tărârile pravilelor şi ale altor izvoare liturgice vechi nu sunt unitare în această
privinţă4, îmbisericirea se face im ediat după săvârşirea Tainei Sfântului Botez,
aceasta pentru a se respecta prevederea conform căreia pruncul a fost deja bo
tezat, iar dacă el este băiat şi e purtat şi în interiorul Sfântului Altar şi închinat
în cele patru laturi ale Sfintei Mese. Gestul este evident asemănător cu ceea ce
se întâmplă în timpul Tainei Hirotoniei, când candidatul sărută Sfânta Masă
în cele patru colţuri, subliniindu-se astfel vocaţia sacerdotală a firii bărbăteşti.
Pentru săvârşirea corectă a Tainei Sfântului Botez, este nevoie de respec
tarea mai multor rânduieli legate de obiectele liturgice folosite:
Preotul trebuie să poarte toate veşmintele, nu numai la Sfântul Botez, ci
şi la celelalte Sfinte Taine. Este o prevedere care aminteşte de perioada când

3
Vezi Pr. Ene BRANIŞTE, Liturgica speciala, ediţia a IV-a, Ed. Lumea credinţei, Bucureşti,
2005, p. 362.
Vezi Ioannis FOUNDOULIS, Dialoguri liturgice, voi. III, trad. de Pr. Victor Manolache,
Ed. Bizantină, Bucureşti, 2 0 0 9 , p. 159-160 sau Pr. Ene BRANIŞTE, Liturgica speciala ...,
pp. 365-366.
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Sfintele Taine nu erau despărţite de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie5. Taina
Sfântului Botez se săvârşea înainte de Sfânta Liturghie, cu prilejul unui Praznic
împărătesc (Naşterea, Botezul, învierea sau Pogorârea Sfântului Duh), ur
mând ca cei nou botezaţi să primească atunci pentru prima dată şi Sfânta îm 
părtăşanie. Astăzi, Molitfelnicul prevede ca preotul, după ce citeşte exorcismele,
să îmbrace felonul, „de culoare albă, punând şi mânecuţele”6. De obicei nu
se întâmplă aşa, preoţii îmbrăcând, de cele mai multe ori doar epitrahilul şi
felonul sau, foarte rar, mai ales vara, rămânând doar cu epitrahilul. Recoman
dăm purtarea măcar a epitrahilului şi felonului şi —de ce nu? - confecţionarea
unor mânecuţe speciale, mai lungi, care să fie fob site în timpul Tainei Sfântului
Botez, respectându-se astfel rânduiala şi evitându-se imaginea nu tocmai plăcută
a preotului care îşi dezgoleşte braţele până la coate, în văzul tuturor, atunci când
afundă copilul în cristelniţă.
In ceea ce priveşte locul săvârşirii, chiar dacă în vechime existau baptisterii
construite în apropierea lăcaşurilor de cult, Taina Sfântului Botez este săvârşită
în biserică, cu excepţia cazurilor de necesitate. Pretenţia unora, ca Botezul să
fie săvârşit în casa pruncului sau oriunde altundeva, contravine practicii canonice
şi liturgice a Bisericii!. Cazurile excepţionale, legate - de exemplu - de suferinţa
pe care o poate avea un copil, nu trebuie să devină o regulă. Botezul se săvâr
şeşte în sfântul lăcaş, de obicei în pronaos, locul care aminteşte de prezenţa
catehumenilor din primele secole creştine, adică a celor care se pregăteau pen
tru primirea în Biserică.
O menţiune specială se cuvine în legătură cu Rânduiala dinaintea Sfân
tului Botez, care cuprinde rugăciunile de exorcizare, lepădările de satana şi
mărturisirea credinţei. Ea trebuie săvârşită în pridvor sau pronaos. Considerăm
nepotrivită practica citirii acestei rânduieli în lateralul uşii de intrare în biserică,
în fa ţa peretelui de apus, pe care sunt pictaţi de obicei ctitorii şi ierarhul locului.
Acest loc poate crea o situaţie necuviincioasă, atunci când naşii sunt invitaţi
să sufle şi să scuipe de trei ori cu faţa spre apus, înaintea lor fiind peretele res
pectiv. Tot în timpul acestei rânduieli, nu este respectată indicaţia tipiconală
potrivit căreia prim ele două rugăciuni de exorcizare sunt citite cu fa ţa spre apus

5 Aşa cum este astăzi Taina Hirotoniei.
6 Molitfelnic, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 2002, p. 33.
7 Vezi canoanele 59 şi 61 ale Sinodului VI Ecumenic.
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(pentru că ne adresăm diavolului), iar celelalte două cu fa ţa spre răsărit (pentru
că ne adresăm lui Dumnezeu). Trebuie menţionată aici şi teama unora dintre
slujitori de a citi exorcismele, atunci când slujesc la Botez în sobor; evitând în
mod sistematic acest lucru. Este adevărat că, potrivit practicii liturgice, lepădă
rile sunt citite de preotul cel mai tânăr, care de obicei nu e protos. Dacă însă
la o parohie sunt doi sau mai mulţi slujitori, ei îşi pot împărţi frăţeşte protia,
fară ca unul dintre ei să fie cel care afundă permanent copiii în apă, iar celălalt
să citească permanent exorcismele.
Se constată practica greşită a rostirii binecuvântării mici ^„Binecuvântat
este Dumnezeul n o s t r u ... la începutul rânduielii de dinaintea Sfântului Botez.
Corect este ca preotul să înceapă această rânduială cu suflarea de trei ori asupra
pruncului, însemnându-1 cu semnul Sfintei Cruci, rostind „Mâinile Tale m-au
făcut şi m-au zidit...”, după care, atingându-1 pe cap, îi citeşte aşa-numita ru
găciune rugăciunea de prim ire în rândurile catehumenilor („In Numele Tău,
Doamne...”)8.
In timpul lepădărilor, ca şi în timpul primelor două rugăciuni de exorci
zare, cel care se botează şi naşul, în cazul unui prunc, trebuie să se întoarcă spre
apus. Lepădarea de satana se face de trei ori, aşa cum tot de trei ori se face şi
unirea cu Mântuitorul Hristos, cu faţa spre răsărit9. De asemenea, potrivit in
dicaţiilor tipiconale, cel care urmează să fie botezat sau naşul acestuia, în cazul
unui prunc, rosteşte de trei ori Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan
sau C rezu l. întreita repetare e motivată, după cuvântul Sfântului Simeon al
Tesalonicului, pentru adeverirea mărturisirii şi în cinstea „Dumnezeirii Celei
în trei Ipostasuri”11. De asemenea, se crede că rostirea de trei ori are şi rolul fi
xării în minte a conţinutului sau al învăţării temeinice a acestuia12. De fapt,
practica este o reminiscenţă din vremea în care rugăciunile de exorcizare şi

8 Molitfelnic..., p. 22.
9 Recomandăm folosirea formulei „Te uneşti cu Hristos” în loc de „Te împreunezi cu Hris
tos”, care apare în unele ediţii ale cărţilor de cult.
10 E de dorit ca preoţii să îi sfătuiască pe naşi să cunoască Simbolul de credinţă, dacă e posibil,
pe de rost. Altfel, măcar să fie pregătiţi în stare să-l citească fară stâlcirea unor cuvinte sau expresii,
care, pe lângă faptul că pot crea ilaritate, dovedesc desconsiderarea celor sfinte.
11 Vezi Sf. SlMEON al Tesalonicului, Tratat asupra dogmelor credinţei ortodoxe după principii
puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi, voi. I, trad. rom. de Toma Teodorescu, 1865, ree
ditat de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, sub îngrijirea Protos. Grichentie Natu, 2002, p. 109.
12 După Prof. Ioannis FOUNDOULIS, Dialoguri liturgice..., voi. II, p. 232.
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lepădările erau citite de mai multe ori13. Evoluţia firească a vremurilor a făcut
ca astăzi rugăciunile de exorcizare şi lepădările să fie rostite o singură dată, ca
şi Simbolul de credinţă. Există preoţi care respectă ceea ce e cuprins în Molitfelnic,
îndemnând naşii să rostească de trei ori Crezul. Considerăm că aceştia nu gre
şesc, afară de cazul în care se consideră mult mai râvnitori decât alţii, aşa cum
nu greşesc nici cei care îngăduie rostirea o singură dată a Crezului. Deşi cartea
de cult este normativă, dată fiind realitatea cu care ne confruntăm, e de dorit
ca autoritatea bisericească să se pronunţe asupra felului în care trebuie respectată
rânduiala rostirii Simbolului de credinţă cu prilejul Tainei Sfântului Botez, pen
tru a exista o uniformitate liturgică şi din acest punct de vedere.
La Botez, după practica Bisericii Ortodoxe, e nevoie de un singur naş,
preferabil de acelaşi gen cu copilul şi, după cuvântul M olitfelnicului, „creştin
ortodox (...) şi cunoscător al credinţei”14. Obiceiul de a alege naşi de altă con
fesiune sau de altă credinţă, uneori doar din motive pecuniare, nu este admis
de Biserica Ortodoxă, pentru că ei trebuie să fie, în primul rând, veghetori
pentru creşterea finului în dreapta credinţă. E de la sine înţeles că naşul trebuie
să cunoască măcar noţiunile de bază ale credinţei ortodoxe.
Respectul pentru Taina Sfântului Botez trebuie manifestat şi prin grija
faţă de obiectele liturgice folosite pentru săvârşirea ei. De aceea, îndrăznim să
credem că slujirea cu veşminte murdare (pentru că „oricum se vor uda sau atinge
de ulei”), dintr-un material de proastă calitate, afundarea copilului într-o cris
telniţă necurăţată de multă vreme15, cu urme de ulei şi păr de la botezurile an
terioare, păstrarea Sfântului şi M arelui M ir într-un vas cu totul nepotrivit (poate
chiar din plastic), acoperirea mesei cu muşama sau folosirea unei Sfinte Evanghelii

13 Sfântul SlMEON al Tesalonicului vorbeşte de opt sau zece repetări, m enţionând că şi în
vremea sa se ajunsese pe alocuri să fie citite doar de trei ori.

14 Molitfelnic..., p. 32.
15 In ultimii ani a apărut ş\practica îm podobiH i cristelniţei cu prileju l slujbei Sfântului
Botez. Fără a-i îndepărta brutal pe credincioşii care doresc acest lucru, preotul are datoria de a
veghea ca un obiect liturgic să nu fie transformat într-un accesoriu împopoţonat, de prost gust,
folosit de anumite firme de specialitate pentru a-şi etala produsele sau viziunea artistică. Astfel,
apar uneori pe cristelniţe, pe lângă flori sau voaluri, diferite „personaje”, care nu sunt compatibile
cu lăcaşul de cult: ursuleţi, păpuşi, fluturi etc. De asemenea, în interiorul cristelniţei se aruncă
bani sau petale de flori, obiceiuri ce amintesc de diferite practici păgâne, care nu au nimic de a
face cu credinţa ortodoxă. Preotul trebuie să-şi asume responsabilitatea de a îndrepta toate aceste
lucruri. Ne întrebăm, dacă le vom accepta, dacă va fi cazul, să împodobim şi cununiile, miruitorul, sau - Doamne fereşte! - Sfântul Potir?!
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sau a unui Molitfelnic rupte şi înnegrite de vreme şi alte lucruri asemenea acestora,
toate acestea reprezintă practici neortodoxe şi dovedesc lipsa de respectfa ţă de cele
sfinte şi nechibzuinţa sfinţitului slujitor. Masa Botezului, cu ajutorul căreia se
săvârşesc de obicei şi celelalte Sfinte Taine în biserică, nu este altceva decât un
„reflex ’ al Sfintei Mese. împodobirea ei trebuie să fie liturgică, nu „funcţio
nală”. De aceea, nu e potrivită aşezarea pe ea a altor obiecte decât cele liturgice,
cum ar fi, bunăoară: telefoane mobile, chitanţiere, registre mitricale, certificate
de naştere, fesuri preoţeşti etc. Aşezarea obiectelor liturgice, în special a Sfintei
Evanghelii, Sfintei Cruci şi a sticluţei cu Sfântul şi M arele Mir, trebuie să fie fă 
cută exclusiv de preot, nu de cântăreţ sau altcineva, care primeşte „dezlegare”.
O altă practică greşită este aceea când mai multe botezuri succesive sunt să
vârşite în aceeaşi apă . Nu vorbim de practica botezului mai multor copii în
aceeaşi apă, care este corectă, şi nici de perioada în care, potrivit cuvântului
D idahiei celor 12 Apostoli, Botezul se făcea în „apă vie”16, adică în mare, în
lac sau în apă curgătoare, după modelul Mântuitorului, Care a fost botezat
de Sfântul Ioan în râul Iordanului17.
Se întâmplă uneori ca în cazul unor botezuri succesive, apa din cristelniţă
să nu se schimbe sau să fie „împrospătată”, golindu-se doar jum ătate din ea, peste
cea rămasă adăugându-se rânduiala Tainei. Fiecare slujbă a Tainei Sfântului
Botez presupune sfinţirea apei, care precede afundarea, în numele Sfintei
Treimi. Singura excepţie de la această regulă poate fi reprezentată de Botezul
săvârşit în ziua Bobotezei când, cel puţin teoretic, în apa cristelniţei poate fi
turnată Agheasmă Mare, omiţându-se sfinţirea18. Neexistând însă o prevedere
clară din partea autorităţii bisericeşti, această practică nu poate fi recomandată.
De aceea, apa trebuie sfinţită de fiecare dată, iar, la sfârşit, cristelniţa trebuie
golită în totalitate.
16 Vezi Didahia celor 12 Apostoli V7/ (trad. rom. în Canonul Ortodoxiei I. Canonul apostolic
a l primelor secole, de diac. Ioan I. Ică jr, Deisis/Stavropoleos, 2008, p. 568).
17 După ce cultul creştin s-a dezvoltat, au apărut, aşa cum am menţionat mai înainte, baptisteriile, „strămoaşele” cristelniţelor din timpurile noastre. Apariţia cristelniţelor e legată, fireşte,
de generalizarea pedobaptismului, cazurile de adulţi care se botează fiind din ce în ce mai rare.
Totuşi, se impune rediscutarea modalităţii botezului adulţilor, atât în privinţa pregătirii lor
pentru Taină, cât şi în privinţa desfăşurării propriu-zise a acesteia, în lipsa unor baptisterii
speciale.
18 Practica există, se pare, în unele locuri din Biserica Ortodoxă Greacă, după mărturia liturgistului Ioannis Foundoulis (vezi lucrarea acestuia: Dialoguri liturgice, voi. II, trad. de Sabin
Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2009, Răspunsul 269, p. 263).
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Este corectă şi în conformitate cu tradiţia Bisericii practica botezării mai
multor prunci în aceeaşi apă. Trebuie evitat însă numărul prea mare, pentru
că prezenţa prea multor oameni în lăcaşul de cult, de cele mai multe ori ne
familiarizaţi cu o atmosferă evlavioasă, poate crea o tulburare evidentă a sluj
bei, fiind foarte greu să se mai înţeleagă ceva din rugăciuni sau cântări. Există
credinţa greşită că dacă doi copii, băiat sau fată, sunt botezaţi în aceeaşi apă nu
pot ulterior să se căsătorească între ei. în epoca primară erau botezaţi mulţi băr
baţi şi femei în aceeaşi apă, după care se căsătoreau între ei. Botezul în aceeaşi
apă produce, e adevărat, o înrudire spirituală, cei botezaţi devenind fraţi în
Hristos, fii şi fiice ai Aceluiaşi Dumnezeu şi membri ai Bisericii Sale. Această
înrudire spirituală însă nu constituie nicidecum un impediment pentru pri
mirea Sfintei Taine a Cununiei, ci, mai degrabă, o premisă a ei.
Tot referitor la apa folosită în săvârşirea Botezului, e bine să menţionăm
că aruncarea ei în locuri nepotrivite, după terminarea slujbei, este o practică gre
şită. Fiecare biserică trebuie să aibă un loc special, cu scurgere direct în pă
mânt, în care să fie aruncată apa ce a fost folosită pentru spălările rituale din
Sfântul Altar sau apa de la Botez19.
Revenind la săvârşirea Tainei Sfântului Botez, recomandăm o mai mare
atenţie acordată rostirii form ulelor din cadrul slujbei, în funcţie de genul celui
botezat. Acordurile gramaticale trebuie respectate, pentru a nu crea situaţii
hilare şi dezonorante pentru slujitor.
Foarte mulţi credincioşi confundă untdelemnul folosit pentru ungerea
prebaptismală cu Sfântul şi Marele Mir. De aceea, îl numesc şi pe acesta mir.
E ştiut faptul că acesta nu este decât un ulei binecuvântat de preot în cadrul
slujbei, cu care unge copilul pe frunte, pe piept, pe spate, pe mâini şi picioare,
înainte de a-1 afunda în cristelniţă20. în ceea ce priveşte destinaţia ulterioară a
undelemnului care rămâne, lucrurile nu sunt foarte clare. Naşii sau cei din
familie primesc undelemnul, îl iau acasă şi, de cele mai multe ori, ştiu că tre
19 Vezi Sf. SlMEON al Tesalonicului, Tratat..., voi. I, cap. 62, trad. rom. cit., pp. 109-116.
20 Interesant este obiceiul din Biserica Greciei, unde, după ce preotul săvârşeşte ungerea,
naşul toarnă uleiul binecuvântat peste trupul copilului. De fapt, şi în Molitfelnicul românesc se
prevede că preotul îl unge cu acest untdelemn pe cel care se botează „peste tot trupul” (vezi Molitfelnic,
ed. cit., p. 40), dar acest lucru nu e prezent în practică. E recomandat ca acest ulei să fie de mă
sline, mai ales că şi în rugăciunea de binecuvântare e pomenit porumbelul de pe vremea lui Noe,
care purta în gură „ramură de măslin, semnul împăcării” şi e pomenit, de asemenea, „rodul mă
slinului, spre plinirea Sfintelor Tale Taine”.
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buie să toarne din el în băiţa copilului. Or, în rugăciunea de binecuvântare,
preotul se roagă ca undelemnul să se facă: „ungere de nestricăciune, armă
dreptăţii, înnoire sufletului şi trupului, izgonire a toată lucrarea diavolească,
spre înlăturarea tuturor răutăţilor pentru cei care se ung cu credinţă sau vor şi
gusta din e l..” Se nasc, astfel, două întrebări: de ce e folosit pluralul, deşi ce
lelalte rugăciuni sunt la singular, şi când se gustă din el? In privinţa primei
întrebări, răspunsul e simplu: folosirea pluralului era ceva obişnuit în primele
formulare liturgice ale slujbei Botezului, mai ales că multă vreme el era săvârşit
pentru mai mulţi primitori, ca eveniment al comunităţii. Răspunsul la cea de
a doua întrebare l-am găsit la liturgistul grec Ioannis Foundoulis, care spune
că în vechime, atât apa, cât şi untdelemnul de la Botez erau folosite şi pentru
altceva. „Avem mărturii din manuscrise - spune profesorul grec —că preotul,
după sfinţirea apei, îi stropea pe credincioşii prezenţi, sau credincioşii luau la
casele lor apă sfinţită şi o păstrau pentru sfinţirea caselor sau să bea din ea.
(...) In anumite locuri, desigur, luau apă sfinţită după vărsarea în ea a untde
lemnului catehumenilor. Stropirea şi luarea din apa sfinţită a Sfântului Botez
s-a păstrat în Biserica noastră în slujba Agheasmei Mari. (...) Rămăşiţe ale
acestei practici vechi de la slujba Botezului se pot observa în diferiţi codici:
ecteniile în care se află cererea Ca să le fie lor acestea (apele) spre curăţirea su
fletelor şi a trupurilor tuturor celor ce vor lua şi vor gusta din ele. Ceva analog
s-a întâmplat şi cu untdelemnul catehumenilor, uleiul binecuvântat. Din alu
zia pe care o conţine rugăciunea, se pare că era folosit şi de credincioşi, care
se ungeau sau gustau din el, ca cel care alungă toată lucrarea diavolească şi care
este spre uşurarea de toate relele. (...) Este cunoscut că mai demult credincioşii
beau pentru sfinţirea lor din uleiul sfinţit. Acest lucru este mărturisit, de altfel,
şi de rugăciunea de la Litie...”21. Aşadar, credincioşii pot fi îndemnaţi, în ceea
ce priveşte acest untdelemn, să ungă cu el din când în când trupul celui bo
tezat şi —de ce nu? —, aşa cum am văzut, să-l consume spre sfinţire sau să-l fo
losească la arderea candelei. Oricum, e mult mai bine aşa decât să râncezească
ani de zile, uitat undeva în casă. Cât despre turnarea uleiului în baia copilului,
considerăm că acest lucru este oportun numai dacă apa e aruncată după aceea
într-un loc curat.

21 Ioannis
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Poate cea mai întâlnită practică neortodoxâ legată de Taina Sfântului Botez
este nerespectarea afundării de trei ori a celui care se botează. De multe ori, fie
la rugămintea familiei, fie din comoditate sau din teama de a nu greşi, preoţii
aleg să nu afunde pruncul în cristelniţă, alegând să îl stropească sau să toarne
apă peste creştet de trei ori. Biserica a cunoscut dintotdeauna practica afun
dării celui care se botează, mai ales că denumirea însăşi a tainei, în limba
greacă, înseamnă acest lucru22. Iată ce spune D idahia celor 12 Apostoli: „Iar
cu privire la Botez, aşa să botezaţi: după ce aţi spus înainte toate acestea, bo
tezaţi/afundaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh în apă
curgătoare. Iar de n-aveţi apă curgătoare, botezaţi/afundaţi în altă apă; dacă
nu puteţi în apă rece, în caldă. Iar dacă nu ai niciuna, nici alta, varsă apă pe
cap, de trei ori, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”23. E de re
marcat excepţia de care vorbeşte acest valoros manuscris liturgic, care, aşa cum
spuneam, tinde să devină pentru unii regulă.
Potrivit Canoanelor 49 şi 50 Apostolic, slujitorul care nu rosteşte corect
formula de botez şi nu afundă de trei ori în apă pe cel care se botează se află
sub pedeapsa caterisirii24. Atât de mare era grija Bisericii pentru acest lucru,
astfel încât întâlnim chiar prevederea canonică referitoare la interzicerea in
trării în cler a celui care a primit botezul de necesitate, adică fără întreita afun
dare25. De la o aşa de mare acrivie s-a ajuns astăzi la o prea mare iconomie.
Tot în ceea ce priveşte afundarea, trebuie să menţionăm faptul că ea este
săvârşită de unii preoţi într-un mod cel puţin „periculos”. In M olitfelnic se
menţionează că preotul, „după ce-1 unge (pe cel care se botează) peste tot tru
pul, îl ia în mâini şi, ţinându-1 drept şi căutând spre răsărit, îl botează, afundându-1 de trei ori...”26. Rapiditatea cu care e afundat cel botezat devine uneori
foarte periculoasă pentru integritatea fizică a copilului şi cea emoţională a celor
de faţă, în special a părinţilor. Am asistat la botezuri unde, după ce preotul a
terminat de afundat copilul în apă, am simţit o mare uşurare, văzând că prun
cul nu a păţit nimic rău. Ritul afundării trebuie să fie firesc, neforţat sau crispat,
ci sigur; sobru şi exact, menajând copilul, pentru a nu i se întâmpla nimic rău.

22 B a m iC a ) = a cu fu nda.
23 D id a h ia celor 1 2 A postoli

VII..., p. 568.
24 Vezi şi Canonul 91 al Sf. Vasile cel Mare.
25 Canonul 12 de la Neocezareea.
26 M olitfeln ic..., p. 4 0 .
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Formula Tainei, deşi în manuscrisele vechi nu era întreruptă de Amin, tre
buie rostită aşa cum o întâlnim în Molitfelnic. Există uneori practica de a nu
rosti conjuncţia „şi” ăuipă.Amin sau de a omite a finalul „acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin”. Astfel, nu e respectată formula din cărţile de cult: „Se bo
tează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi
al Sfântului Duh. Amin; acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”27.
O altă practică greşită este nerespectarea însemnării locurilor principale şi
a ordinii acestora la ungerea cu Sfântul şi Marele Mir. Ele sunt foarte clar men
ţionate în M olitfelnic şi în toate cursurile de Teologie liturgică sau manualele
de tipic: „la frunte, la ochi, la nări, la gură, la amândouă urechile, pe piept,
pe spate, la mâini şi la picioare”28.
La înconjurarea mesei, există obiceiul în unele biserici să se rostească,
după ce se cântă de trei ori „Câţi în Hristos...”, Slavă... Şi acum..., şi din nou
„Câţi în Hristos...”. Deşi nu e menţionat în cărţile de cult, acest lucru amin
teşte de perioada când cei botezaţi erau aduşi la Sfânta Liturghie, iar lecturile
biblice se citeau în cadrul ei, cântarea „Câţi în Hristos...” fiind aşezată în locul
Trisaghionului29. Este motivul pentru care unii preoţi rostesc acum şi îndem
nul „Puternic”, urmat de repetarea aceleiaşi cântări, înainte de citirea
Apostolului. Dincolo de orice explicaţie, considerăm necesară respectarea in
dicaţiei din Molitfelnic, care prescrie cântarea „Câţi în Hristos...”, de trei ori,
fară alte adaosuri.
Uneori se suprimă citirea Apostolului, pentru a „câştiga timp”, lucru care
contravine în mod clar rânduielilor tipiconale ale Bisericii. De fapt, cel puţin
în ceea ce priveşte Taina Sfântului Botez, preotul este dator să respecte întreaga
rânduială de slujbă, cu frică de Dumnezeu şi cu evlavie.
„Spălarea”/,.ştergerea” pruncului nu seface cufaşa care e adusă la biserică,
ci cu „un burete nou, udat cu apă”30. Faşa se foloseşte numai la stropirea prun
cului, anterioară ştergerii.
După momentul tunderii celui nou botezat, este practica neliturgică de a
se oferi părinţilor sau naşilor pâru l tăiat. Uneori, aceştia vin pregătiţi pentru

27 Molitfelnic..., p. 40.
28 Molitfelnic..., p. 43.
29 Aşa cum se întâmplă astăzi la sărbătorile mari.
30 Molitfelnic, p. 46.
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a-1 primi şi rămân dezamăgiţi atunci când constată că preotul nu li-1 oferă,
respectând rânduiala potrivit căreia părul trebuie pus în cristelniţă, ca o pârgă
sau jertfa a trupului omenesc, adusă lui Hristos31. Părinţii sau naşii confundă
tunderea din cadrul Tainei Botezului cu obiceiul „tăierii moţului”, o reminis
cenţă, se pare, din religiile păgâne, care nu are nimic de a face cu credinţa
creştin ortodoxă32.
Ar mai fi de menţionat un aspect legat de petrecerea care urmează de
obicei imediat după săvârşirea Tainei Sfântului Botez. Dincolo de recoman
darea ca ea să nu depăşească limitele bunei-cuviinţe, avem datoria de a semnala
renaşterea unui obicei păgânesc, acela al ursitoarelor. Au apărut şi firme spe
cializate, care trimit trei sau mai multe fete, costumate în „ursitoare”, rostind
în jurul copilului diferite urări, reiterând practic un obicei păgânesc pe care
Biserica l-a respins întotdeauna. Catehizarea prealabilă săvârşirii Tainei ar
putea conţine şi o recomandare în acest sens, de care părinţii pruncului sau
naşii trebuie să ţină cont.
Practici neortodoxe şi abateri liturgice privind săvârşirea Sfintei Taine
a Cununiei
In privinţa Sfintei Taine a Cununiei, dacă dorim să identificăm anumite
practici neortodoxe la săvârşirea ei, este necesar să facem o delimitare între
slujba propriu-zisă, la care adăugăm şi Logodna, şi toate celelalte aspecte care
ţin de momentul propriu-zis al Cununiei: calitatea mirilor, a naşilor, condiţiile
încheierii unei căsătorii ş.a.
Sfânta Taină a Cununiei, după rânduiala Bisericii Ortodoxe, o pot primi
doi creştini ortodocşi, bărbat şi femeie, conştienţi de ceea ce doresc şi cu nădej
dea de a împlini rostul acestei uniri. Mai ales în vremurile mai noi, apare din ce
în ce mai des problema căsătoriilor mixte, adică între soţi de confesiuni creştine
sau religii diferite. Deşi această problemă nu constituie subiectul prelegerii noastre,

31 După Sf. SlMEON al Tesalonicului, Tratat..., voi. I, cap. 67, p. 119.
32 Este bine înrădăcinat la noi în ţară obiceiul de a „tăia moţul” (pentru băieţi) sau a
„rupe turta” (pentru fete), care are loc de regulă la împlinirea vârstei de un an. Atunci se or
ganizează o masă, la finalul căreia naşul taie o parte din părul copilului sau naşa rupe o turtă îm
pletită deasupra capului finei. Tot atunci, copilul e îndemnat să aleagă de pe o tavă diferite obiecte
aşezate acolo, crezându-se că, în funcţie de ce a ales, pot fi identificate vocaţiile sale ulterioare.
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considerăm necesar să precizăm că ele sunt interzise de mai multe canoane ale
Bisericii33. Cu toate acestea, încă de pe vremea Sinodului Trulan (sec. al Vll-lea),
dacă într-o familie de neortodocşi unul dintre soţi se convertea la Ortodoxie,
legătura căsătoriei era acceptată de Biserică, fară ca cel convertit să fie considerat
desfrânat34. Astăzi, de foarte multe ori, Biserica este pusă în faţa legăturii dintre
soţi, între care unul este de altă confesiune sau de altă religie. In cazul în care
unul dintre ei este de altă religie, Biserica nu admite, pe bună dreptate, săvârşirea
Sfintei Taine a Cununiei. Dacă unul dintre ei este de altă confesiune creştină,
botezat în numele Sfintei Treimi, prin iconomie, este acceptată cununia, cu spe
ranţa că cel neortodox va primi credinţa cea adevărată, iar copiii rezultaţi din
căsătoria respectivă vor primi Sfânta Taină a Botezului în Biserica Ortodoxă.
Oricum, slujitorii sfintelor altare ar trebui să ştie că un astfel de pogorâmânt
trebuie făcut numai cu dezlegarea chiriarhului locului.
Ca şi în cazul altor momente din viaţa liturgică a Bisericii, şi cu prilejul
Sfintei Taine a Cununiei sunt întâlnite diferite practici împrumutate din re
ligiile păgâne sau alimentate de superstiţiile populare. între acestea, poate cele
mai întâlnite, sunt obiceiul de a nu fii organizate nunţi în luna mai şi acela ca,
în ziua nunţii, mireasa să nu se întâlnească nicicum cu o altă mireasă. Cei care
„respectă” sau încurajează astfel de superstiţii dau dovadă de ignoranţă. Pe
rioadele în care Biserica a rânduit să nu se săvârşească Sfânta Taină a Cununiei
sunt cunoscute: în toate zilele de post, în Săptămâna Brânzei, în Săptămâna
Luminată, precum şi în zilele Praznicelor împărăteşti şi în ajunurile acestora35.
Cât despre ciudatul obicei de a nu se întâlni miresele în ziua nunţii, el este o
demonstrare evidentă a unui cuvânt din Liturghia Sfântului Marcu, unde se
spune că „idolatria nu s-a dezrădăcinat cu desăvârşire”, superstiţiile guvernând
încă viaţa multora dintre noi36. Exemplele ar putea continua, mai ales dacă
am studia obiceiurile de genul acesta în diferite zone ale ţării.

33 Canoanele 10 şi 31 —Laodiceea, Canonul 14 - Sinodul VI Ecumenic, Canonul 72 —
Trulan ş.a.
34 După cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune că bărbatul necredincios se sfinţeşte
prin femeia credincioasă şi invers (cf. 1 Corinteni 7).
35 în această privinţă, în calendarele creştin-ortodoxe, acolo unde sunt menţionate zilele în
care nu se săvârşesc Cununii, ne îngăduim să sugerăm să fie trecute şi datele exacte ale praznicelor
împărăteşti şi ale ajunurilor acestora, aşa cum sunt în celelalte cazuri, pentru a nu se crea confuzii.
36 Pentru amănunte, vezi Pr. Nicolae D. NECULA, Tradiţie şi înnoire..., voi. I, pp. 223-226.
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Oricum, preotul este dator să explice credincioşilor ce este esenţial pentru
săvârşirea în bună-rânduială a Sfintei Taine a Cununiei, determinându-i să re
nunţe la superstiţiile şi practicile străine de credinţa ortodoxă, precum şi obiceiul
faţă de traiul în concubinaj înainte de primirea binecuvântării lui Dumnezeu37.
Un bun prilej pentru această catehizare îl constituie perioada dinaintea
săvârşirii Tainei, când cei doi îşi exprimă dorinţa de a fi cununaţi după rân
duiala Bisericii. In acest moment, preotul e dator nu numai să noteze în re
gistrul de programări data şi ora cununiei, ci să se intereseze şi de aspectele
care ţin de posibilitatea săvârşirii ei: confesiunea mirilor; confesiunea naşilor
(ei nu pot fi decât creştini ortodocşi, cununaţi într-o biserică ortodoxă)38; vâr
sta naşilor (e recomandat ca ei să nu fie nici prea tineri, nici prea înaintaţi în
vârstă, ci adevăraţi părinţi spirituali ai mirilor); invitaţia adresată mirilor de a
se spovedi39 ş.a.
Apare astăzi, îndeosebi în mediul urban, dorinţa unora de a fi săvârşită
Taina Cununiei în aer liber, în mijlocul naturii, aşa cum au văzut în unele pro
ducţii cinematografice străine sau, mai nou, autohtone. Acest lucru nu este fi
resc şi contravine practicii liturgice a Bisericii dintotdeauna, care a admis
săvârşirea Cununiei în afara lăcaşurilor de cult, în casele credincioşilor, numai
în situaţii cu totul excepţionale. Mai mult, indicaţiile tipiconale şi canonice se
referă precis la acest aspect potrivit căruia acest lucru este categoric interzis.
Pentru a fi evitate superstiţiile şi practicile neortodoxe, cu prilejul săvâr
şirii Sfintei Taine a Cununiei, recomandăm slujitorilor sfintelor altare să le
ofere mirilor, la programare, o listă informativă, care să conţină:
• istoricul bisericii în care se oficiază cununia, cu datele de contact
(pliantul);
• o listă cu principalele obiecte necesare (verighete, lumânări, vin etc.);

37 Sunt din ce în ce mai dese aceste cazuri, în care doi tineri trăiesc în concubinaj, uneori
în aceeaşi casă cu părinţii. Alteori, este încurajată aşa-numita căsătorie de probă, pecetluită chiar
şi printr-un act notarial, care II înlătură total pe Dumnezeu din viaţa oamenilor.
38 Obiceiul, întâlnit mai ales în nordul Moldovei şi în Ardeal, de a fi prezente la cununie
mai multe perechi de naşi nu este recomandat, el fiind de cele mai multe ori o dovadă a mândriei
şi a faloşeniei sau o metodă de a câştiga cât mai mult din punct de vedere material. Astfel de obi
ceiuri nu ar trebui încurajate de slujitorii altarelor, fară însă a le înlătura într-un mod brutal şi de
neînţeles pentru credincioşi.
39 Sunt tineri care, în urma acestei invitaţii, ajung să se spovedească pentru prima dată sau
după foarte mult timp. De asemenea, unii păstrează şi după cununie legătura cu preotul, ajungând
să primească şi Sfânta împărtăşanie.
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• o explicare pe scurt a principalelor momente din slujba Cununiei;
• invitaţia de a veni înaintea slujbei Cununiei pentru spovedanie (cu
precizarea zilei şi a orei), precum şi invitaţia de a veni la biserică după
Cununie, la Rugăciunea din a opta zi .
De asemenea, preotul este dator să se informeze dacă viitorii miri nu sunt
cumva rude apropiate şi dacă căsătoria civilă a fost deja încheiată. Altfel, se
încalcă rânduielile canonice hotărâte de Biserică.
In zilele noastre, este din ce în ce mai des întâlnită dorinţa de a fi săvârşită
Logodna separat de Cununie, cu ceva vreme înainte. Cine procedează astfel nu
împlineşte o practică neortodoxă sau neliturgică, mai ales dacă ţinem cont de
felul cum a apărut şi care era rostul Logodnei la începuturile Bisericii. Dacă preo
tul nu-i cunoaşte foarte bine pe cei doi, având garanţia că ei înţeleg care este
rostul şi mai ales care sunt roadele acestei slujbe, nu e bine să săvârşească Logodna
separat. Motivul? Unii cred că, „prin aceasta, au primit binecuvântarea şi dezle
garea de a începe convieţuirea sau viaţa intimă, ceea ce nu este adevărat”40.
Tot o practică neortodoxă este şi săvârşirea Cununiei în zilele în care Biserica
opreşte acest lucru> pe care le-am menţionat mai înainte, la care am putea
adăuga şi ziua de sâmbătă, chiar dacă nu sunt menţionate în calendare41.
Atunci când o familie solicită săvârşirea Cununiei într-o zi de post, ea poate
primi o dezlegare din partea autorităţii ierarhice bisericeşti, dar acest lucru nu
este o binecuvântare, ci doar un pogorământ.
O analiză aparte o comportă momentul din zi în care se săvârşeşte slujba.
Există în unele biserici dorinţa de a ne reîntoarce la practica Bisericii primare,
când cei doi miri erau cununaţi în cadrul Sfintei Liturghii. Fără să judecăm
pe nimeni, lăudând iniţiativa restauratoare a tradiţiei liturgice a Bisericii, men
ţionăm că acest lucru trebuie făcut într-un mod responsabil şi competent, sub
ascultarea autorităţii bisericeşti. Altfel, se poate transforma într-o manifestare
a „vedetismului liturgic”, nefolositor pentru nimeni.
Săvârşitorul Sfintei Taine a Cununiei este arhiereul sau preotul. Menţio
năm că vechile pravile interzic ieromonahilor să oficieze cununia şi să participe

40 Pr. Nicolae D. NECULA, Tradiţie şi înnoire..., voi. III, p. 212.
41 Precedând duminica, ziua sâmbetei nu e prielnică pentru săvârşirea Cununiei, deoarece
este umbrită participarea la Vecernie şi pregătirea pentru Dumnezeiasca Liturghie de a doua zi.
Acest lucru este valabil nu numai pentru preoţii slujitori, ci şi pentru toţi credincioşii care parti
cipă la ospăţ.
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la ospăţul ulterior42. Cei care nu respectă această prevedere, săvârşind slujba
Cununiei fară binecuvântarea ierarhului locului, dau dovadă de neascultare.
In privinţa săvârşirii Logodnei şi a Cununiei, poate cea mai frecventă
problemă este aceea a scurtării sau omisiunilor pe care preoţii le fac, îndeosebi
în bisericile din mediul urban, unde sunt oficiate mai multe Cununii în
aceeaşi zi. înainte de orice, e recomandat ca aceste slujbe să fie programate din
oră în oră, în nici un caz la intervale mai mici de timp .
Problema scurtării rânduielii liturgice nu este legată numai de slujba
Cununiei, ci poate fi discutată vizavi de toate rânduielile Bisericii. Oricât de
mult ar dori să păstreze nealterată rânduiala slujbelor, opunându-se oricărei
omisiuni, de foarte multe ori, slujitorii sfintelor altare se văd nevoiţi să încalce
această dorinţă, forţaţi de condiţiile vieţii în care trăim. Credem că, pe de o
parte, există o prea mare acrivie din partea unor slujitori, iar pe de altă parte,
o atitudine condamnabilă, din partea altora, de deformare efectivă a rânduielii.
Celor dintâi le-am aduce aminte că nici la Utrenie nu se citesc catismele şi nu
sunt cântate canoanele în întregime sau la Liturghie nu se cântă psalmii
Antifoanelor, deşi toate aceste lucruri, ca şi multe altele, sunt prevăzute în ti
picele bisericeşti. Pe ceilalţi îi îndemnăm să reconsidere felul în care slujesc şi
să nu transforme slujba Logodnei şi a Cununiei într-un fel de rezumat al celor
scrise în Molitfelnic, pentru a nu cădea sub osândă.
In momentul rostirii binecuvântării mari, preotul face semnul sfintei
cruci deasupra cununiilor, nu deasupra spaţiului gol lăsat în urma ridicării căr
ţii sfinte. Aşa prevede rânduiala tipiconală la fiecare Sfântă Taină: gestul se
face deasupra unui obiect liturgic: Sfântul Antimis, cristelniţa plină cu apă,
la Botez, sau vasul cu untdelemn, la Sfântul Maslu.
O practică neliturgică şi condamnabilă o reprezintă şi slujirea nepotrivită.
O astfel de slujire este aceea în care cântările şi rugăciunile sunt rostite sau cân
tate fie prea rapid, fie prea rar, uneori cu intonaţii nepotrivite cu atmosfera lă
caşului de cult43. De asemenea, preotul e dator să rostească toate rugăciunile aşa
cum sunt scrise în cartea de cult, fară stâlciri ale cuvintelor sau „faceri personale”.

42 Vezi Pravila Mare (îndreptarea Legii), gl. 135, alin. 2, cap. 8 sau Rânduielile monahale ale
Sf. Teodor Studitul, PG., t. XCIX, col. 941, după Pr. Ene B r a n iş t e , Liturgica specială..., p. 327.
43 Sunt evidenţiate uneori, într-un mod teatral, formule de genul „femeia să se plece în
toate bărbatului său” sau „binecuvântează intrările şi ieşirile lor”, stârnindu-se râsul şi încurajându-se glumele nepotrivite.
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De aceeaşi atenţie este dator şi cântăreţul, care, uneori, cântă prea grăbit sau
prea tare, modificând şi unele cuvinte. Bunăoară, în finalul pericopei apostolice
din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel se înlocuieşte eronat verbul
„a se teme” cu „a respecta”, pentru a menaja anumite sensibilităţi inutile.
Tot la lucruri nepotrivite poate fi încadrată practica aşa-numitului „pă
călit cu pişcotul”. Amăgirea aceasta a mirilor, când li se dă să guste din pâine
şi vin, produce ilaritate, ridiculizând un moment liturgic extrem de important,
cu semnificaţii teologice adânci, care aminteşte chiar de momentul împărtă
şirii mirilor din epoca primară. Această semnificaţie este întărită şi de cântarea
care însoţeşte gestul preotului, „Paharul mântuirii...”, ce face trimitere evidentă
la Sfânta Euharistie.
O menţiune aparte poate fi făcută despre obişnuitul pişcot care se oferă
mirilor. Firesc ar fi ca în locul celor două pişcoturi să fie o singură bucată de
pâine (prescură), din care mirii să guste, după ce a fost înmuiată în vin. O bi
ceiul întâlnit în Ardeal, de a se adăuga miere în vin nu îşi găseşte, credem,
nici o justificare semnificativă. De asemenea, ceea ce rămâne după ce mirii
gustă din pâine şi vin, nu trebuie oferit naşilor sau, aşa cum solicită unii cre
dincioşi, tinerilor necăsătoriţi, cu speranţa că se vor căsători mai repede44. Fă
când aşa, întreţinem o superstiţie, ca şi aceea a „dezlegatului cununiilor”, care
s-ar produce în urma unor „rugăciuni” speciale, citite în faţa unui număr fix
de lumânări aprinse, înfipte sau nu în nisip.
Intr-un cuvânt, tot ceea ce e legat de paharul binecuvântat, în cadrul
Nunţii, aminteşte mirilor şi tuturor celorlalţi necesitatea participării lor la
„pâinea cea cerească” şi „paharul vieţii”, adică Sfântul Trup şi Sfântul Sânge
ale Mântuitorului Hristos, care sunt, după cuvântul Sfântului Simeon al
Tesalonicului, „sfârşitul întregii slujbe şi al deplinătăţii tainei dumnezeieşti”.
După ce mirii gustă din paharul binecuvântat, are loc înconjurarea mesei
sau dansul ritualic, însoţit de cele trei tropare cunoscute, moment în care în
tâlnim uneori două practici neortodoxe: mai întâi, călcarea mirilor unul pe p i
ciorul celuilalt, crezând că astfel îşi vor asigura superioritatea în viaţa de familie.
Este o superstiţie la fel de puerilă ca şi aceea potrivit căreia miresele nu e bine

44
Interesant este că, în vechime, „după obişnuita lor împărtăşire întreită (a mirilor), preotu
dădea potirul mirelui, care consuma tot vinul rămas” (cf. Ioannis FOUNDOULIS, Dialoguri litur
gice..., voi. I, p. 242).
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să se întâlnească în ziua nunţii. Tot acum, unii slujitori îi îndeamnă pe miri
şi naşi, alături de care împlinesc ritualul, să facă gesturi care amintesc de o
horă lumească, mişcând în acest sens mâinile. Şi această practică este greşită
şi neconformă cu semnificaţia teologică a momentului respectiv.
După ocolirea mesei de trei ori, are loc ridicarea de pe capetele mirilor a
cununiilor aşezate puţin mai devreme. Obiceiul de a-i obliga p e aceştia să în
genuncheze acum nu se justifică în timpul Sfintei Taine a Cununiei, care nu are
un caracter penitenţial. De asemenea, este greşit să se renunţe la îndemnul ca
mirii să sărute mâinile drepte ale naşilor. Ilaritatea care se creează de multe
ori poate fi preîntâmpinată prin catehizarea anterioară Nunţii, dar poate con
stitui şi subiect pentru pareneza pe care preotul e dator să o rostească la finalul
slujbei. Plecând de la acest gest, el poate explica rolul naşilor, de părinţi spi
rituali ai finilor, fapt care îndreptăţeşte sărutarea mâinii în cadrul slujbei.
O problemă delicată, tratată uneori neuniform, este aceea a condiţiilor
în care pot primi Sfânta Taină a Cununiei cei care au mai fost cununaţi.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Ce să mai zicem de cei ce s-au însurat
a doua oară? Nu o spun osândindu-i. Să nu fie! Că şi Apostolul a îngăduit-o,
dar ca un mare pogorământ”45. Ulterior, de-a lungul istoriei Bisericii, această
problemă a fost adesea tratată până în epoca modernă. In epoca bizantină
s-a încercat chiar instituirea unei legislaţii imperiale inspirată de învăţătura
creştină despre familie şi indisolubilitatea căsătoriei. In acelaşi timp, Biserica
nu a tratat indisolubilitatea căsătoriei ca pe o suprimare a libertăţii umane.
Viaţa a demonstrat că există căsătorii care eşuează şi soţi care doresc să se
despartă, fară ca motivul acestei despărţiri să fie neapărat adulterul, invocat
chiar de Mântuitorul Hristos. Care a fost răspunsul Bisericii în faţa unei
astfel de realităţi? Pe lângă efortul de a preîntâmpina o astfel de situaţie, a
adăugat întotdeauna, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, o atitudine
de descurajare a recăsătoririi. Atât de tranşantă a fost această atitudine, încât,
la un moment dat, Atenagora Atenianul, vieţuitor în veacul al II-lea, avea să
considere căsătoria unui divorţat o formă de „adulter deghizat”46. Mai mult,

45 Sf. IOAN Gură de Aur, Cateheze maritale. Omilii la căsătorie, trad. de Pr. M. Hancheş,
Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2006, p. 120.
46 ATENAGORA Atenianul, Solie în favoarea creştinilor, trad. de Pr. Teodor Bodogae, în col.
„Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, voi. II, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 1980, p. 381.
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în prevederile canonice, doar prima cununie era săvârşită în cadrul Sfintei
Liturghii sau legată de aceasta, cea de a doua având un caracter de penitenţă,
adică implica îndepărtarea de la primirea Sfintelor Taine pentru o anumită
perioadă47.
Mai greu a fost în perioada în care Biserica a primit şi dreptul de a înre
gistra şi valida căsătoriile, oferindu-le acestora un statut legal, lucru pe care
trebuia să îl facă şi pentru cuplurile care nu îndeplineau condiţiile cerute de
religia creştină. Greutatea a survenit în momentul în care aceeaşi autoritate
care legifera căsătoria trebuia să legifereze şi desfacerea acestei căsătorii. Astfel,
a apărut ceea ce cunoaştem sub denumirea de divorţ religios48. Fără a intra
acum în descrierea pe larg a acestui subiect, menţionăm doar că Biserica „nu
a recunoscut niciodată divorţul, nici nu l-a conferit. Divorţul era considerat un
mare păcat, însă Biserica nu a încetat să le acorde păcătoşilor o nouă şansă, şi
era gata să-i reprimească dacă se pocăiau”49. Când a avut dreptul legalizării
despre care vorbeam mai înainte, Biserica a fost obligată să emită divorţuri,
care nu erau decât nişte acte administrative, nicidecum sacramentale.
Astăzi, când divorţurile sunt acordate de instanţele civile, considerăm că
Biserica nu este cea care trebuie să emită un astfel de divorţ, ci, în cazul în
care împăcarea celor doi este cu totul imposibilă, să acorde o permisiune de a
se recăsători, după o perioadă de penitenţă. Nu există în cărţile de cult nicio
rânduială de slujbă pentru dezlegarea cununiilor50 sau pentru divorţul religios,
ea nefiind necesară, tot aşa cum nu este nevoie de o slujbă de caterisire a unui
slujitor pentru păcatele sale51.
De aceea, preotul este dator să se informeze exact despre situaţia celor
care solicită cununia şi să procedeze în consecinţă:
• dacă au fost cununaţi şi se recăsătoresc, după despărţire, să nu le
oficieze Slujba Cununiei a doua oară, ci să-i spovedească;

47 Vezi, de exemplu, Canonul 87 al Sinodului VI Ecumenic.
48 Pentru mai multe amănunte, vezi Pr. Nicolae D. NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea
liturgică, voi. III, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 2004, pp. 217-223 sau John Meyendorff, Căsătoria:
perspectivă ortodoxă, trad. de Cezar Login, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007, cap. „Căsătoria ca
rânduială separată”, pp. 27-32 şi Divorţul, pp. 65-70.
49 John M e y e n d o r f f , Căsătoria..., p. 69.
50 Au existat chiar propuneri pentru astfel de rânduieli, cum a fost cea a Mitropolitului
Irineu Mihălcescu, dar ea nu a fost asumată de Sfântul Sinod.
51 Părere exprimată de Pr. Nicolae D. NECULA în Tradiţie şi înnoire..., voi. III, pp. 221-222.
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• dacă unul dintre ei a mai fost cununat, iar celălalt nu, să săvârşească
Sfânta Taină a Cununiei;
• dacă ambii miri au mai fost cununaţi, să săvârşească Slujba la a doua
nuntă52;
In ceea ce priveşte perioada de după Cununie, deşi problemele familiei
creştine sunt multe şi, uneori, greu de rezolvat, am dori doar să semnalăm o
practică neortodoxă pe care o recomandă unii duhovnici, care se cred mai rigorişti: căsătoria albă. De cele mai multe ori, e vorba de o asumare a înfrânării
unilaterală, doar din partea unuia dintre soţi, ceea ce duce la destrămarea că
sătoriei respective şi la căderea în păcate grave. Considerăm că o astfel de re
comandare nu ar trebui să se facă auzită din partea niciunui duhovnic, oricât
de rigorist ar dori să fie, înfrânarea fiind un lucru pe care fiecare cuplu şi-l
asumă în anumite condiţii şi la o anumită vârstă.
*
Am prezentat aici mai multe practici neortodoxe şi abateri liturgice în
tâlnite cu prilejul oficierii a două dintre cele mai importante Sfinte Taine din
viaţa unui creştin: Botezul şi Cununia. în urma celor expuse, se poate constata
că majoritatea sunt lucruri care pot fi îndreptate, acolo unde există, dacă slu
jitorii sfintelor altare doresc să păstreze tradiţia corectă a Bisericii. Cu o pre
gătire corespunzătoare a slujbei şi prin săvârşirea corectă a ei, preotul va reuşi
să-şi împlinească misiunea de păstor şi va evita situaţiile în care superstiţiile,
practicile neortodoxe sau superficialitatea să fie prezente în viaţa lui sau a păs
toriţilor săi.

52
Această slujbă ar merita o dezbatere aparte, mai ales că există opinii diferite între teologi
referitoare la calitatea ei de Sfântă Taină. Interesant este că în rânduiala ei nu este pomenit ierarhul
locului, aşa cum se întâmplă la Sfânta Taină a Cununiei, ceea ce spune mult despre caracterul ei
de pogorământ şi iertare, ca expresie liturgică a milostivirii lui Dumnezeu.
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Summary: Unorthodox Practices and Liturgical Deviations from the Correct
Celebration of Baptism and Holy Matrimony
The article of Father Silviu Tudose, University Assistant Lecturer, aims at presenting, as it follow from its title, the unorthodox practices and liturgical deviations
from the correct celebration of the most important Holy Sacraments in a Christian's
life: Baptism and Holy Matrimony. As a matter of fact, this article was a lecture that
the author gave at the pastoral-missionary Conference of the priests of Bucharest
and Ilfov County, in which the topic “The Year of Homage Dedicated to Holy
Baptism and Holy Matrimony” was developed, and which took place on the 8th of
June 2011, in the Teoctist Patriarhul Aula Magna of the Patriarchal Palace, under
His Beatitude Father Patriarch Daniel's chairmanship.
The author first calls to mind the main moments of the two holy sacraments,
also giving liturgical and practicai explanations destined on the one hand to make
them even clearer to those that use to officiate them, and on the other hand to
correct everything that is not consistent with the proper practice of the Holy
Church. According to the doctrine expounded, one may conclude that there are
things that are supposed to be set to rights, if the celebrants wish to preserve the
correct tradition of the Church. Having properly prepared and officiated the divine
service, the priest will succeed in fulfilling his mission as a shepherd, and avoid
unorthodox practices, or shallowness to settle in his own life or his sheeps.
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Antichitatea iudaică în contextul
celorlalte culturi şi civilizaţii ale Asiei Mici
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Legislaţia popoarelor orientale este utilă ca să putem face o comparaţie clară
între normele biblice descoperite de Dumnezeu lui Moise şi cele laice cu un
conţinut social fară scop religios-moral. Intre poruncile exprimate în Pentateuh şi
Codul lui Hammurabi, cel mai reprezentativ document legislator al antichităţii,
există numeroase paralelisme. în legislaţia mozaică predomină spiritul religios şi
anume imperativul negativ: să nu faci rău aproapelui tău, căci este fratele tău,
deoarece are acelaşi părinte, pe Dumnezeu, pe când în legislaţia babiloniană
predomină spiritul uman, adică păzirea proprietăţii materiale a individului, fară alte
considerente. Codul Legământului condamnă cu asprime politeismul, imoralitatea,
magia, pe care codul babilonian le recunoaşte, le tolerează sau le reglementează.
Cunoscând aceste realităţi ne dăm seama că nicio normă legislativă nu se poate
substitui Legii mozaice, a cărei chintesenţă este Decalogul. Decalogul îşi arată
întreaga sa valoare mai ales atunci când cele zece porunci ale sale sunt explicate şi
înţelese în spiritul învăţăturii evanghelice.

1. Antichitatea Asiei Mici
a. Mesopotamia
înainte de a consemna informaţiile de ordin religios, considerăm că aces
tea prin specificul lor ne dau posibilitatea de a face o comparaţie între mono
teismul biblic şi politeismul popoarelor care în perioada antică au locuit în
Mesopotamia. De aceea aceste date ne înlesnesc să apreciem mai bine cultura
şi civilizaţia popoarelor din Orientul antic şi a afirma cu tărie originalitatea
credinţei în Dumnezeul Cel adevărat la evrei.
Mesopotamia („Ţara dintre râuri”), în care a înflorit civilizaţia babilo
niană şi asiriană, este ţinutul din Asia de sud-vest cuprins între fluviile Tigru
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şi Eufrat, care, prin revărsările lor, formau în apropierea Golfului Persic o câm
pie de aluviuni de o bogată fertilitate.
Condiţiile istorice de dezvoltare a popoarelor din Mesopotamia au fost
în mare parte asemănătoare cu cele din Egipt. Deşi legăturile istorice directe
dintre Egipt şi Mesopotamia erau slabe, cel puţin în epoca timpurie (28002500 î.Hr.), formele religiei politeiste au avut, totuşi, în ambele ţări, multe
puncte comune, dar, desigur, şi deosebiri, uneori, esenţiale.
Cele mai vechi monumente care vorbesc despre existenţa în Mesopotamia
a unei civilizaţii înaintate, bazată pe o agricultură irigată şi pe amenajare a
cursurilor apelor, datează încă din cel de-al IV-lea mileniu î.Hr. Această civilizaţie
a fost creată de sumerieni —o populaţie presemită - a cărei apartenenţă etnică
nu ne este cunoscută sau nu este cu totul clară. Vechile comunităţi sumeriene
- mici aşezări independente, centre ale unor regiuni agricole - au constituit pri
mele unităţi administrative teritoriale, având propriul lor cult comunitar. Fiecare
comunitate - iniţial, probabil, de tip gentilic —tribal - avea zeul protector local,
fiind considerat suveranul localităţii respective şi avea drept slujitor pe prinţul
comunităţii - patesi (isak), care era, în acelaşi timp conducător şi preot1.
Spre sfârşitul mileniului IV î.Hr., regiunea dintre Tigru şi Eufrat era locuită
de două popoare: sumerienii, rasă nesemită, în partea de sud, şi akkadienii,
semiţi, în regiunea muntoasă de nord2.
Sumerienii erau un popor de agricultori, care au reuşit să creeze o înaltă
civilizaţie. Ei au construit canale, diguri şi rezervoare pentru apele celor două
fluvii care se revărsau periodic, au întemeiat oraşe şi au inventat o scriere pictografică. Oraşele sumeriene formau la început state deosebite şi aveau în
fruntea lor câte o căpetenie, care era în acelaşi timp şi preotul zeului principal
local. Aceste oraşe-state s-au luptat însă necontenit între ele, fiecare voind să
aibă pământul cel mai bun3.
In jurul anului 4000 î.Hr. sumerienii au clădit o civilizaţie avansată în
jurul oraşelor Ur, Uruk şi Kiş, cu misterioasele lor temple zigurat. Cuceritorii

1Albert DUFAURCQ, Les religionspaiennes et religionjuive comparees, Typographie Plon-Naurrit
et Cie, Paris, 1924, pp. 90-95; cf. Ninian Smart, The Religious Experience o f Mankind, New York,
Collins -T h e Fontana Library, Theology and Philosophy, 1974, pp. 293-294; cf. Mircea E liade ,
Istoria credinţelor şi ideilor religioase, voi. 1, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, pp. 6 6 -6 8 .
2 Diac. Emilian VÂSILESCU, Istoria Religiilor, Ed. IBM BOR, Bucureşti, 1975, p. 123.
3 J.H . H er t z , The Pentateuch and Haftorahs, Soncino Press, London, 1958, p.403.
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semiţi ai sumerienilor, akkadienii, au arătat un respect deosebit pentru cultura
sumeriană şi au tradus multe scrieri în propria lor limbă.
Intre anii 2100 şi 1600 î.Hr., în Babilon a înflorit o dinastie amorită; în
jurul anului 1600 î.Hr., o altă populaţie semită, asirienii şi-a întemeiat im
periul în partea de nord a Mesopotamiei. Lupta milenară pentru putere dintre
Asiria şi Babilon putea să se încheie când Asiria a cucerit Babilonul în secolul
al VlII-lea î.Hr. Totuşi, Babilonul i-a ajutat pe noii săi aliaţi, mezii de est, să
cucerească Ninive, capitala Asiriei, la sfârşitul secolului al VH-lea î.Hr., iar în
anul 539 î. Hr. Babilonul şi-a deschis porţile în faţa puterii care se ridica în
regiune, perşii. Civilizaţia cu mai multe straturi sumeriano-akkadiano-asiriano-babiloniană, cu multele sale limbi şi dialecte, a fost astfel asimilată de
perşii cuceritori. Urme ale acestei civilizaţii totuşi s-au păstrat pentru ochiul
căutătorului modern care-şi permite plăcerea de a studia istoria4.
Civilizaţia sumeriană s-a dezvoltat un timp liberă, numărând patru di
nastii de regi-preoţi. în mileniul III î.Hr. triburile akkadienilor, care apăruseră
în nordul Mesopotamiei încă din mileniul IV î.Hr., încep să coboare spre sud.
In jurul anului 2470 î.Hr., un conducător puternic al acestora, Sargon, a reuşit
să-i supună pe sumerieni şi să-şi extindă stăpânirea de la Golful Persic până la
Marea Mediterană. Deşi învinşi, sumerienii, superiori în cultura faţă de în
vingători, le-au transmis acestora cultura lor şi din acest amestec a rezultat ci
vilizaţia sumero-akkadiană5.
Regatul sumero-akkadian a durat mai mult de două secole, după care a
suferit invaziile elamiţilor şi, pe la anul 2000 î.Hr., ale amorriţilor. Aceştia din
urmă, popor semit venit din vest, au întemeiat un regat pe Eufratul de mijloc,
cu capitala la Mari. După lupte îndelungate, ajunseseră sub marele lor rege
Hammurabi (1728-1686 î.Hr.), să pună stăpânire pe întreaga Mesopotamie,
întemeind primul imperiu babilonian6.
După o perioadă de mare înflorire, a urmat decăderea, cauzată de invazia
hittiţilor din nord-est şi de cea a kassiţilor. Profitând de slăbirea regatului ba
bilonian, se ridicară în nord asirienii, popor semit stabilit în regiunea de la iz
voarele râului Tigru. Aceştia întemeiaseră câteva cetăţi, între care mai
4
Ioan Petru CULIANU, Călătorii în lumea de dincolo, ed. a IlI-a, traducere de Gabriela şi
Andrei Oişteanu, Ed. Polirom, Iaşi, 2007, pp. 93-94.
5 1.P. C u lia n u , Călătorii în lumea..., pp. 123-124.
6 I.P. C ulia n u , Călătorii în lumea...,, p. 124.
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importante erau Assur şi Ninive. Popor războinic prin excelenţă, asirienii au
pus stăpânire pe Babilon şi pe teritoriile supuse acestuia.
Religia Mesopotamiei antice se prezintă în două etape succesive, sumeroakkadiană şi asiro-babiloniană, corespunzătoare unor mari etape din istoria
ei. Prima etapă se leagă de venirea sumerienilor în bazinul Tigrului şi Eufratului,
care a dat naştere unei civilizaţii înfloritoare în partea de sud a Mesopotamiei.
Venirea akkadienilor în contact cu sumerienii a dus la un prim sincretism cul
tural şi religios, pentru că a reprezentat întâlnirea a două spiritualităţi diferite:
una nesemită şi alta semită. Cultura sumeriană predomina în acestă perioadă.
Limba sumeriană va fi cea oficială, ea rămânând de altfel limba textelor reli
gioase timp îndelungat. Cea de a doua etapă începe odată cu înflorirea Babilonului şi durează până la distrugerea definitivă a acestei cetăţi de către perşii
conduşi de Cirus în anul 539 î.Hr. Odată cu ridicarea Babilonului la rang de
capitală, zeul acestei cetăţi, Marduk, ajunge să deţină autoritatea supremă în
panteonul mesopotamian7.
încă din epoca sumeriană, mileniile IV-III î.Hr., prin fuziuni şi combinări
ale credinţelor locale în zeii protectori, au apărut zeităţi ale întregului popor.
Printre acestea un loc preponderent ocupa marea treime alcătuită din zeii Anu,
Ea si Enlil. Anu - de la „an” (cer), a fost probabil, iniţial, întruchiparea cerului.
Etimologia numelui Enlil este controversată: unii cercetători consideră că ea
se apropie de sumerianul „lil” (vânt, suflare, umbră, spirit). în texte, Enlil ca
pătă epitetele de: regele inundaţiilor, muntele vântului, regele ţării ş.a. Zeul
Ea, reprezentat în chip de om-peşte, era adorat, îndeosebi, de comunităţile de
pe litoral şi probabil, era protectorul pescarilor, fiind considerat în acelaşi timp,
şi erou civilizator. în mituri este înfăţişat ca apărător al oamenilor împotriva
altor zei. în epoca unificării politice a ţării, cei trei zei menţionaţi erau veneraţi
ca mari zeităţi ale întregului popor. Li s-au atribuit şi epitete: Anu - cel inac
cesibil şi îndepărtat; Enlil —cel puternic şi maiestos; Ea - cel înţelept şi sfânt.
Cu timpul, preoţii au început să stabilească, între aceşti zei şi cei locali,
legături genealogice. Ningirsu, zeul protector al oraşului Laguş, a fost proclamat
fiu al lui Enlil, zeiţa Inanna, protectoarea Hallabei - fiica a lui Sin, mai târziu
soţia lui Anu, etc. In felul acesta, încă din epoca sumeriană, înainte de invazia

7 Pr. Alexandru Stan şi Prof. Dr. Remus Rus, Istoria religiilor, Ed. IBM BO R, Bucureşti,
1991, p. 81.
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popoarelor semitice, s-a desfăşurat procesul formării panteonului din foştii zei
protectori ai comunităţii, în figurile lor împletindu-se atât trăsături care ţineau
de întruchiparea forţelor naturii, cât şi trăsături de eroi civilizatori8.
Chipurile zeilor sunt în cea mai mare parte antropomorfe. Spre deosebire
de Egipt, Mesopotamia aproape că nu a cunoscut zei zoomorfi. Excepţia o con
stituie Ea, înfaţişat ca om-peşte. Se poate spune, de asemenea, că Mesopotamia
nu a cunoscut nici cultul animalelor, dar se observă puţine urme de totemism.
Au existat, totuşi, animale considerate sacre, precum taurii şi şerpii.
In epoca semitică, adică de la mijlocul mileniului al III-lea î.Hr., zeităţile
sumeriene au fost menţinute, într-o mare măsură, sub vechile lor nume. Au
apărut însă şi un număr de zei noi, cu nume semitice. Uneori, aceste nume
semitice erau atribuite unor vechi zei sumerieni, dar unii zei au păstrat vreme
îndelugată ambele nume. Astfel, zeiţa Inanna a început a fi numită Iştar (la
akkadieni —Eştar; la asirieni —Istar; la semiţii apuseni Aştart, Astarte). Apoi
zeul Utu din Larsa, legat de soare, capătă denumirea de Şamaş adică Soarele
(la evrei Semaş; la arabi - Şams; la amoriţi şi asirieni - Samsu, Samas). Unele
dintre popoarele semitice, cum ar fi fenicienii şi arabii din sud, au dat acestei
zeităţi solare chip de femeie. Prin originea lor aceşti zei şi alţii ai panteonului
semitic erau, totodată, protectori ai diferitelor comunităţi.
Odată cu puterea politică în creştere pe care o capătă oraşul Babilon,
la începutul celui de-al II-lea mileniu î.Hr., în fruntea unei mari mulţimi
de zei, se situează în prim plan protectorul Babilonului, zeul Marduk. Preoţii
templelor din Babilon creează mituri despre prioritatea lui Marduk asupra
celorlalţi zei, încercând să creeze un fel de concepţie monoteistă, ceilalţi zei
nefiind decât diferite ipostaze ale lui: Ninurta (Ningirsu) este Marduk al
forţei fizice; Negral —Marduk al bătăliei; Enlil —Marduk al autorităţii de
stat, etc. Această tendinţă spre monoteism reflectă centralizarea politică,
însă, această încercare de a introduce monoteismul nu a izbutit probabil
din cauza împotrivirii preoţilor cultelor locale, iar zeii de mai înainte au
continuat să fie veneraţi9.

8 H erm an KINDER, W erner HlLGEMANN, The Penguin Atlas o f World History, voi 1, ed.
Penguin Books Ltd, Middlesex, 1974, p. 27, cf. N. SMART, The Religious Experience..., p. 294;
cf. A. DUFAURCQ, Les religionspaiennes..., pp. 12-13.
9 H . K in d e r , W. H ilg em a n n , The Penguin Atlas..., p. 28; cf. Ninian SMART, The Religious
Experience..., pp. 25-26. Cf. A. DUFAURCQ, Les religions paiennes..., pp. 109-110.
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După cum se ştie, ca şi în celelalte state din Orientul antic, în Mesopotamia deţinătorii puterii politice au devenit obiect de adoraţie religioasă.
„Patesii” sumerieni erau concomitent şi preoţi ai zeilor. Regii Mesopotamiei
unificate, începând cu Sargon (2350-2300 î.Hr.) pretindeau că sunt deosebit
de apropiaţi de zeii cereşti, că sunt favoriţii acestora, că au primit puterea din
mâinile lor.
Ei guvernau în numele zeilor şi de aceea pe basoreliefuri erau faţă în faţă
cu zeii. Pe stela cu „Codul de legi” al lui Hammurabi, regele stă în faţa zeului
Şamaş şi primeşte din mâinile lui legile.
Alături de cultele oficiale ale zeilor protectori ai statului şi de cultul regilor
s-au păstrat şi alte culte pur populare. Ca şi alte divinităţi feminine analoge,
zeiţa fertilităţii, Iştar avea şi trăsături de zeiţă a iubirii. De pildă, în textul ve
chiului poem al lui Ghilgameş, acest erou îi face aspre reproşuri de cruzime
faţă de iubiţii ei. O completare masculină a zeiţei Iştar era zeul Dumuzi, mai
cunoscut Tammuz, care era întruchiparea vegetaţiei. Exista un mit despre pieirea lui, coborârea sa în lumea subpământeană şi întoarcerea lui pe pământ.
în ceea ce priveşte preoţimea, se observă că aceasta s-a constituit ca o
pătură socială deosebită încă din timpurile cele mai vechi, odată cu unificarea
comunităţilor şi cu formarea primelor state. Preoţii, slujitori ai templelor,
care stăpâneau bogăţii considerabile, se bucurau de o mare influenţă socială.
Ei proveneau, de obicei, din familii aristocratice, iar demnitatea de preot era
ereditară.
Alături de preoţi, existau si preotese, precum şi slujitoare ale templului,
multe dintre ele participând la cultul zeiţei dragostei Iştar, practicând prostituţia
de templu şi participând la culte orgiastice (hierodule). Iştar era slujită şi de
preoţi—eunuci, care purtau haine femeieşti şi executau dansuri feminine1.0
Cultul era strict reglementat. Templele, de obicei, erau în forma unor
turnuri în trepte (zigurat), având un aspect foarte impunător.
Preoţii, care erau totodată şi învăţaţi, monopolizau cunoştinţele necesare
pentru desfăşurarea lucrărilor cerute de o agricultură irigată, caracterizată

10
A. DUFAURCQ, Les religionspaiennes..., pp. 112; cf. Andre CAQNOT, „Le judaisme depui
la captivite de Babylone jusqu’a la revolt de Bar-Kokheba”, în: Histoire des religions, Encyclopedie
de la Pleiade, Editions Gallimard, voi. 2, fară loc, fară an, pp. 1 4 0 -1 4 1 ; cf. RobertTuRCAN, „Les
religions orientales dans l’empire rom ain”, în : Histoire des religions, Encyclopedie de la Pleiade,
Editions Gallimard, voi. 2, fară loc, fară an, p. 36.
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printr-un înalt nivel de organizare. Pentru a supraveghea revărsările sezoniere
ale apei era necesar să se observe sistematic mişcarea astrelor, de aceea în Babilon
s-a dezvoltat de foarte timpuriu ştiinţa astronomiei. Observaţiile astronomice
se efectuau de către preoţi din vârful templelor-turnuri.
De aceea, a început procesul de identificare a astrelor cu zeităţi. Zeii şi
zeiţele care jucau rolul de protectori locali au început să fie asociaţi şi chiar
identificaţi cu aştrii (soarele, luna) şi planete. Chiar noţiunea de „zei” era re
dată în scrierea cuneiformă babiloniană printr-o ideogramă care înfăţişă o
stea; acelaşi semn însoţea ca determinativ orice nume de zeu sau zeiţă11.
Orientarea astrală a religiei Babilonului a influenţat şi crearea calendarului,
cu sistemul duodecimal de socotire a timpului, moştenit ulterior de europeni.
în ceea ce priveşte mitologia, se constată că încă din cea mai veche epocă
au existat în Babilon mituri cosmogonice. Un deosebit interes prezintă un
test mitologic expus într-o serie de şapte table de lut, care s-au păstrat şi care
poartă denumirea convenţională, după cuvintele de la început „Enuma Eliş”
(Când sus). Mitul povesteşte despre începutul lumii, şi despre zei şi lupta lor
pentru organizarea lumii12.
Aici se vorbeşte de haosul primordial, Apsu, fiind întruchiparea mas
culină a întunericului subpământean şi a apelor subterane. Tiamat era în
truchiparea feminină a aceluiaşi abis, înfăţişată în chip de monstru patruped
cu aripi. Mummu era subordonat spiritului lor. Lammu şi Lahamu, se pare
că este cea mai veche pereche de zei mitologici. Mai departe se vorbeşte des
pre lupta zeilor care s-au născut împotriva forţelor haosului. Episodul cel
mai important al acestei lupte este momentul când Tiamat se ridică, îm
preună cu înfricoşătoarele sale hoarde împotriva zeilor, împotriva ordinii
cosmice care se năştea. Zeii, în panică, nu se hotărăsc să atace monstrul.
Numai singur Marduk are curajul de a porni la luptă şi ia apărarea zeilor,
dar cu condiţia ca aceştia să-i recunoască întâietatea faţă de toţi ceilalţi.
După o luptă crâncenă, el învinge şi-l ucide pe Tiamat, îi taie în bucăţi cor
pul şi face din acestea cerul şi pământul. Din acest moment, Marduk este
primul între zei.

11 M . EUADE, Istoria credinţelor..,, pp. 7 7 -8 0 ; cf. N . SMART,
pp. 2 9 4 - 2 9 5 .
12 M . E liade , Istoria credinţelor..., pp. 8 0 -8 3 .
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în alte texte se vorbeşte despre crearea primului om, numit Adapa, care
a fost creat de zeul Ea şi despre modul în care el a pierdut nemurirea13.
Câteva motive mitologice interesante sunt conţinute în celebra şi popu
lara creaţie babiloniană Epopeea lui Ghilgameş. Eroul, Ghilgameş, regele
Urukului (oraş în sudul Mesopotamiei, unul dintre cele mai importante me
tropole ale civilizaţiei sumeriene, întemeiat în mileniul al IV-lea î.Hr.), era
deja celebru în epoca arhaică, despre care se spune că ar fi domnit 127 ani.
Din conţinutul acestei opere, aparţinând geniului semitic, reţinem epi
sodul privind întâlnirea eroului, la marginea lumii, dincolo de „apele morţii”,
cu strămoşul său, Ut-Napiştim. Acesta îi povesteşte lui Ghilgameş despre un
teribil potop trimis de zei şi care a înecat întreg pământul. Din potop s-a salvat
numai el Ut-Napiştim, cu familia sa şi cu animalele, construind o corabie
după sfatul lui Ea. Unii dintre comentatori apreciază ca Ut-Napiştim este pro
totipul biblicului Noe14.
După potop, Ut-Napiştim aduce jertfa de mulţumire, zeii se adună şi se
bucură de mireasma bine-plăcută. într-un fragment din Epopeea lui Ghilgameş
se spune:
Am săvârşit libaţiunea / Şi jertfa am înălţat pe vârful muntelui, / Patru
sprezece jertfelnice am ridicat, / Mirt, cedru şi trestie am aşternut sub ele, /
Zeii simţiră mirosul, / Ei simţiră mireasma cea bună, / Şi ca muştele se adu
nară deasupra celui care aducea jertfa”15.
Alături de reprezentările despre zeii cereşti şi eroii civilizatori, în religiile
popoarelor Mesopotamiei au jucat un mare rol credinţele religioase extrem
de vechi despre numeroase spirite inferioare, în majoritatea rele, dăunătoare.
Acestea sunt spiritele pământului, aerului, apei (Anunaki şi Igigi), întruchipări
ale bolilor şi a tot felul de nenorociri care îl lovesc pe om. Pentru a lupta îm
potriva lor, preoţii au alcătuit o mulţime de descântece şi au folosit, pe scară
largă, amulete apărătoare.
De asemenea, se practicau şi ritualuri pur magice foarte diferite, ale căror
descrieri, împreună cu textele descântecelor ne-au parvenit în număr foarte
mare. Printre ele sunt vestite practicile magice curative şi preventive, acelea
13 N. Smart, The Religious Experience..., pp. 296-297.
14 M. EUADE, Istoria credinţelor..., pp. 83-86; cf. E m . IAROSLAVSKI, Cum se nasc, trăiesc şi
mor zeii şi zeiţele, Ed. Politică, Bucureşti, 1962, p. 22.
15 Em . IAROSLAVSKI, Cum se nasc..., p. 22.
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ale magiei negre şi ale magiei de război. Magia curativă era amestecată ca de
obicei, cu medicina populară.
Printre preoţi existau ghicitori specialişti („bar”), la care faceau apel pentru
preziceri nu numai persoanele particulare, ci şi regii. „Barul” interpreta visele,
ghicea pe animale, după zborul păsărilor, după forma petelor de ulei pe apă,
s.a. Cea mai caracteristică metodă de ghicit în Babilon era ghicitul după mă
runtaiele animalelor de jertfa, în special după ficat. Ulterior, acest obicei a fost
preluat, probabil, prin intermediul hittiţilor şi etruscilor, de romani16.
Credinţele despre viaţa de apoi erau foarte confuze în religia babiloniană.
Potrivit acestor credinţe, sufletele morţilor pleacă într-o lume subpământeană,
unde duc o viaţă tristă, fară nicio speranţă. Ideea unei recompense după
moarte nu era cunoscută de religia babiloniană. Chiar şi ideile cu privire la
inegalitatea soartei sufletelor după moarte erau, spre deosebire de religia egip
teană, într-un stadiu rudimentar. întreaga religie a popoarelor Mesopotamiei
era orientată spre viaţa pământească şi nu promitea oamenilor recompense
sau alinări spre viaţa de apoi.
în epoca imperiului asirian (sec. V III-V II î.Hr.), sistemul religios al
Mesopotamiei nu s-a modificat decât foarte puţin. Asirienii nu au adus
aproape nimic nou, nici în domeniul economic, nici în cultură. Ei n-au
făcut decât să-şi însuşească de la populaţia babiloniană cultura sa dezvoltată,
scrisul şi religia. în epoca stăpânirii asiriene s-au menţinut zeii sumerienibabilonieni. Puternica preoţime babiloniană şi-a păstrat poziţiile. Cea mai
mare parte a textelor mitologice-religioase sumeriano-babiloniene au ajuns
la noi în redactare asiriană şi s-au păstrat în vestita „bibliotecă a lui Assurbanipal”.
Panteonul zeilor, însă, a fost completat cu divinităţile tribale şi naţionale
ale asirienilor. Zeul lor tribal Aşur (Assur), zeu tipic războinic, s-a transfor
mat în protector oficial al statului, dar nu a afectat întru nimic cultul ve
chilor zei17. Larga răspândire a cultului lui Aşur a fost împiedicată de faptul
că preoţii asirieni nu s-au bucurat niciodată de atâta putere ca cei babilo
nieni. Principalul slujitor al lui Aşur era considerat însuşi regele. Cultul lui
Aşur era pur statal. Printre asirieni era popular şi cultul zeului furtunii,
Ramman (sau Adad).

16 A. DUFAURCQ, Les religionspaiennes..., pp. 112-113.
17 A. DUFAURCQ, Les religions paiennes..., pp. 119-121.
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De remarcat că asirienii au căutat să atribuie unor divinităţi babiloniene
trăsături mai apropiate caracterului războinic asirian. De pildă, zeiţa ferti
lităţii şi a dragostei, blânda Iştar, s-a transformat la ei într-o înfricoşătoare
războinică.
Religia asiro-babiloniană s-a grefat pe vechile tradiţii sumero-akkadiene
în aşa măsură, încât este greu să spunem care sunt elementele specifice acestei
etape. In plus, continuitatea milenară a dus la păstrarea unui număr extrem
de mare de zeităţi18O creaţie a gândirii religioase akkadiene este divinaţia. Se remarcă, de ase
menea, înmulţirea practicelor magice şi dezvoltarea disciplinelor oculte (astro
logia) care vor deveni mai târziu populare în lumea asiatică şi mediteraneană.19
In fond, aportul semitic se caracterizează prin importanţa acordată ele
mentului personal în experienţa religioasă şi prin exaltarea câtorva divinităţi
la rangul suprem. Pentru sumerieni, regalitatea era socotită coborâtoare din
cer, ea avea origine divină, şi această concepţie s-a menţinut până la dispariţia
civilizaţiei asiro-babiloniene.
Suveranul reprezenta poporul în faţa zeilor şi el ispăşea păcatele supuşilor
săi. Adesea, el trebuia să moară pentru crimele poporului său; acesta e motivul
pentru care asirienii aveau „un locţiitor de rege”20.
S-ar putea spune că regele împărtăşea rolul divinităţii, dar fară a deveni
zeu. El reprezenta zeul, ceea ce în stadiile arhaice ale culturii implica de ase
menea că el era într-o oarecare măsură cel pe care în reprezenta.
Religia asiro-babilonienilor a fost prin excelenţă o religie politeistă, în
care se adora un număr nesfârşit de zei, identificaţi cu forţele naturii.
In ceea ce priveşte cultul public şi particular al religiei asiro-babiloniene,
putem spune că acesta a fost totdeauna amestecat cu elemente magice şi su
perstiţioase, care l-au deformat.
Morala asiro-babiloniană, aşa cum reiese din unele texte şi mai ales din
„Codul lui Hammurabi”, este înaltă. Sentimentul păcatului, exprimat cu pu
tere în psalmii de pocăinţă, este profund. Totuşi rugăciunile asiro-babiloniene
vizează numai scopuri practice, numai izbăvirea de rău, iar prostituţia sacră

18 Pr. Alexandru STAN şi Remus RUS, Istoria religiilor,
19 M . E llade,
20 M . ELIADE,
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formează un aspect întunecat al acestei religii (preotesele templului din Uruk
al zeiţei Iştar)21.
Oricât de diversă ar fi fost cultura Mesopotamiei timp de trei milenii, mi
tologia sa prezintă o remarcabilă continuitate. Primele povestiri referitoare la
călătoriile în alte lumi sunt din Sumer: „Ghilgameş în Ţara celor vii”, „Moartea
lui Ghilgameş” şi „Coborârea zeiţei Inanna în Lumea de Jos”. Elaborata ver
siune akkadiană a epopeii lui Ghilgameş s-a dezvoltat în jurul anului 1600
î.Hr., pe baza unei vechi tradiţii sumeriene (din jurul anului 2100 î.Hr.)22.
Odată cu prăbuşirea dominaţiei asiriene au dispărut rapid zeii protectori
ai Asiriei şi în primul rând Aşur. Nu a rămas nici urmă din suprapunerile asi
riene în religia Mesopotamiei23.
Dacă religia babiloniană a dat dovadă de o mare trăinicie, aceasta se da
torează poate, faptului că ea se asocia cu vastele cunoştinţe ale preoţilor babi
lonieni, îndeosebi în domeniul astronomiei, calendarului şi meteorologiei.
Odată cu aceste cunoştinţe, sistemul mitologico-religios babilonian s-a răs
pândit şi în afara frontierelor ţării influenţând unele idei religioase ale evreilor,
neoplatonicienilor şi chiar ale primilor creştini.
Conform observaţiilor juste ale specialiştilor religia şi civilizaţia asiro-babiloniană a avut o mare influenţă asupra popoarelor politeiste din jurul
Mesopotamiei. Chiar evreii, superiori asiro-babilonienilor din punct de vedere
religios, nu au putut scăpa, în lunga lor robie babiloniană, de influenţe ale
căror urme se pot găsi numai în izvoarele extrabiblice, cât şi în cărţile Vechiului
Testament scrise după exil. Faptul acesta nu îndreptăţeşte ipoteza unor influ
enţe masive ale religiei asiro-babiloniene asupra celei mozaice, aceasta din
urmă, cu monoteismul ei pur, deosebindu-se fundamental de cea dintâi. Se
poate vorbi, cel mult, de unele împrumuturi formale în ceea ce priveşte cultul.
Şi apoi sunt puţine asemănări exterioare nu de fond dintre cele două religii.
Unele obiceiuri, sunt explicabile şi fără presupunerea unor împrumuturi, fiind
vorba de două popoare semite, care în chip firesc au un fel comun de a gândi
şi de a trăi. Un numitor comun poate fi religiozitatea şi rolul religiei în păs
trarea unităţii de credinţă şi neam.

21 Diac. Emilian VASILESCU, Istoria Religiilor.; p. 131.
22 I.P. CULIANU, Călătorii în lumea..., p. 94.
23 N. S mart, The Religious Experience...y pp. 299-300.
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b. Siria antică
Cuvântul Siria este echivalentul lui Aram, care înseamnă înalt, datorită
zonei în care se află, de aceea populaţia de aici se numea arameeni, popor
foarte răspândit în aceste locuri şi erau de origine semită. Cu toate că ocupau
un spaţiu întins în Orient, arameenii nu au format un stat centralizat puter
nic, ci erau divizaţi în mici formaţiuni statale care se războiau între ele, ceea
ce era convenabil pentru popoarele vecine atunci când le atacau şi le supu
neau. Vorbind de Siria antică prin aceasta se înţelege regiunea Canaan şi
Fenicia care sunt cunoscute şi în Sfânta Scriptură. Locuitorii erau numiţi canaaniţi. Această denumire a fost atribuită tuturor predecesorilor şi vecinilor
semiţi ai lui Israel, excepţie făcând arameii care s-au aşezat în interiorul Siriei.
Din punct de vedere etnic, când vorbim despre Siria antică ne referim la
amoriţi, fenicieni şi aramei24.
Populaţia semită din Siria şi Fenicia era legată, prin origine, de cea a
Mesopotamiei. Aici, însă, s-au creat alte condiţii, întrucât nu existau state
mari, ci predominant oraşe-state, comercial independente, majoritatea lor
fiind situate pe litoralul Mării Mediterane: Ugarit, Byblos, Sidon, Tyr etc.
în aceste oraşe domina o întreprinzătoare aristocraţie comerciantă care avea
relaţii active cu alte ţări. Oraşele învrăjbite unele cu altele, au fost subjugate
în anumite epoci de statele vecine, cum ar fi hittiţii, asirienii, egiptenii25.
Toate aceste condiţii s-au reflectat şi în mentalitatea şi în religiile celor două
popoare din Orient.
Cultul era concentrat în temple şi se distingea printr-o mare somptuozi
tate. Din numeroasele danii s-au acumulat în temple nemăsurate comori. Preo
ţii templelor constituiau o corporaţie foarte puternică, însă numai în propriul
lor oraş şi de aceea ei nu puteau să consacre zeul lor local deasupra zeilor altor
oraşe aşa cum s-a întâmplat în statele centralizate ca Babilon, Egipt etc. Preoţii
pretindeau jertfe crude şi sângeroase, iar în vreme de război se aduceau jertfe
umane în mare parte din rândul prizonierilor. Adoratorilor zeului li se cerea
drept jertfa lucrul cel mai scump, prin aceea că părinţilor li se luau copiii nounăscuţi, în special primii născuţi, care erau ucişi în faţa statuilor zeilor. Acest
lucru este confirmat de către descoperirile arheologice, găsindu-se movile de
24 Pr. Alexandru STAN şi Remus Rus, Istoria Religiibr, p. 9 3 .
25 H . K in d er , W. H ilg erm an , The Penguin Atlas..., pp. 4 5 , 6 0 , 85.
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schelete ale copiilor în apropierea rămăşiţelor altarelor din temple. Numele
zeului fenician Moloh s-a identificat cu denumirea generică a unui zeu crunt,
exterminator de vieţi omeneşti. Se presupune că însuşi numele de Moloh ar
proveni din cuvântul Molk, care înseamnă aducerea de jertfa a copiilor26.
O trăsătură definitorie a religiilor din teritoriul sirian este importanţa
cultului zeilor în viaţa religioasă. Peste toţi domina zeul El. Supremaţia aces
tuia i-a făcut pe unii cercetători să afirme existenţa unui monoteism primar
legat de adorarea lui El. Cercetările de până acum nu au confirmat cu certi
tudine această teorie, de aceea, tot ceea ce putem spune este că această zeitate
a avut, de-a lungul întregii istorii religioase a acestor popoare un loc predo
minant, el fiind primul şi cel mai important dintre zei. Poziţia sa prioritară
nu a fost atacată sau subminată niciodată27.
Trebuie reţinut faptul că teritoriul sirio-palestinian antic la care ne referim
a fost supus unor nenumărate invazii, datorită faptului că era un loc de trecere
între trei continente. Popoarele migratoare au fost atrase de bogăţia ţinutului
şi de faptul că reprezenta o zonă de acces spre Egipt, Mesopotamia, Asia Mică
şi Marea Mediterană.
In prima jumătate a mileniului II î.Hr., adică în perioada Hammurabi,
semiţii de apus au întemeiat un regat cu centrul la Mari. Documentele des
coperite aici ne furnizează importante aspecte ale vieţii religioase, care se pre
zintă ca un sincretism între credinţele locale şi cele mesopotamiene. La Mari
exista o incontestabilă viaţă religioasă, în care erau şi profeţi consideraţi pe
nedrept de unii ca mesageri divini ca şi cei din Vechiul Testament. Insă de
osebirea este clară şi nu permite nicio apropiere cu profeţii biblici aleşi de
Dumnezeu şi inspiraţi de puterea divină. Cei de la Mari vorbeau în numele
lor şi pretindeau că spun lucruri interesante legate de un viitor social fericit
prin înlăturarea tiranilor.
In jurul anului 1200 î.Hr., au loc invaziile „popoarelor mării”, care duc
la căderea imperiului hittit şi forţează Egiptul să abandoneze Siria şi Palestina.
Tot în această perioadă apar, pe scena istoriei Orientului Apropiat, filistenii
şi apoi evreii, după care vin moabiţii, edomiţii, madianiţii şi ammoniţii. In
26 N. Smart, The Religious Experience..., p. 338, cf. A. DUFAURCQ, Les religions paiennes,
pp. 134-135; cf. R. DUSSANND, Les religions des Hittites et des Hourites, des Pheniciens et des Syriens,
Paris, 1945, pp. 381-384.
27 Pr. Alexandru STAN şi Remus RUS, Istoria Religiilor, p. 93.
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partea de nord a teritoriului Canaanului predominau arameii28 a căror limbă
a devenit din secolul al VH-lea î.Hr. şi până în secolul al VH-lea d.Hr. lingua
franca a Orientului. Aramaica a fost limba preferată a evreilor deoarece avea
multe afinităţi gramaticale şi fonetice cu ebraica biblică.
Profitând de slăbiciunile vecinilor lor, evreii, conduşi de regele David, se
unesc pentru prima dată formând un regat unit sub conducerea unui singur
monarh (1004-873 î.Hr.).
Cât despre fenicieni, oraşele lor rămân încă independente, evreii ducând
faţă de ei o politică de bună vecinătate. De altfel, la aceasta a contribuit şi preo
cuparea intensă a fenicienilor cu comerţul şi lipsa lor de ambiţii politice. Preo
cupările lor comerciale au dus în cele din urmă la înfiinţarea de centre feniciene
în diferite părţi ale lumii mediteraneene: Cilicia, Malta, Sicilia, Sardinia,
Spania, Africa de Nord. Dintre acestea cel mai important centru a fost Cartagina,
fondată la sfârşitul secolului al IX-lea î.Hr. După regele David au avut loc multe
frământări, iar Regatul de Nord va fi cucerit de asirieni în anul 722 î.Hr., iar
cel de Sud în 587 î.Hr. de babilonieni, când imperiul babilonian cade (538
î.Hr.), întreaga regiune orientală devenind o provincie a imperiului persan. La
aceste valuri cuceritoare se va adăuga apoi cucerirea lui Alexandru Macedon,
care a adus cu sine cultura elenistică, şi în cele din urmă, cucerirea romană.
Pe lângă cele expuse mai sus mai adăugăm că religia canaaniţilor, feni
cienilor şi arameilor se prezintă ca o religie inferioară faţă de cea a popoarelor
vecine (egipteni şi asiro-babilonieni). Principalele lor zeităţi sunt împrumutate
de la asiro-babilonieni, numai că aici zeii devin cruzi şi dornici de sacrificii
sângeroase. Sacrificiile erau considerate drept hrană oferită zeilor. După unii
sacrificiul pare asemănător celui din Vechiul Testament mai ales cu holocaustul
ori cu jertfele de „pace” sau de „comuniune”, şi sacrificiu expiator29. Răspunsul
la această asociere este simplu deoarece la toate popoarele credinţa se manifestă
prin aducerea de jertfe şi au simbolismul lor, însă sunt lipsite de caracterul lor
tipic existent exclusiv la evrei întrucât prefigurează jertfa Mântuitorului Hristos
pentru mântuirea din robia păcatului. Specificul jertfelor la evrei nu se întâl
neşte la păgâni şi nici originalitatea lor nu este pusă la îndoială pentru un bun
cunoscător al acestor realităţi.

28 Pr. Alexandru
29 M . ELIADE,
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Preoţii canaaniţi se numeau kohen şi erau puşi sub autoritatea unui mare
preot (rab-kohanim). Diferite divinităţi aveau de asemenea cantori şi prezi
cători. Se pare că existau şi preotese. La evrei preotul poartă acelaşi nume semit
deoarece şi ei au acelaşi izvor lingvistic şi nu pentru că în Canaan evreii ar fi
luat exemplul băştinaşilor. Preoţia levitică este prin alegere divină ceea ce nu
se poate spune şi despre slujitorii păgâni.
Fenicienii, acest admirabil popor de navigatori şi colonizatori iscusiţi,
propagatori ai civilizaţiei în toată lumea antică, practicau sacrificiul copiilor
în cinstea zeilor neîndurători. Pe lângă aceasta, se adaugă şi prostituţia sacră
specifică religiei acestor popoare orientale. De asemenea, cultul lui Adonis în
văluie religia fenicienilor într-o sumbră solemnitate.
Vigoarea religiilor acestor popoare s-a văzut însă în expansiunea de care
ele au fost capabile în timpul Regatului Nou în Egipt şi în epoca romană,
când s-a produs o adevărată invazie a cultelor siriene la Roma, periclitând în
săşi existenţa religiei romane.
în general, aceste popoare orientale au făcut dovada unei religiozităţi
adânci, dar nu au izbutit să concentreze într-o singură fiinţă supremă toate
atributele divine rămânând până la urmă politeiste şi constituind o neconte
nită nepotrivire pentru monoteismul evreu, primejdie căreia regatul lui Israel,
până la urmă, i-a cedat şi îşi va pierde existenţa în anul 722 î.Hr. când a căzut
capitala Samaria.
c. Ţara hittiţilor
Asia Mică a fost din vremuri îndepărtate populată de triburi care vorbeau
limbi înrudite cu limbile iafetice30, caucaziene. Acolo au locuit huriţii, hatiţii31
ş.a., aflându-se timp îndelungat sub influenţa culturii popoarelor Mesopotamiei.
încă de la începutul celui de-al II-lea mileniu î.Hr. pătrund în Asia Mică pri
mele triburi indo-europene: nesiţii, lusiţii, ş.a. stabiliţi la sfârşitul mileniului
III- începutul mileniului II, în sudul Asiei Mici32. în această epocă s-au format

30 Lingvistul N.I. Mar a încercat să construiască teoria grupului de „limbi iafetice”, vorbite
de ramurile descendente din cel de al treilea fiu al lui Noe, Iafet; cf. Victor KERNBACH, Dicţionar
de mitologie generală, Ed. Albatros, Bucureşti, 1983, p. 287.
31 Horia C. MATEI, Mic dicţionar al lumii antice. Ţări, popoare, oraşe, Ed. Albatros, Bucu
reşti, 1986, p. 144.
32 H.C. M atei , Mic dicţionar..., p. 172.
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primele state puternice din Asia Mică, adică Mitania, în care populaţia era
hurită, şi statul hittit, în care precumpăneau nesiţii indo-europeni. în pofida
diversităţii limbilor populaţiei, întreaga cultură a Asiei Mici din acea epocă
este denumită în sens larg hittită33.
La puţin timp după ce au pătruns în Anatolia, hittiţii, care nu trebuie con
fundaţi cu heteii unul din cele şapte popoare canaanite, au suferit influenţe babiloniene. Istoriografia împarte civilizaţia lor în două perioade: imperiul vechi
hittit (din vechime până la regele Telepinus, sec.al XV-lea î.Hr.) şi imperiul nou
hittit (după Telepinus şi până la apariţia regatelor neohittite în sec. XII î.Hr.)34.
Iniţial, în religiile triburilor hittite au predominat cultele zeilor protectori
locali tribali sau comunitari ai oraşelor. Chiar într-o vreme relativ mai târzie,
în tratatul încheiat între regele hittiţilor şi Ramses al II-lea, faraon egiptean,
care a domnit între anii 1304 şi 1237 î.Hr., se face menţiunea despre cei o
mie de zei şi cele o mie de zeiţe ale ţării hittiţilor. Dintre aceştia, unii au căpătat
o recunoaştere mai largă. încă din epoca protohittită este cunoscută zeiţa
Soarelui, Arinna. După unificarea ţării, sub regele Shubbiluliuma (1380-1346),
s-a constituit cultul principalului zeu statal, Tişuba (Teseba), zeul hurit al fur
tunii şi trăsnetului, soţul zeiţei fecundităţii, Hebat, identificată cu Arinna.
Simbolurile atribuie lui Tişuba erau toporul dublu si vulturul bicefal.
In ceea ce priveşte viaţa religioasă, izvoarele nu ne informează decât asu
pra cultului oficial. Rugăciunile, al căror text s-a păstrat, aparţin exclusiv fa
miliilor regale. Altfel zis, ignorăm credinţele şi ritualurile populare. Totuşi,
nu ne putem îndoi de rolul cuvenit zeiţelor fecundităţii şi zeului furtunii. Săr
bătorile legate de anotimpuri, mai ales sărbătoarea de Anul Nou (purulli),
erau celebrate de către rege, care-i reprezenta pe cuceritorii ariofoni, dar cere
monii asemănătoare se practicau în ţară din neolitic.
Regele hittit era considerat sacru şi îndeplinea funcţiile de preot principal,
fiind înfăţişat pe basoreliefuri alături de zei.
Cultul statal a introdus şi vechea religie agricolă populară a Marii Mame.
Nu se ştie ce nume avea la hittiţi, dar ulterior, Marea Mama din Asia Mică se
numea Ma, Rhea şi Cibela. Ca şi în Babilon şi Egipt, ea avea drept protector

33 N. Smart, The Religious Experience..., pp. 306-307, cf. H . K in d e r , W. H ilg erm an n ,
The Penguin Atlas..., pp. 34-35.
34 Pr. Alexandru Stan şi Remus Rus, Istoria Religiilor, p. 102.
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mitologic sau soţ un tânăr zeu al fertilităţii care ulterior a fost denumit Attis.
Cultul acestor divinităţi era orgiastic şi includea, pe de o parte, prostituţia de
templu, iar, pe de alta, autocastrarea preoţilor. Acest obicei era legat de mitul
potrivit căruia tânărul şi frumosul Attis s-a castrat ca să scape de insistenţele
amoroase ale zeiţei mame şi a murit sub un pin, acest arbore fiind considerat
arborele sfânt al lui Attis. El a fost apoi înviat de zeiţa care era îndrăgostită de
el. Sărbătoarea morţii şi reînvierii lui Attis avea loc primăvara în martie35. Unii
cercetători afirmă că „ulterior ritualul ei a fost preluat de primele comunităţi
creştine, transformându-se în ritualul morţii şi al învierii lui Hristos”36.
„Magia neagră” era interzisă prin Codul Legilor, vinovaţii erau executaţi,
lucru care confirmă indirect extraordinarul renume de care se bucurau în me
diile populare anumite practici arhaice. Dimpotrivă, un număr considerabil
de texte descoperite până în prezent probează că „magia albă” era descrisă şi
din plin practicată, ea comporta mai ales ritualuri de purificare şi de „înde
părtare a răului”37.
Prestigiul şi rolul religios al regelui sunt considerabile. Suveranitatea este
un dar al zeilor. Prosperitatea sa este identificată cu aceea a întregului popor.
Suveranul este vicarul zeilor pe pământ, pe de altă parte el reprezintă poporul
înaintea panteonului.
Nici un text descriind ceremonialul de consacrare nu a fost găsit, dar se
ştie că suveranul era uns cu ulei, îmbrăcat cu un costum special şi încoronat,
în cele din urmă el primea un nume regal. Suveranul era marele preot şi singur,
ori cu regina, el celebra cele mai importante sărbători ale anului. După moar
tea lor, regii erau divinizaţi. Vorbindu-se despre moartea unui rege se spunea
că „devenise zeu”. Statuia sa era plasată în templu şi suveranii care domneau
îi aduceau ofrande. După anumite texte regele era considerat, în timpul vieţii
sale, drept o încarnare a strămoşilor săi divinizaţi38.
Religia hittiţilor se prezintă ca o religie lipsită de originalitate, fiind formată
din elemente împrumutate din religiile popoarelor peste care hittiţii şi-au întins

35 M. E llade, Istoria credinţelor..., pp. 135-153; 363-365; cf. E . L aro CHE, Recberches sur
les noms des dieux hittites, Paris, 1947, p. 68.
36 R. DUSSANND, Les religions des Hittites et des Hourites, des Pheniciens et des Syriens, Paris,
1 9 4 5 , pp. 2 8 1 - 2 8 3 .
37 M. E liad e ,
38 M . E llade,

Istoria credinţelor..., p. 137.
Istoria credinţelor..., p. 152.
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stăpânirea şi mai ales din religiile egipteană şi asiro-babiloniană, pe care au căutat
să le imite. în cultura şi în religia lor, hittiţii au făcut împrumuturi şi din lumea
egeeană, cu care au venit în contact direct începând mai ales din secolul al Xll-lea
î.Hr. Prin aceasta, ei au aruncat o punte de legătură între Asia şi Europa39.

2. Legea Vechiului Testament şi Codul lui Hammurabi. Asemănări
şi deosebiri
Monoteismul evreilor este unul din puţinele religii naţionale ale lumii
antice care s-a păstrat, cu mici modificări, până în zilele noastre. Religia mo
zaică, adică religia revelată a poporului iudeu, a fost dată de Dumnezeu, prin
profetul biblic de primă importanţă, Moise (mosheh în ebraică înseamnă scos
din apă). în istoria generală a lui Iarael, religia a jucat un rol deosebit, pe care
mai târziu îl va avea şi învăţătura creştină pentru cei credincioşi indiferent de
neam, sex sau vârstă.
Principala sursă pentru studiul vechii religii mozaice este Tanakhul - Vechiul
Testament, şi în special cărţile Legii (Tora) sau „Pentateuhul lui Moise”. Penta
teuhului îi urmează celelalte cărţi canonice care, împreună, însumează 39 de cărţi.
Conform opiniei specialiştilor „întregul text al Pentateuhului îl atestă pe
Moise drept autor, iar Biblia, în deplină concordanţă cu tradiţia şi şcolile ra
binice, a omologat această atestare încă din era apostolică. Ea se întemeiază,
cu precădere, pe faptul că însuşi Mântuitorul Iisus Hristos îl prezintă pe Moise
drept autor al Legii”40.
Conducător, legiuitor şi profet prin excelenţă, Moise avea să rămână atât
de viu în conştiinţa generaţiilor încât contemporanii lui Iisus erau ispitiţi să-l
creadă reînviat în persoana Mântuitorului, ceea ce L-a făcut pe Acesta să se
delimiteze în momentul schimbării la faţă. Moise fiind altcineva şi nu Iisus
Hristos, mai mic decât El, dar prietenul cu care Domnul şedea de vorbă41.

39 Pr. Alexandru STAN şi Remus R us, Istoria Religiilor, p. 150.
40 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată
de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 19.
41 J.H . H ayes, M .M . M iller , IsraeliteandJudean History, în: „Biblica”, ed. Biblical Institute
Press, Roma, voi. 5 9 , fasc. 3 , pp. 4 2 3 - 4 2 7 ; D .K . Stuart , Studies in early Hebrew Meter, ed.
Biblical Institute Press, Roma, voi. 5 9 , fasc. 3, pp. 4 2 1 -4 2 3 .
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Cuprinsul variat al Pentateuhului ne arată că aceasta nu este o carte isto
rică în sens propriu şi obişnuit, ci este temeiul legislaţiei divine. De aceea au
torul lui nu scrie istoria universală a omenirii sau a poporului biblic şi nici nu
face cosmogonie sau geogonie pură, acestea fiind atinse numai pentru justi
ficarea fondului însuşi, în vederea edificării poporului în adevărata credinţă.
Cele cinci cărţi conţin totuşi la modul general istoria întemeierii neamului
omenesc, faţă de care întreaga doctrină dogmatică şi morală, atât a Vechiului
Testament, cât şi a Noului Testament nu poate fi explicată şi justificată.
Cuprinsul lui principal este „Legea dată de Dumnezeu” (Ieşirea 20, 1-17;
Deuteronomul 5, 6 -2 1)42, dar care nu este expusă sistematic, ca într-un cod
de legi, ci este prologul istoric, care prezintă întâmplările premergătoare Legii.
Ieşirea, Leviticul şi Numeri expun însăşi legislaţia şi unele evenimente în legă
tura cu intrarea în vigoare a acesteia, iar Deuteronomul este epilogul care re
capitulează şi confirmă constituirea acesteia.
Pe muntele Sinai se face Legământul între Dumnezeu şi poporul lui
Israel, care fusese prevestit în făgăduinţa făcută lui Avraam, care avea să se
desăvârşească în legământul instituit de Mântuitorul Hristos.
Cu chemarea lui Avraam (Facerea 12, 1), în conştiinţa religioasă a ome
nirii vechi se produce o schimbare radicală, care se face printr-o chemare di
vină deosebită şi ia forma unui legământ între Dumnezeu şi om. In acest act,
accentul cade pe autoritatea Aceluia care fixează prin testament cursul lucru
rilor. Se afirmă, deci, şi transcendenţa divină şi condescendenţa faţă de moş
tenitor, de om, Legământul fiind revelat şi făgăduit lui Avraam şi celorlalţi
patriarhi, şi încheiat cu Moise pe Sinai şi desăvârşit şi pecetluit printr-un nou
legământ în Mântuitorul Iisus Hristos. Condiţiile legământului sunt:
• Iahve alege şi cheamă pe Avraam şi descendenţii lui şi apoi toate
neamurile pământului;
• Iahve oferă în dar celor chemaţi un pământ al făgăduinţei, Legea şi, în
cele din urmă răscumpărarea şi înfierea prin Fiul Său, devenit om;
• Iahve cere, în schimb, încredere în legământ exprimată prin ascultarea
faţă de Lege şi prin jertfă.
Acest Legământ-testament sinaitic călăuzeşte ca un fir conducător în
treaga spiritualitate şi istorie biblică. înţelegerea lui se adânceşte, treptat,
42 M. Eliade, Istoria credinţelor..., p. 171.
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potrivit iconomiei divine, prin patriarhi şi profeţi, pentru a se împlini, în toată
plinătatea în Hristos43. în această făgăduinţă se cuprind, potenţial, toate ele
mentele ce vor ajunge la plinătate în viitor, fiind ca o sămânţă divină. „împă
răţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-1, omul l-a
semănat în ţarina sa, şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a
crescut se face mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările
cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui "{Matei 13, 31-32; Marcu 4, 30-32;
Luca 13, 18-19).
Se ştie că, potrivit Sfintei Scripturi, primul legământ fusese încheiat şi
cu Noe, prin care el, familia şi urmaşii lui aveau sa fie feriţi de cataclismul deluvian (Facerea 9, 11). Mai târziu legământul cu Avraam deschide o perspec
tivă nouă în creaţie. în toate religiile arhaice, atenţia e îndreptată către început,
asupra acţiunii originare a lui Dumnezeu, asupra arhetipurilor pe care cre
dincioşii le retrăiau spiritual şi ritual cu fidelitate.
Avraam devine „părinte” al multor neamuri şi mai ales al tuturor celor
care cred. Dumnezeu îi spune lui Avraam că „se vor binecuvânta prin neamul
tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu” (Facerea 22,
18; Romani 4, 11).
Dumnezeu nu e numai originea, ci şi scopul creaţiei din nimic a lumii
ca o revărsare a iubirii Sale. Nu numai începutul ei, ci şi Cel ce va să vină,
Alfa şi Omega. Dumnezeu vine în creaţie ca izvor al vieţii şi nemuririi, care
odrăsleşte viaţa chiar dintr-un om ca şi mort (Evrei 11, 12), prefigurând în
vierea din morţi.
Primul patriarh evreu, Avraam, e pus la încercare, iar iubirea şi încrederea
lui trec prin îndemnul de a-1 jertfi pe fiul său, Isaac, adică tocmai pe acela în
care aveau să fie îndeplinite făgăduinţele. în jertfa lui e prefigurată jertfa
Mântuitorului Hristos. Acest punct angajează întreg timpul de dinainte şi de
după El, pentru ca cele ce urmează lui Hristos să însemne o împlinire cres
cândă în Mântuitorul44.
în consecinţă, autorul elimină anumite intervale de timp, care nu au nici
o importanţă pentru ordinea supranaturală, cum ar fi istoria patriarhilor,
43 Vocabulaire de Theologie Biblique, Paris, 1965, p. 26.
44 J. C ongar , Les voies du Dieu Vivant, ed. du Cerf, Paris, 1962, p. 110; cf. Oscar Cullman,
Christus und die zeit, Ziirich, 1946, pp. 99-103; cf. Petru REZUŞ, „Teologia contemporană a is
toriei mântuirii”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, anul XLIV (1968), nr. 9-10, pp. 517-520.
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expusă sumar, istoria de după Noe până la risipirea neamurilor, şederea în
Egipt, cei patruzeci de ani în pustiu. In schimb, momentele din iconomia
mântuirii sunt redate amănunţit şi anume: căderea în păcat, potopul, risipirea
neamurilor, ieşirea din Egipt şi, mai ales, legislaţia Sinaitică45.
Pe bună dreptate se poate spune că Pentateuhul este uvertura operei mân
tuitoare a lui Dumnezeu, întreg Vechiul şi Noul Testament fiind urmarea fi
rească a celor cuprinse în aceste cărţi46.
Unii cercetători au observat asemănări şi deosebiri între prescripţiile Legii
mozaice şi Codul lui Hammurabi (1792-1750 î.Hr.). Şi este normal să fie
aşa, deoarece codul a ieşit din mijlocul unui popor înrudit cu evreii şi, mai
mult decât atât, aceste asemănări sunt date de legea morală naturală la care
aveau acces atât evreii, cât şi celelalte neamuri.
Poruncile 2 şi 4 din Decalog sunt specifice Legii mozaice, iar celelalte
porunci aparţin legii morale naturale. Aşa se explică asemănarea dintre Legea
mozaică şi alte sisteme legale ale altor popoare din antichitate. Aceste asemă
nări sunt formale şi întâmplătoare şi nu de fond, pentru că spiritul şi credinţa
care le străbat sunt diferite. Concepţia monoteistă care stă baza legislaţiei mo
zaice nu se întâlneşte în nicio normă legislativă a popoarelor politeiste din
Orientul Apropiat şi nici în Codul lui Hammurabi47.
Astfel avem unele teme comune Vechiului Testament şi literaturii popoa
relor orientale care se datoresc revelaţiei primordiale, transmisă pe cale orală
din generaţie în generaţie48.

45 R.D. Ryszard RUBINKIEWICZ, „L’Apocalyse d’Abraharn”, în: Biblica, ed. Biblical Institute
Press, Roma, voi. 59, fasc. 3, p. 444; cf. Dominique Barthelemy, Etudes d ’histoire du texte de lAncien Testament, ed. Universitairs/Vandenhoeck-Ruprecht, Fribourg/Gottingen, 1978, pp. 308309; Huston Sm it h , The Religions ofMan, ed. „Perennial Library”, New York, 1965, pp. 290-299.
46 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată
de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 20; George KOONTHANAM, The wisdom o f
the Old Testament, în: „The Living Word”, ed. Pontifical Institute, voi. 84, nr. 4, 1978, Alwaye
(Kerala - India), pp. 239-240; cf. Alfred M a r x , „Le Dieu de l’Ancien Testament. Esquisse d’une
approche canonique”, în : Revue des Sciences Religieusse, anul LXXX (2006), ed. Palais Universitaire, Strasbourg, pp. 256-260.
47 Pr. Emilian CORNIŢESCU, „Descoperirile arheologice din Egipt, Asiria, Babilonia, Siria,
Asia Mică, Fenicia şi Arabia care au legătură cu datele din Vechiul Testament”, în: Studii Teologice,
nr. 7-8, anul XXXVI (1984), pp. 561-562.
48 Pr. Em. CORNIŢESCU, „Descoperirile arheologice...”, p. 563.
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Codul lui Hammurabi este una dintre cele mai preţioase lucrări juridice
ale antichităţii. Descoperirea lui a adus juriştilor încă un document în plus
pe baza căruia ei pot face istoria evoluţiei ideii de drept. Intr-adevăr, imediat
după traducerea în limba franceză şi publicarea lui, de către Scheil, Codul lui
Hammurabi a început să fie cercetat şi comparat cu celelalte legislaţii vechi,
inclusiv cu normele juridice vechitestamentare49.
Descoperirea Codului lui Hammurabi, la începutul secolului trecut, a
stârnit un viu interes în rândul orientaliştilor, din cauza marii asemănări dintre
prevederile sale şi prescripţiile Legii mozaice. Legile acestui rege din prima di
nastie, fondată în Babilon de către Sumuabu, se încadrau în 282 de paragrafe,
având caracter public şi particular. Ele urmăreu, prin unificarea legislaţiei,
unitatea pe plan politic şi social a locuitorilor din Akkad, Sumer, Elam, Eşnuna,
Mari şi Assur. Faţă de prescripţiile Legii mozaice, aceste legi nu urmăresc un
scop religios, iar autorul lor, Hammurabi, instruit de zeii Ea şi Şamaş, nu se
poate asemăna cu Moise chemat de Iahve la conducerea poporului Israel.
Pentru consolidarea vieţii politice, sociale şi religioase Hammurabi a emis
o serie de legi, cuprinse în ceea ce noi numim „Codul lui Hammurabi”, care
a fost înscris pe coloane de bazalt fiind cel mai cuprinzător cod de legi al is
toriei antice şi care are o importantă secţiune dedicată dreptului civil. Dreptul
penal, formulat după principiul „ochi pentru ochi”, nu a reprezentat un pro
gres cum s-a crezut mult timp. Se ştie de existenţa codului de legi al regelui
Ur-Nammu din Ur, care a apărut în anul 2000 î.Hr., care aplica vătămări cor
porale şi contravenţii recurgând chiar şi la pedeapsa cu moartea50.
Codul lui Hammurabi este una dintre cele mai vechi colecţii de legi din
lume, care se prezintă sub forma unei lungi inscripţii cuneiforme şi care ur
măreşte procesul de centralizare a statului şi fenomenul de consolidare a pro
prietăţii private. în acest Cod sunt reflectate dimensiunile etice şi sociale ale
religiei babiloniene care prevăd pedepse ale diferitelor încălcări ale normelor
impuse. O parte dintre ele, prin prisma standardelor actuale, apar excesiv de
severe, dar Hammurabi a proclamat acest Cod în scopul de a asigura dreptate
ţării. Făcând acest lucru, el şi-a impropriat, în mod conştient, ceea ce a preluat

49 Codul lui Hammurabi, Tipografia Fântâna darurilor, Bucureşti, 1935, p. 3.
50 Chriota POPPELMANN, O mie de erori din „cultura generală”, traducere Iulia Ionescu, Ed.
ALL Educaţional, Bucureşti, 2009, pp. 13-14.
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din marile prevederi religioase ale Babilonului. Zeii l-au îndrumat să se preo
cupe de moralitate, de relaţiile sociale şi comerciale, care să fie controlate51.
Codul lui Hammurabi care reprezintă cea mai veche legislaţie se înscrie
în rândul legilor emise în diferite perioade de timp, de către regii şi conducătorii
din Mesopotamia. Cel mai vechi cod de legi a fost redactat sub regele Ur-Nammu,
din dinastia a IlI-a din Ur (2113-1991 î.Hr.). După codul lui Ur-Nammu
urmează în ordine cronologică legile emise sub Lipit Iştar (1932-1906 î.Hr.),
rege din dinastia Isin şi Larsa, şi apoi cele sub Bilalama din Eşuna52.
După cercetările mai noi, acest nume trebuie pronunţat Hammurapi,
„cel cald”, „cel care vindecă” (un epitet al Zeului Soare).
In politica lui externă, regele Hammurabi a fost „uraganul în luptă” (idea
lul regilor din Akkad), iar în guvernarea sa internă el s-a comportat ca un
„păstor” (idealul regilor din Sumer)53.
Stela pe care este inscripţionat Codul lui Hammurabi a fost descoperită
de o echipă de arheologi francezi, condusă de M .J. de Morgan, la Susa (Persia)
în perioada decembrie 1901 —februarie 1902. In prezent stela se păstrează la
Muzeul Louvre din Paris. Este din piatră neagră de diorit, are 2,25 m înălţime,
în partea de jos 1,90 m lăţime şi în partea de sus 1,65 m lăţime. In partea de
sus a stelei se află, sculptat în relief, regele Hammurabi având atitudine de ru
găciune faţă de zeul Şamaş, cel care îi dă legea. Dedesubt începe textul codului,
inscripţia este în babiloniană cu caractere cuneiforme54.
Pe acest bloc de „granit negru” (diorit), înălţat în perioada cuprinsă între
anii 40 şi 43 ai domniei regelui Hammurabi, sunt inscripţionate 250 articole
de legi, scrise pe 46 de coloane şi cuprinzând circa 3600 de linii de text. Alte
5 coloane au fost răzuite cu dalta în antichitate, conţinutul lor fiind în mare
parte descoperite de cercetările arheologice ulterioare55.
Cuprinde circa 282 de articole, din care lipsesc 31 de articole. Aceste dis
poziţii, de ordin civil şi penal, au fost decretate către anul 1760 î.Hr., dar este
sigur că cele mai multe dintre ele sunt mult mai vechi56.
51 N . S mart,

The Religions Experience..., pp. 3 0 1 -3 0 2 .

52 Pr. Em. CORNIŢESCU, „Descoperirile arheologice...”, p. 561.
53 Pr. Athanase NEGOIŢĂ, Gândirea asiro-babiloniană în texte, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1975, p. 301.
54 Pr. At. N e GOIŢĂ, Gândirea asiro-babiloniană..., p. 3 0 2 .
55 Constantin DANIEL, Civilizaţia asiro-babiloniană, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981, p. 369.
56 A. DUFAURCQ, Le religions paiennes..., p. 198.
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Cele 282 de paragrafe săpate în piatră cuprind aproape tot dreptul pu
blic şi privat în vigoare la babilonieni din vremea lui Hammurabi, dar el se
concentrează în primul rând asupra diverselor puncte ale vieţii sociale coti
diene. Aceasta arată că, probabil, avem de a face cu o reformă ce ar fi avut
drept scop ca, unificând legislaţia, să unifice şi ţara pe plan politic şi social.
Codul lui Hammurabi nu este cel mai vechi, cum se susţinea până la jumă
tatea secolului al XX-lea. Codurile Lipit-Iştar din Isin, Bilalam de la Eşnunna
şi Ur-Nammu din Ur l-au precedat pe cel al lui Hammurabi cu 200 sau cel
puţin 100 de ani57.
Regele Hammurabi a urmărit, între altele, ca prin sistemul legislaţiei uni
tare să pună capăt incertitudinii reflectate din practica mulţimii de cutume şi
obiceiuri locale, în vederea unificării şi deci consolidării regatului său.
Dar scopul principal urmărit de legiuitor a fost să tempereze puternicele
antagonisme de ordin social existente în rândurile populaţiei libere şi care
aveau drept rezultat ruinarea masivă a comunităţilor săteşti şi a micilor pro
ducători. Această tendinţă de a tempera situaţia apare în mod cât se poate de
vizibil în Codul lui Hammurabi. în Cod se tratează despre: dreptul la pro
prietate, dreptul familiei, adopţie, eliberarea sclavului, succesiune, contractul
de împrumut, dreptul penal. Prin fixarea dobânzilor legale, Codul a urmărit
să limiteze consecinţele cămătăriei. Se făcea distincţie între infracţiunile îm
potriva persoanei, gradând pedeapsa în raport de poziţia socială a victimei sau
infractorului. Deşi sistemului pedepselor îi lipseşte unitatea, totuşi pot fi dis
tinse câteva categorii de infracţiuni (infracţiunile comise prin imprudenţă,
menţionate de Cod, sunt pedepsite mai uşor dacă se face dovada prin jură
mânt că fapta nu a fost comisă cu intenţie).
Codul lui Hammurabi nu este propriu-zis un cod, adică un sistem com
plet legislativ, ci o culegere de hotărâri ale regilor, ordonate după diverse fapte:
vrăji şi descântece (art. 1-2), injurii împotriva martorilor, cumpărarea marto
rilor (art. 3-4), anularea unei sentinţe de acela care a dat-o (art. 5), diferite fe
luri de furturi (art. 6-25), îndatoririle dregătorilor şi slujbaşilor (art. 42-60),
contracte (art. 100-107), prăvălii de băuturi (art. 108-111), datornicii şi ur
mărirea lor (art. 112-121)58.

57 Pr. At. NEGOIŢĂ, Gândirea asiro-bailoniană..., p. 302.
58 C. D an iel , Civilizaţia..., p. 369.
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Codul cuprinde:
• capitolele 1 la 4 - pedepse împotriva vrăjitorilor, martorilor corupţi,
judecătorilor prefăcuţi;
• capitolele 5 la 25 - pedepse împotriva hoţilor;
• capitolele 26 la 41 - condiţiile funcţionarilor şi servitorilor regelui;
• capitolele 42 la 67 —condiţiile cultivatorilor câmpului şi livezilor;
• capitolele 100 la 111 - condiţiile negustorilor;
• capitolele 112 la 127 - debite şi credite (datorii şi depuneri);
• capitolele 128 la 191 —statutul familiei (căsătoria, dota/zestrea, succesiunea,
adopţiile);
• capitolele 192 la 214 - loviri şi răniri;
• capitolele 215 la 240 —situaţia medicilor, arhitecţilor şi luntraşilor;
• capitolele 241 la 282 - condiţiile muncitorilor agricoli59.
Codul începe cu declaraţia regelui Hammurabi, prin care spune ca zeul
Marduk (Copilul Soarelui)60 l-a investit spre a conduce omenirea şi universul
şi a impune dreptatea şi justiţia în ţinutul pe care îl conduce.
Finalul actului precizează că hotărârile de echitate, pe care regele le-a sta
bilit, „el însuşi”, se datorează faptului că marii zei l-au ales în acest scop, ca
fiind păstorul salvator şi al cărui drept i se cuvine, de a aduna neamurile din
Sumer şi Akkad. Hammurabi consideră, că înţelepciunea sa, va „adăposti ne
amul”, pentru ca forţa neputinţei să nu-i atingă, orfanii şi văduvele să fie ajutaţi,
iar justiţia să ia hotărâri care să fie inscripţionate pe stela sa. Se declară rege al
pacifismului, al capitalei, el însuşi fiind cel mai puternic, şi prin dispoziţia lui
Şamaş, cel mai mare judecător al cerului şi al pământului pe care îl stăpâneşte.
Iar cel oprimat este îndemnat să vină în faţa imaginii sale (statuii) de rege al
dreptăţii şi să citească stela sa pentru a fi îndreptăţit. în continuare, Hammurabi
precizează o serie lungă de admolestări împotriva celor care încalcă legea61.
Datorită originii semitice comune, se explică asemănările dintre Codul
lui Hammurabi si Pentateuhul lui Moise, de exemplu:
• Ieşirea, capitolul 21, versetele 18-19: „De se vor sfădi doi oameni şi
unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul şi acela nu va muri, ci
59 A. DUFAURCQ, Les relig ion sp aien n es p. 198.
60 Zeu babilonian cu o ascensiune cultuală rapidă, cunoscut în Biblie sub numele de
Bel-Merodakh.
61 A. DUFAURCQ,

Les religions paiennes..., p. 199.
237

STUDII

va cădea la pat, de se va scula şi va ieşi din casa cu ajutorul cârjei, cel ce
l-a lovit nu va fi vinovat de moarte, ci va plăti numai împiedicarea
aceluia de la muncă şi vindecarea lui” şi Cod 206: „Dacă într-o încăierare,
cineva loveşte pe altul şi îi face o rană; dacă va jura: Nu l-am lovit cu
intenţie, să plătească numai pe medic”62;
• Ieşirea, capitolul 21, versetul 22: „De se vor bate doi oameni şi vor lovi
o femeie însărcinată şi aceasta va lepăda copilul său fară altă vătămare, să
se supună cel vinovat la despăgubirea ce o va cere bărbatul acelei femei
şi el va trebui să plătească potrivit cu hotărârea judecătorilor” şi Cod
209 „Dacă cineva a lovit o femeie liberă, provocându-i avortul atunci va
plăti pentru fetus 10 seghel de argint”63.
Din cauza acestor asemănări mulţi cercetători asiriologi au susţinut că
legislaţia lui Moise este un împrumut după Codul lui Hammurabi sau după
celelalte instituţii babiloniene.
Unul este spiritul legislaţiei babiloniene şi altul al celei mozaice64. In le
gislaţia babiloniană predomină spiritul uman, adică păzirea proprietăţii ma
teriale a individului, fară alte considerente, pe când în legislaţia mozaică
predomină spiritul religios şi anume imperativul moral negativ: să nu faci rău
aproapelui tău, căci este fratele tău, deoarece are acelaşi părinte, pe Dumnezeu.
Deci dacă îţi iubeşti părintele, pe Dumnezeu, atunci nu poţi să te atingi de
nimic din ce aparţine fratelui tău.
Din cercetarea textelor babiloniene reiese că morala asiro-babiloniană era
mai înaltă decât a multor popoare din antichitate. Legea morală era conside
rată ca operă a zeilor şi încălcarea ei era un păcat pedepsit de dreptatea divină.
Zeul Şamaş dăduse lui Hammurabi faimosul cod ce poartă numele acestui
rege, în care sunt cuprinse legile civile ale babilonienilor.
Desigur, nouă astăzi ni se par foarte aspre prescripţiile acestui cod, care pe
depsea cu moartea, cu tăierea mâinilor sau a urechilor, chiar şi greşeli mai mici,
dar trebuie să recunoaştem că spiritul general al Codului lui Hammurabi este
un spirit de dreptate. însuşi regele legislator îşi rezuma misiunea sa în cuvintele:
„A face să domnească dreptatea în ţară, a distruge pe omul rău şi pervers, pentru

62 Codul lui Hammurabi, Tipografia Fântâna darurilor, Bucureşti, 1935, p. 36.
63 Codul lui Hammurabi, Tipografia Fântâna darurilor, Bucureşti, 1935, p. 36.
64J.H . HERTZ, The Pentateuch and Hafiorahs, Soncino Press, London, 1958, p. 406.
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ca cel tare să nu vatăme pe cel slab”65. De aceea, Hammurabi şi mulţi dintre ur
maşii săi au fost numiţi „păzitori ai justiţiei şi iubitori ai dreptăţii”.
Dreptul familial era orânduit cu stricteţe, despre căsătorie vorbindu-se
în Codul lui Hammurabi înainte deTora66, nerespectarea fidelităţii conjugale
era pedepsită cu moartea. Soţia era supusă bărbatului, dar îşi avea asigurată
prin lege averea sa proprie. Renegarea copiilor proprii era pedepsită prin lege,
dar şi lipsa de respect a copiilor faţă de părinţi era grav pedepsită.
De asemenea, legile cuprindeau dispoziţii referitoare la sclavie. Cel care
devenise sclav pentru că nu-şi plătise datoriile era eliberat după trei ani de ser
viciu. Totuşi viaţa sclavului valora mai puţin decât aceea a unui om liber.
în multe privinţe se aplica legea talionului. De exemplu, dacă un arhitect
construia greşit o casă şi prin dărâmarea acesteia era omorât un copil al pro
prietarului casei, se ucidea şi un copil al constructorului.
Săracul, orfanul şi văduva erau obiectul unei protecţii speciale a legilor,
deşi nu în aceeaşi măsură ca în Legea mozaică.
Codul lui Hammurabi pedepsea cu moartea pe cel care adăpostea un
sclav fugar, în vreme ce Legea lui Moise recomanda: „Să nu dai pe rob în mâi
nile stăpânului său când acela va fugi de la stăpânul său la tine” (Deuteronomul
23, 15). Legislaţia lui Hammurabi pedepsea cu moartea pe cel care fura, pe
când Legea mozaică obliga hoţul la restituirea bunului şi la plata unei amenzi.
La babilonieni judecăţile erau făcute de două feluri de tribunale, unele
eclesiastice, celelalte civile. Templul era locul de pronunţare a sentinţelor pe
care le decideau preoţii într-o cameră specială sau la poarta templului. în tri
bunalele civile judecătorii par a fi profesionişti, căci păstrau acest titlu de ju
decător şi în actele în care depuneau ca martori. Hotărârile judecătoreşti erau
redactate de către un scrib după o formulă precisă şi tradiţională, în care se
treceau datele cauzei judecate, numele martorilor şi de obicei şi numele scri
bului care a scris hotărârea. Adesea, tăbliţa cu hotărârea judecătorească era în
chisă într-un fel de anvelopă —plic făcut din argilă —pe care se scria rezumatul
conţinutului, şi adesea ea singură purta sigiliu. Un exemplar era dat împrici
natului, iar altul era depus în arhiva oraşului67.
65 Codul lui Hammurabi, Tipografia Fântâna darurilor, Bucureşti, 1935, p. 1.
66 Adin Steinsaltz , The essential Talmud, translated from the hebrew by Chaya Galai, Basic
Books Inc. Publishers, New York, 1976, p. 131.
67 C. D a n iel , C iv iliz a ţia , p. 371.
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în Legea mozaică sunt cuprinse diferite legi morale, ceremoniale şi juri
dice în legătură cu istoria neamului omenesc şi în special cu istoria poporului
Israel de la început şi până la moartea lui Moise.
Datoriile morale ale fiecăruia le rezumă Legea mozaică mai ales în Decalog
(Ieşirea 20, 2-17 şi Deuteronomul 5, 6-21). Valoarea legilor morale se explică
prin faptul că ele sunt în armonie cu poruncile legii naturale a cărei expresie
sunt. De aceea Decalogul cu adevărat este un strigăt al eternei rânduieli morale
a lui Dumnezeu.
în centrul Pentateuhului stă porunca iubirii. Această poruncă cere îm
plinirea tuturor celorlalte porunci. Aşa se interpretează porunca Dumnezeu
unul este, să-L iubeşti din toată inima ta (Marcu 12, 30-32). De aceea, în teo
logia Vechiului Testament, porunca iubirii cuprinde toate poruncile Decalo
gului68, prin această poruncă se cerea crearea unei comunităţi în care să trăiască
toţi egali.
în concluzie, putem spune că Vechiul Aşezământ reprezintă opera lui
Dumnezeu, în cadrul căreia mai întâi poporul ales poate fi apărat de osânda
păcatului şi de blestemul morţii şi poate avea parte de binecuvântarea lui
Dumnezeu, deci de viaţă. Vechiul Testament propovăduieşte acţiunea lui
Dumnezeu care, în opoziţie cu mânia Lui faţă de firea păcătoasă a omului,
se arată prin îndurare şi iubire, acestea fiind adevărata natură a lui Iahve. în
durarea şi milostivirea divină coboară asupra celor ce fac voia Domnului pă
zind legământul69.
între poruncile exprimate în Facere, Ieşire, Levitic, Numeri sau Deuteronom
şi în Codul lui Hammurabi există numeroase paralelisme, după cum am arătat
mai sus.
Dar Codul lui Hammurabi preia completând o mulţime de legi şi de co
duri de legi sau sentinţe (ditilla) date de tribunalele sumeriene, astfel că este
vorba în acest cod în ultimă instanţă de legi sumeriene preluate de akkadieni70.
Ca şi alte popoare din antichitate, babilonienii şi asirienii admiteau că zeii
sunt cei care au dăruit legile oamenilor, în special Zeul Soarelui Şamaş, care

68 Gerhard von R ad , Old Testament Theology, volume I, The theology o f israel’s historical traditions, translated by D.M .G. Stalker, Harper & Row, Publishers, New York, 1962, p. 230.
69 Pr. At. N eg o iţă , Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti,
1992, p. 126.
70 Constantin DANIEL, Civilizaţia sumeriană Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p. 258.
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prin lumina ce o răspândeşte aduce totul la viaţă şi risipeşte întunericul. Pentru
babilonieni Zeul Soarelui era judecătorul care privea cu ochi milostivi pe omul
sărman, el este cel care dă legislaţia cea bună după Codul lui Hammurabi71.
Religia şi civilizaţia asiro-babiloniană au avut o influenţă incontestabilă
asupra popoarelor politeiste din jurul Mesopotamiei. Chiar şi evreii, superiori
asiro-babilonienilor din punct de vedere religios, nu au putut scăpa, din lunga
lor robie babiloniană, de unele influenţe ale căror urme se pot găsi în cărţile
Vechiului Testament scrise după exil. Faptul acesta nu îndreptăţeşte, însă, ipo
teza unor influenţe masive ale religiei asiro-babiloniene asupra celei ebraice,
aceasta din urmă —cu monoteismul ei pur - deosebindu-se fundamental de
cea dintâi. Se poate vorbi cel mult de unele împrumuturi în ceea ce priveşte
cultul. Şi apoi asemănările dintre cele două religii, atâtea câte există şi referindu-se mai ales la legi morale şi obiceiuri, sunt explicabile şi fară presupu
nerea unor împrumuturi, fiind vorba de legea morală naturală sădită în inima
tuturor oamenilor de Dumnezeu încă de la creaţie (în ceea ce priveşte normele
etice) şi de faptul că erau două popoare semite, care în chip firesc au un fel
comun de gândi şi de a trăi.
Datorită faptului că şi-a petrecut o parte din viaţă în mijlocul popoarelor
semite, patriarhul Avraam a împrumutat şi păstrat de la acestea unele obiceiuri
care ţin de încheierea actului de adopţie şi de căsătorie. Aceste obiceiuri au
fost respectate şi de urmaşii săi. Dar, dacă putem vorbi de astfel de împrumu
turi, care privesc organizarea socială, în ceea ce priveşte convingerile religioase
ele sunt inexistente. Astfel, deşi patriarhul Avraam numea pe Dumnezeu în
aceiaşi termeni ca şi popoarele cu care a intrat în contact, el concepea fiinţa
lui Dumnezeu cu totul diferit. Dacă în acele vremuri, la alte popoare, divini
tatea era confundată cu diferite obiecte sau cu natura şi forţele ei, pentru pa
triarhul Avraam şi urmaşii săi, Dumnezeu este Unul singur, cu neputinţă de
a fi confundat cu natura, este Creator a tot ceea ce există, este transcendent şi
Atotputernic72.
între Babilon şi Canaan au existat relaţii culturale în perioada patriarhilor
biblici, acest lucru fiind cofirmat de monumentele epigrafice, printre care se

71 Constantin DANIEL, Civilizaţia asiro-babiloniană, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981,
p. 368.
72 Pr. Em. CORNIŢESCU, Descoperirile arheologice..., p. 547.
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numără şi fragmentul cuneiform din „Epopeea lui Ghilgameş”, scris în secolul
al XV-lea î.Hr. şi descoperit la Meghido73.
Există unele asemănări între unele episoade relatate în documentele desco
perite şi Vechiul Testament. De exemplu, în fragmentul “Epopeii lui Ghilgameş”
se vorbeşte despre potop, amintind cele relatate în cartea Facerea (cap. 7-9).
Legea mozaică şi legile celorlalte popoare orientale ale antichităţii din
Asia Mică constau în oprelişti şi porunci. Ele îţi spun ce să faci şi ce să eviţi
să faci. Dar ele nu conferă şi putinţa de a le asculta sau de a le duce la împli
nire. Ele îţi sporeau obligaţiile fară a-ţi putea oferi vreun ajutor pentru înde
plinirea lor. Ele condamnă păcatul şi arată calea sfinţeniei, dar nu oferă harul,
adică puterea de a urma această cale. Toate imperativele lor categorice se izbesc
şi se sfărâmă de neputinţa de a le traduce în fapte.

Summary: Judaic Antiquity in the Context of the other Cultures and Civilizations
of Asia Minor
AII the ancient Eastern peoples’ legislation, as a whole, is useful to draw a
distinct comparison between the biblical rules that God revealed to Moses, and the
secular ones that had only a social content, with no religious and moral purpose.
The most representative lawmaking document of the ancient world is the
Code of Hammurabi, which is no more, no less than a collection of customs,
practices and rules in common use in the Old Testament s age.
There are many similarities between the commandments expressed in the
Pentateuch and the Code of Hammurabi. The latter took over and made up a great
number of laws and collection o f laws and sentences (dittila) that were being given
in the Summerian law courts, so it matters in this code about Summerian laws taken
over by Akkadians.
But while the human spirit is dominant in the Babylonian legislation, i.e. the
preservation of the individuals material property, with no other reasons, it is the
religious spirit that prevails on the Mosaic legislation, namely the negative imperative:
do not harm your fellow man, because he is your brother since you both have the
same Father - the Lord. So if you Iove God as your Father, you cannot possibly
touch what belongs to your brother.
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Descoperirile arheologice..., p. 560.

T
Diac. Mihail Gheorghe: Antichitatea iudaică în contextul celorlalte culturi şi civilizaţii ale Asiei Mici
The Code of the Covenant condemned severely polytheism, immorality,
magic, which the Babylonian code used to acknowledge, tolerate or regulate.
Accordingly, Mosess social work, as well as his political work, both involve his
religious work.
Having well understood these realities, we realize that no other legislative rule
cannot take place of the Mosaic law whose quintessence is the Decalogue.
But it must be added that the Decalogue proves to be thoroughgoingly
precious only when its ten commandments are explained and apprehended in the
spirit of the evangelical doctrine.
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împlinirea a 125 ani de la naşterea Preotului profesor
Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965)
Radu PETRESCU

Keywords: Rev. Fr. Gheorghe I. Cotenescu, publicist, the Interbellum, anti-communist resistance

Autorul scoate la lumină o personalitate interbelică remarcabilă, în persoana
Părintelui Gheorghe I. Cotenescu (1886-1965), preot paroh în comuna Stoeneşti
şi profesor seminarial la Câmpulung, Curtea de Argeş şi Cernica. A fost, de
asemenea, membru activ al Ligii Culturale şi al multor societăţi culturale
muşcelene, bucureştene şi naţionale, co-fondator în 1910 al Partidului Naţionalist
Democrat (N. Iorga - A.C. Cuza), fondator al secţiei muşcelene (1922), deputat
(1931-1932) şi membru al conducerii naţionale (1932-1946). Prieten apropiat al
marelui istoric Nicolae Iorga în perioada 1906-1940, Părintele Gheorghe I.
Cotenescu a avut o bogată activitate obştească, publicistică şi cultural-artistică în
Stoeneşti, Câmpulung şi la nivel naţional. Deţinut politic (1949-1950), condamnat
pentru sprijinul acordat colonelului anticomunist Gh. Arsenescu, lui şi familiei
sale i se aplică ulterior stigmatul de paria, pierzându-şi averea, bunul renume şi
statutul social. Pentru meritele sale deosebite este apreciat în enciclopedii de spe
cialitate, cărţi şi articole de presă.

S-au împlinit anul acesta, la 4 iulie, 125 de ani de la naşterea vrednicului
de amintire, preotul profesor Gheorghe I. Cotenescu, un valoros intelectual
muşcelean care şi-a înveşnicit memoria şi şi-a legat numele, între alte
numeroase realizări, de lupta susţinută pentru înfăptuirea României Mari,
dar şi de păstorirea şi înfrumuseţarea judeţului de munte Muşcel.
Suflet furtunos şi vertical, Gheorghe I. Cotenescu, fiu de preot moşnean
din Muşcel ajuns prin căsătorie în com. Izvoarele din judeţul vecin Dâmboviţa, desfăşoară încă din studenţie o susţinută activitate pentru apărarea valo
rilor culturale si naţionale româneşti, aducându-şi contribuţia la opera de
regenerare şi de făurire a statului român unitar.
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Membru în conducerea mai multor societăţi profesionale şi culturale de
la începutul secolului X X (Societatea Studenţilor Teologi, Societatea Studen
ţilor de la Conservator, Societăţile corale „Carmen” şi „Hora”, Societatea cul
turală „Miron Costin”, Asociaţia Cântăreţilor Bisericeşti din România, secţiile
Ligii Culturale din Bucureti şi Câmpulung-Muşcel etc.), organizează şi animă
numeroase evenimente promovate de acestea, atât în vechiul Regat, cât şi în
celelalte teritorii locuite de români.
Fidel partizan al ideilor novatoare propagate de Spiru Haret şi Nicolae
Iorga, nu pregetă să-şi îndeplinească misiunea de luptător pentru dreapta cre
dinţă în comuna strămoşilor săi, Stoeneşti-Muşcel, pe cursul superior al
Dâmboviţei, unde devine preot-paroh în 1913, înfiinţând şi conducând bănci
populare, cooperative, obşti moşneneşti şi cămine culturale.
La primul apel al Regelui Ferdinand, ia parte la întreaga campanie mili
tară din timpul Primului Război Mondial (1916-1919), peregrinând printr-o
ţară ajunsă la capătul puterilor, fiind alături de răniţii spitalelor de evacuare şi
de soldaţii din cadrul unităţilor combatante, din Muntenia în Moldova şi de
la Nistru până la Tisa.
în Basarabia anului 1918 a făcut parte din echipa restrânsă a celor 40 de
preoţi militari a căror misiune principală a constat în înfiriparea şi consolidarea
solidarităţii cu populaţia românească din sectoarele alocate, echipă coordonată
de părintele profesor iconom Constantin Nazarie, protopopul tuturor preo
ţilor militari. Pentru meritele sale deosebite, comandantul Regimentului 9
Vânători l-a recomandat pentru avansarea la gradul de maior, cu posibilitatea
menţinerii sale permanente pe teritoriul Basarabiei, pe linia desfăşurării în
continuare în cadrul populaţiei civile a eforturilor pe linia derusificării şi a
realizării educaţiei moral-religioase naţionale.
în campania din Transilvania trăia momente istorice, oficiind slujba din
noaptea învierii Mântuitorului în faţa lăcaşului sfânt din Beiuşul proaspăt eli
berat de Regimentul său în colaborare cu voluntarii moţi, văzând împlinit
eternul vis al naţiunii române, condensat atât de bine de Mihail Eminescu în
Doina sa: refacerea Românei Mari, De la Nistru până la Tisa.
La întoarcerea din misiune în sânul familiei şi al enoriaşilor săi, cu ajutorul
bunului Dumnezeu, decoratul preot căpitan, îndurerat de distrugerea în 1916
a modestei sale biserici (pe locul căreia a fost construit un grajd pentru cai) de
nemţii opriţi temporar la muntele Mateiaş, iniţiază şi reuşeşte, în 20 de ani
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(1919-1939), să ridice o frumoasă biserică din piatră, cu preţul unor eforturi
şi sacrificii enorme, cerşind ofrande în toată ţara prietenilor săi din tinereţe. In
spiritul dreptăţii, amintim faptul că primii donatori din 1919 au fost ofiţerii
şi soldaţii Regimentului 9 Vânători, în care a activat ca preot militar.
Biserica din Stoeneşti, încununarea apostolatului său, constituie o reuşită
arhitectonică datorată strădaniei unui întreg colectiv din care au făcut parte,
printre alţii, arhitectul-şef al Patriarhiei Dumitru Ionescu-Berechet, antreprenorii
fraţi Guido şi Tita de Nicolo, sculptorul în lemn Dumitru Iliescu-Călineşti,
pictorii Octav Angheluţă, Vasile Blendea, Gheorghe Vânătoru şi Ion Fleşaru,
fiind luată model pentru realizarea coperţii de carte (Ion Popescu-Argeşel,
Mănăstirile şi bisericile din Muscel la cumpăna dintre milenii, 2000).
Temelia nouă a fost sfinţită în 22 septembrie 1929 iar timp de 10 ani s-a
lucrat în condiţiile grelei crize economice, morale şi politice prin care trecea
ţara. Visul său de o viaţă s-a finalizat pe 8 octombrie 1939, printr-o frumoasă
ceremonie de târnosire transmisă la postul de radio naţional, la care iau parte,
printre alţii, Patriarhul Nicodim Munteanu şi ardeleanul Nicolae Zigre,
Ministrul Cultelor, Gheorghe Alexianu, rezidentul regal al Ţinutului Bucegi,
ziaristul Pamfil Şeicaru cu soţia, dar şi fostul său comandant din Marele Război,
generalul-erou Gheorghe Rasoviceanu.
Pentru meritele sale de necontestat, i se recunoaşte calitatea de ctitor
principal, iar în pronaos se află tabloul votiv, în care sunt zugrăviţi în mărime
naturală, preotul-profesor Gheorghe I. Cotenescu şi soţia sa, îmbrăcată în fru
mosul port muşcelean (minunată lucrare, comandată de copiii lor).
A iubit enorm meseria de profesor de muzică, fară să-şi neglijeze însă pa
rohia rurală din Muşcelul strămoşesc, păstorind-o în modestie timp de 52 de
ani (1913-1965) şi neîndurându-se să-şi părăsească enoriaşii pentru a preda
definitiv în Seminariile Capitalei (Central sau Nifon).
în peste 20 de ani de profesorat la şcolile din Stoeneşti şi la seminariile
din Câmpulung-Muşcel, Curtea de Argeş şi Cernica-Ilfov, plămădeşte cu dra
goste destinele a peste o mie de copii. Iar unii dintre aceştia i-au întors dra
gostea pe măsura puterilor lor, mulţi dintre ei devenind floarea ortodoxiei
româneşti (Patriarhii Teoctist Arăpaşu şi Iustin Moisescu, Episcopii Gherasim
Cristea, Eftimie Luca şi Roman Stanciu, valoroşii duhovnici arhimandriţi
Sofian Boghiu, Roman Braga, Felix Dubneac, Grigorie Băbuş, Ioasaf Popa,
Ioasaf Ganea, Atanasie Gladcovschi, Tănase Petroniu, Justin Pârvu, profesorii
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universitari Ioan Pulpea/Rămureanu şi Anton Uncu, dar şi demnii de pome
nire preotul Ilie Băcioiu şi protopopul argeşean Vasile Chiţu.
Talentatul elev favorit, orfanul Anton Uncu, devenit la rândul său pro
fesor, diacon şi cântăreţ la Catedrala patriarhală, iar apoi preot, i-a dus mai
departe ştafeta, aşa cum a facut-o şi el spre cinstirea profesorului său din
Bucureşti, Ion Popescu-Pasărea, pe care-1 îl adora şi care îi remarcase pentru
prima oară calităţile, încurajându-1 în permanenţă să compună, activitate pe
care nu şi-a putut-o dezvolta datorită multiplelor şi obositoarelor sarcini pe
care şi le asuma benevol.
Adevărata aureolă a preotului Gheorghe I. Cotenescu a fost într-adevăr
profesoratul. Seminariştii îl ascultau fară să murmure pe acest „popă de ţară”
care-i stăpânea şi-i mişca, cu talentul său de expunere, cu mimica, cu umorul
blajin şi cu bogăţia de cunoştinţe de care dispunea. Şi astăzi îşi reamintesc cu
plăcere, acei care mai trăiesc, de orele sale de muzică, de excursiile pe care le
organiza, de pasiunea pe care o punea şi mai ales de metoda sa didactică, su
gestivă şi captivantă. Era de o bunătate rară, îi ajuta, ţinea foarte mult cu clasa
şi o apăra, iar corurile pe care le dirija erau desăvârşite. „Popa Ghiţă” din Muşcel se număra printre profesorii cei mai iubiţi de seminariştii câmpulungeni,
argeşeni ori cernicani, mulţi dintre ei afoni sadea.
Prin talentul şi iscusinţa sa, a dovedit că muzica este o ramură de studiu
importantă în formarea şi educarea tineretului, cu o singură condiţie însă:
profesorul să aibă ţinuta, chemarea şi pregătirea necesare.
Chiar şi după 60 de ani trecuţi de la absolvire, impresiile sunt tot atât de
vii iar foştii şcolari, azi ierarhi şi mari duhovnici —cei care se mai află printre
noi - îţi vorbesc cu duioşie despre el, fară să fie subiectivi. Pentru că el s-a stră
duit poate cel mai mult, i-a povăţuit ca un părinte şi le-a fost un bun dascăl,
care a pus tot sufletul său spre luminarea minţii lor.
Fostul funcţionar din cadrul centralei Ligii Culturale, extrem de activ în
cadrul Secţiei Bucureşti conduse de Ion Slavici, nu pregetă să facă acelaşi lucru
începând din 1913 şi în cadrul Secţiei Muşcel.
Secţia muşceleană a Ligii Culturale (182 de membri în 1913), aflată în
subordinea Centralei condusă de politicianul conservator Virgil Arion (ger
manofil, înlocuit în decembrie 1914, după izbucnirea Primului Război Mon
dial, de preotul ardelean greco-catolic Vasile Lucaciu, „leul de la Siseşti”), era
considerată pe drept una din cele mai interesante datorită sonorităţii numelor
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unor intelectuali de prestigiu cum ar fi, printre alţii, preşedinţii de onoare ge
neral dr. Nicolae Jugureanu şi inginerul silvic Nicolae G. Popovici, preşedintele
activ profesor Dimitrie Scurei, vicepreşedinţii avocat Ion Giurculescu şi dr.
Petre Vişoianu, secretarul dr. Nicolae Gh. Cădere (omul cu un aport decisiv
la înfiinţarea în localitate a Seminarului orfanilor de război „Dragoslavele”,
redenumit ulterior „Patriarhul Miron”), casierul preot Ioan I. Bărbulescu,
membrii în comitetul de conducere Alexandru Muşatescu şi I. U. Soricu (ambii
profesori) şi Septimiu Mureşanu, cenzorii Lazăr Vălimăreanu şi 1.1. Marinescu,
membrii activi, pe meserii şi în ordine alfabetică, precum generalul Ion Petroianu,
maior Ion Macedonescu, căpitanii Vasile Culea, Gheorghe Negulici şi
Constantin Zlatian, profesorii Dimitrie Baciu, Ştefan Corbeanu, Ion IonescuBoteni, Ion Nicolaescu-Bugheanu, Bucur Ţuţuianu şi Ilarian Velculescu, doc
torii Gheorghe Costea, Haralamb Makelarie şi Gheorghe Rigani, judecătorii
Dimitrie Cătuneanu (fost vicepreşedinte al Secţiei Muşcel în 1893), Nicolae
D. Nicolau, Bucur Patraulea şi Aureliu Rizescu, avocaţii Grigore Andreescu,
Nicolae Crassan, Emanoil Dimitriu, Ion P. Roşeanu, Gheorghe Tamara şi
Dimitrie Th. Vlădescu, institutorii Ion Calangiu, Ion Chelcea, Vasile Ganea
şi Codin C. Rădulescu, preoţii Ilie Cercel, Nicolae Mănescu Nicolae Proca
(cu toţii foşti colegi de facultate ai viitorului preot-profesor Gheorghe I.
Cotenescu) şi Ion Ionescu-Nămăieşti, farmaciştii Gabriel Dimitriu, Gheorghe
R. Melcescu, marii proprietari Estera Golescu, Vasile Golescu, Apostol D. Mirea,
Elie D. Mirea, Nicolae Negulici, Anastase Rizeanu, Elena M. Rucăreanu,
Kiriazi N. Rucăreanu şi Gheorghe Ştefănescu, inginerii Iuliu Crăsnaru şi Ion
Isbăşescu, tipograful Nicolae Gh. Vlădescu, comercianţii Ion Dumitrescu şi
Petre Zamfirescu.
Bine văzut şi apreciat de toţi pentru cultura, râvna şi aptitudinile sale di
dactice, deşi nu era profesor universitar, a fost invitat de cărturarul Nicolae
Iorga şi de comitetul de organizare să conferenţieze la Universitatea Populară
de la Vălenii de Munte (în perioada 1932-1946 ţinând 13 conferinţe, depă
şind astfel numărul însumat de conferinţe ţinute de ceilalţi iluştri conferenţiari
cu rădăcini muşcelene şi argeşene: Victor Slăvescu, Radu Gyr-Demetrescu,
Florian Ştefănescu-Goangă şi Costin Petrescu).
încrederea pe care i-a acordat-o profesorul Nicolae Iorga încă din stu
denţie fiindu-i primul secretar particular când marele istoric a îndeplinit
funcţia de deputat independent în perioada 1907-1912) l-a determinat să
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accepte şi delicata sarcină de organizare în 1922, a secţiei muşcelene a Parti
dului Naţionalist Democrat, în care va reuşi să atragă pe rând o serie de per
sonalităţi interbelice locale cum ar fi: colonelul Scarlat Angheleanu, doctorul
Dumitru Roşeanu, avocatul Ion Giurculescu, colonelul Grigore Grecescu şi
învăţătorul Constantin Cotolan.
Păstorirea sa îndelungată a reprezentat pentru credincioşii eparhiei sale
şi pentru întreg clerul muşcelean (a deţinut două mandate de preşedinte al
Asociaţiei Preoţilor Muşceleni, a fost ridicat la rândul de iconom stavrofor cu
dreptul de a purta pe viaţa brâul roşu şi bederniţa şi a fost membru în consiliul
de administraţie al Casei de Economie, Ajutor şi Credit a Clerului Ortodox
Român) o perioadă de împliniri în multiple planuri: bisericesc, politic, cultura
şi social, toate purtând pecetea unei înţelepte cârmuiri prin exemplul personal
al vrednicului de pomenire preot-profesor Gheorghe I. Cotenescu.
Cu prilejul primelor alegeri ce urmau să fie organizate în noiembrie 1919,
după încheierea războiului în condiţiile votului universal, a acceptat în prima
fază să candideze împreună cu profesorul şi scriitorul Ion Ionescu-Boteni (năs
cut Croitoru), dar pe parcurs Ion Mihalache îl convinge pe Nicolae Iorga că
numai recent înfiinţatul Partid Ţărănesc îi poate învinge în Muşcel pe liberali,
iar lista opoziţiei va cuprinde numai candidaţi ţărănişti, care obţin astfel toate
mandatele de parlamentari.
Meritele sale organizatorice şi preţuirea de care se bucură în cadrul elec
toratului îl determină pe Nicolae Iorga să îl menţină în permanenţă printre
candidaţii Partidului Naţionalist Democrat -Muşcel, fiind ales în 1925 mem
bru al Camerei Agricole (al doilea pe lista Opoziţiei Unite, după Alexandru
Muşatescu, în timpul guvernării liberale) şi unicul deputat iorghist pe care
l-au trimis vreodată în Parlament cetăţenii muşceleni (1931-1932), alături de
liberalul Constantin (Dinu) I. C. Brătianu şi ţărănistul Ion Mihalache, cu nu
meroase, aparent umoristice, luări de cuvânt şi frumoase iniţiative parlamen
tare ce dovedeau şi un vădit talent oratoric. Din acest moment şi până în
1946, anul fuzionării prin absorbţie cu P.N.L.-Tătărescu, preotul-profesor
Gheorghe Cotenescu va reprezenta judeţul Muşcel în cadrul conducerii cen
trale a P.N.D.
Prieten de familie cu Nicolae Iorga, întreţine cu marele istoric o vastă şi
constantă corespondenţă iar acesta nu pregetă să îi viziteze căminul cald din
Stoeneşti (vandalizat până la ultima piatră după 1990 de ignoranţa a unor
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enoriaşi care au risipit astfel o vastă bibliotecă cu cărţi purtând autografele
autorilor, dar şi decoraţii şi medalii, fotografii şi corespondenţă cu o valoare
inestimabilă) întreţinut de harnica sa soţie, prezbitera Elisabeta Cotenescu
(născută Răuţoiu), contribuind astfel la consolidarea bunului renume al os
pitalităţii de care se bucurau muşcelenii în epocă. La rândul său, Nicolae Iorga
îl apreciază aşa cum se cuvine, menţionându-i numele şi faptele în mai multe
lucrări semnificative din bogata sa operă (O viaţă de om. Aşa cum a fost,

România cum era înainte de 1918, Memorii etc.).
Un aspect mai puţin cunoscut al multiplei sale personalităţi îl reprezintă
bogata sa activitate publicistică, articolele sale fiind prezente atât în publicaţiile
muşcelene, cât şi în cele naţionale ( Cultura, Curentul, Gazeta Monahilor,
Neamul Românesc, Patria, Universul, etc.).
De asemenea, dubla sa specializare (muzică bisericească şi laică) îi permite
să compună o serie de lucrări interesante şi să contribuie cu mult succes la di
versificarea vieţii cultural-artistice muşcelene. Presa interbelică abundă în fru
moase aprecieri despre activitatea sa, în special prin interpretarea desăvârşită
a repertoriului de către corul Seminarului orfanilor de război „Patriarhul
Miron” din Câmpulung-Muşcel (fiind primul profesor cu studii superioare
muzicale din istoria acestei şcoli teologice de mare prestigiu, cu absolvenţi
străluciţi), dar şi prin „curioasa” sa prezenţă alături de actorul Nicky Atanasiu
şi de tenorul Nae Leonard (retras în localitate în speranţa unei însănătoşiri
iluzorii) pe afişul unui spectacol de binefacere din vara anului 1928, sau in
troducerea cu succes în repertoriul corului Seminarului a unor lucrări specifice
perioadei frecventării Conservatorului de Muzică şi Declamaţie, cum ar fi lie
dul „Cântecul duminical al Păstorului” de Conradin Kreutzer, dirijat cu pri
lejul primelor serbări ale „Restauraţiei” regelui Carol al II-lea (8 mai 1931).
Preluarea puterii de regimul comunist după actul de la 23 august 1944,
duce la prăbuşirea valorilor tradiţionale şi zguduie din temelii viaţa patriar
hală din Stoeneşti. Simte de datoria lui să facă ceva şi îi sprijină logistic pe
luptătorii anticomunişti din Munţii Muşcelului, conduşi de martirul colonel
Gheorghe Arsenescu pe care îl cunoştea încă din anii ‘30. Reţeaua informa
tivă a Securităţii şi Miliţiei îi identifică rapid rolul (primii luaţi în vizor erau
intelectualii de prestigiu ai satelor) şi este arestat în primul lot de muşceleni,
fiind condamnat la închisoare în mai 1950 după 14 luni de anchetă dură.
Umilinţele suferite în anchetele nesfârşite, cruzimea călăilor şi regimul de
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exterminare îndurat în închisorile comuniste îi afectează grav sănătatea, dar
nu-1 zdrobesc sufleteşte. Se alătură astfel martirajului celor peste 9.000 de
preoţi ortodocşi obligaţi de regimul totalitar roşu să transforme celulele tem
niţelor în altare, peste 2 .0 0 0 dintre aceştia jertfindu-şi viaţa în numele
Credinţei şi adevărului.
Bătrân şi bolnav, „chiaburul exploatator” este batjocorit prin înregistrarea
sa în registrul agricol ca „străinaş” deşi numele strămoşilor săi stoeneşteni fi
gurează în documente scrise cu litere chirilice încă de la începutul secolului
XV III (iuzbaşa Neagoe) slujind ca preot cu parohie în Stoeneşti încă din 1913,
fiind astfel obligat să predea cote enorme raportat la posibilităţile reale ale
gospodăriei sale, intimidat cu spectrul puşcăriei pentru „sabotarea economiei
naţionale”. Este martor al tragediei rezultate din lupta de clasă, politică apli
cată de autorităţile comuniste prin susţinerea urii manifestate de localnici faţă
de soacra sa Paraschiva Răuţoiu, „moşiereasa”expropriată în 1945 şi 1949,
dată în brânci afară din casa monument istoric, în cămaşă de noapte şi impusă
regimului domiciliului obligatoriu în altă localitate, fără posibilitatea de a-şi
mai revedea vreodată locul naşterii sale şi a copiilor săi, i se confiscă întreaga
avere a familiei Cotenescu (inclusiv dota soţiei, primită în 1912 !), e ameninţat
cu excluderea copiilor minori din şcoli şi chiar cu împuşcarea de către preşe
dintele Sfatului Popular şi activiştii de partid locali dacă nu se înscrie primul
în gospodăria colectivă ce trebuia înfiinţată cu orice preţ, singura de altfel
într-o zonă de munte renumită pentru tenacitatea rezistenţei anticomuniste,
puternic fief liberal şi ţărănist în perioada interbelică.
Reuşeşte cu mare greutate să păstreze legătura cu bunii săi prieteni, colegii
seminarişti şi cei din studenţie, contracarând cu demnitate şi abilitate ostili
tatea manifestată de autorităţile comuniste, organizând în 1957 la Bucureşti
prima şi ultima reuniune jubiliară a absolvenţilor Seminarului Central din
promoţia 1905, cu parastase pentru profesorii şi colegii dispăruţi.
Ultimii ani ai vieţii sale într-un regim dezumanizat şi-i petrece în mari
lipsuri şi suferinţe alături de scumpa sa soţie, exemplu de pioşenie şi devota
ment. fiindu-i respinsă în repetate rânduri cererea de pensionare pe motivul
stigmatizant al statutului său de „chiabur” şi duşman al poporului.
Preotul profesor Gheorghe I. Cotenescu va înceta din viaţă la 12 februarie
1965, fiind înmormântat în Stoeneşti, în cavoul de familie. La rândul său, bătrâna
sa soţie, Veruţa, cum o alinta el încă din anii tinereţii, i se va alătura în 1980.
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Spre dezonoarea tuturor autorităţilor locale post-decembriste, acestea au
preferat să ignore cu desăvârşire acel minim gest de îndreptare a greşelilor co
mise în timpul regimului comunist, returnând moştenitorilor săi numai o
parte din proprietăţile la care erau îndreptăţiţi din partea familiei soţiei şi a
soacrei sale şi nimic din propria sa avere, cu excepţia unor porţiuni de pădure
deţinute în devălmăşie în cadrul obştilor de moşneni din Stoeneşti.
Aniversările trebuie să fie şi sunt tot atâtea izvoare de optimism, care ne
întăresc forţele şi credinţa, iar noi toţi, indiferent de vârstă, avem cu siguranţă
multe de învăţat din exemplul vieţii bogate şi luminoase în ogorul Domnului
şi al şcolii a vrednicului de pomenire preot-profesor Gheorghe I. Cotenescu,
la 125 de ani de la naşterea sa.

Summary: 125 Years since the birth of Reverend Father Gheorghe I. Cotenescu
(1886-1965)
The author reveals a remarkable interwar personality, Gheorghe I. Cotenescu,
appointed priest of the Stoeneşti parish, teacher at the theological schools in
Câmpulung, Curtea de Argeş and Cernica, organizer of many civic, cultural and
artistic activities in Stoeneşti, Câmpulung, Muscel County and at the naţional
level. Father Gheorghe I. Cotenescu was a lifetime friend of Nicolae Iorga, during
1906-1940, member of the Cultural League and other cultural societies in Muscel,
Bucharest and at the naţional level, former military chaplain, composer of religious
music, co-founder o f the National Democratic Party (N. Iorga - A.C. Cuza,
1910), founder of the Muscel branch (1922), MP (1931-1932), member of
Party’s Central Committee (1932-1946) and political prisoner (1949-1950),
convicted for support provided to anti-communist Colonel Gh. Arsenescu. The
pariah’s stigma was applied to him and his family, losing his fortune, good name
and social status. However, specialized encyclopaedias, books and press articles
recognize his special merits.
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Elemente estetice
în omiliile Sfântului Vasile cel Mare
Mihaela PALADE

Keywords:

Saint Basil the Great, homilies, beauty, symmetry, simplicity, kalokagathia, kitsch

Opera Sfântului Vasile cel Mare se remarcă prin varietate şi profunzime, dar şi
prin ideile estetice prezente în cuprinsul ei. In omiliile sale, Sfântul Vasile cel Mare
defineşte frumosul ca relaţia dintre obiectul care place şi subiectul care simte
plăcerea, condiţionându-1, de asemenea, şi de aspectul utilităţii sale. Sfântul Părinte
arată că frumuseţile creaţiei slujesc întăririi credinţei în Dumnezeu, asemănându-se
treptelor unei scări spre cunoaşterea Creatorului. Această cunoaştere este cu atât mai
necesară cu cât frumuseţea deplină este reprezentată de firea dumnezeiască,
contemplabilă doar cu ajutorul minţii curăţite, idee prezentă şi în filosofia platonică,
cu deosebirea că frumosul este prezentat aici ca fiind impersonal, pe când în
creştinism frumuseţea adevărată este cea personală.

Sfântul Vasile, singurul dintre Părinţii Capadocieni care s-a bucurat de
cinstea de a fi rămas în sufletul credincioşilor ca fiind „cel Mare”, a lăsat în
scurta sa viaţă o operă scrisă care impresionează nu atât prin cantitatea sa
(patru volume în colecţia Migne), cât prin varietatea domeniilor abordate,
prin profunzimea gândirii, prin subtilitatea analizei prezente în oricare din
scrierile sale. Temele tratate se înscriu într-o largă paletă de probleme şi între
bări specifice creştinismului acelor timpuri, dar care au rămas la fel de actuale
şi în zilele noastre. întâlnim scrieri cu caracter dogmatic, scrieri exegetice, ca
nonice, liturgice, morale, panegerice, pedagogice.
Cele cu conţinut estetic nu formează o categorie aparte, dar idei cu un
asemenea conţinut sunt prezente în mai toate scrierile mai sus menţionate,
dezvăluind complexitatea concepţiei marelui sfânt capadocian care, în chip
firesc, a descoperit frumosul şi frumuseţea în Dumnezeu, şi în creaţia Sa,
deopotrivă. După cum mărturisea un estetician, asemenea altor Sfinţi Părinţi
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şi scriitori bisericeşti, nici Sfântul Vasile cel Mare „nu a scris vreun tratat
anume de estetică, dar scrierile lui, îndeosebi Omilia despre creaţie, conţin atât
de multe afirmaţii despre frumos şi artă, încât pe baza lor se poate construi o
teorie estetică aproape completă”1. Studiul de faţă îşi propune descoperirea şi
analiza bogăţiei şi complexităţii elementelor cu conţinut estetic prezente în
omiliile Sfântului Vasile cel Mare.
Dumnezeu —Artist, Meşter şi Arhitect al lumii
Asemenea altor tâlcuitori ai Cărţii Facerii, care s-au conformat conţinu
tului biblic, şi Sfântul Vasile cel Mare II consideră pe Dumnezeu a fi Meşterul
lumii întregi, atribut care apare de nenumărate ori în cadrul omiliilor, îndeo
sebi la cele la Hexaemeron. Este admirată „înţelepciunea Marelui Meşter” Care, la atâta distanţă de pământ, i-a dat soarelui căldura măsurată: „are atâta
căldură încât să nu ardă peste măsură pământul, dar nici lipsa de căldură să1 îngheţe şi să-l lase fără rod”2 — şi lăudat „Marele Făcător de minuni şi
Meşter”3. Iar dacă te uiţi la cer, acesta devine conducător credinţei, arătând
în el însuşi pe Meşterul care l-a făcut4.
Cât priveşte omul, sufletul, unit cu trupul, este plăsmuit în pântecele
mamei de „prea înţeleptul Meşter al universului”5, fapt pentru care Sfântul
Vasile îndeamnă pe om să ia seama la el însuşi şi astfel nu se poate să nu-L
admire pe Meşter pentru felul minunat prin care a legat sufletul cu trupul,
astfel încât sufletul să realizeze unitatea mădularelor celor mai deosebite ale
trupului6.
Dumnezeu nu Şi-a abandonat creaţia cea mai de preţ, omul, nici după
ce aceasta a căzut. Căci firea omului, odată alcătuită, a fost „clătinată de păcat
şi trebuie negreşit să se desfacă, încât fiind refăcută iarăşi de Meşterul (s.n.),
1WladyslawT atarkiew icz , Istoria esteticii, voi. II; traducere de Sorin Mărculescu, Ed. Me
ridiane, Bucureşti, 1978, p. 26.
2 Sf. VASILE CEL M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, în voi. Scrieri, partea întâi, cuprinzând:
„Omilii la Hexaemeron, Omilii la psalmi, Omilii şi cuvântări”, traducere, introducere, note şi
indici de Preot D. Fecioru, col. PSB> voi. 17, Ed. IBM BO R, Bucureşti,1986, p.
144.
3 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 110.
4 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilie la Psalmul X X X II”, p. 249.
5 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilia a XXI-a. Despre a nu ne lipsi de celelumeşti şi despre
focul din afara Bisericii”, p. 557.
6 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilia a IlI-a la cuvintele: Ia seama de tine însuţi”, p. 374.

254

Mihaela Palade: Elemente estetice în omiliile Sfântului Vasile cel Mare

Care a zidit-o la început, să dobândească puterea de a nu se mai desface şi de
a rămâne neatacată, pentru a nu mai cădea a doua oara’7.
Dumnezeu este numit Artist, într-un mod indirect, atunci când opera
Sa este comparată cu cea a oricărui artist care poate vedea dinainte lucrarea sa
şi laudă fiecare etapă în parte, tot aşa cum şi El Şi-a lăudat cele create în fiecare
zi. Dacă în cazul unei statui se va aşeza fiecare parte a ei în diverse locuri şi nu
acolo unde ar fi indicat, statuia nu va părea frumoasă în ochii oricărui privitor,
dar atunci când toate mădularele ei sunt aşezate la locul lor, chiar şi un „ne
priceput în artă va vedea frumuseţea mădularelor statuii. Artistul, însă, vede
frumuseţea fiecărei părţi din opera sa înainte de terminarea ei şi laudă fiecare
parte, pentru că se duce cu gândul la sfârşitul operei lui”8. Ori, tocmai „un
astfel de artist (s.n.) ni-1 arată Scriptura acum pe Dumnezeu, Care cu pricepere
îşi laudă parte cu parte operele Sale”9.
Mai mult chiar, Dumnezeu este numit Arhitectul întregului univers. In
vechime, ap%iT€KTOV€a> însemna a conduce sau a fi primul într-o lucrare
(apţto, arho = a fi primul, a fi capul, a comanda, a lua iniţiativa), iar
ap%iT€KT(i)v (architekton) era maestrul sau conducătorul principal al unei lu
crări10. Adresându-se ascultătorilor săi, Sfântul Vasile cel Mare, considera că
numai cei care, privind cerul, şi reuşesc să se înalţe cu mintea la Cel care a
făcut toate, sunt şi cei potriviţi pentru a-1 asculta: „dacă vreodată într-o noapte
senină, privind frumuseţea cea nespusă a stelelor, ţi-ai făcut o idee despre
Arhitectul universului... atunci eşti pregătit să asculţi cele ce se vor grăi...”11.
întreaga creaţie este socotită a fi un adevărat atelier în care creează
Dumnezeu-Artistul. Ideea unui atelier presupunea un spaţiu special amenajat
în care îşi desfăşurau activitatea creatoare unul sau mai mulţi artişti, dar, tot ate
lier, la scară mare, putea fi considerat un şantier în lucru, dintre care, în lumea
antică păgână, celebru a fost cel de la Pantenonul din Atena.12 In perioada

7 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilie la Psalmul LXI”, p. 333.
8 Sf. VASILE c el M ar e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 109.
9 Sf. Vasile c el M ar e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 109.
10 Anatole BAILLY, Dictionnaire grec frangais, Librairie Hachette, Paris, 1950, p. 282.
11 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 131.
12 Lucrările pentru ridicarea templului Atenei Parthenos au durat 15 ani, fiind necesară ac
tivitatea a sute de lucrători, „pietrari şi zidari, pictori şi aurari, fiecare cu ucenicii şi sclavii săi.
Totuşi toţi aceşti executanţi, de vârste şi talente foarte inegale, evident, au ştiut să se supună unei
discipline comune şi să-şi asimileze în mod eficient stilul lui Fidias, pentru ca, cel puţin pe friză,
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creştinismului, timpurile în care Sfântul Vasile cel Mare a tălmăcit Cartea
Facerii nu erau departe de cele ale Sfântului împărat Constantin cel Mare,
când, în urma Edictului de la Mediolan din 313, începuse o „campanie con
structivă” de înălţare a edificiilor de cult, a cărei fervoare a rămas unică în is
toria arhitecturii eclesiale. Se puteau vedea „praznice de întemeiere de biserici
prin toate oraşele, precum şi târnosiri ale localităţilor nou construite, vizite
ale episcopilor cu acest scop, întruniri între credincioşi de departe şi de pre
tutindeni, apropiere sufletească de la popor la popor, unirea mădularelor «tru
pului lui Hristos» (.Romani 12, 5; 1 Corinteni 12, 12), într-o armonie
desăvârşită”13. Practic, fiecare centru creştin se transformase într-un şantier în
care se edificau una sau mai multe biserici, după importanţa spirituală şi po
sibilităţile locului respectiv.
Dar niciunul din asemenea ateliere de creaţie artistică nu se poate com
para cu cel al facerii lumii - nici sub aspectul întinderii, nici sub cel al calităţii
estetice - , fapt pentru care Sfântul Vasile ne îndeamnă să nu pregetăm în a le
privi şi admira: „să nu vedem oare frumuseţea universului? Să nu stăm în faţa
acestui mare şi variat atelier al creaţiei dumnezeieşti (s.n.)? Să nu ne întoarcem
fiecare cu mintea la vremurile cele de mai înainte când ele s-au creat?”14.
Frumuseţea creaţiei
Perfecţiunea, armonia şi frumuseţea lumii create de Dumnezeu reprezintă
motivele pentru care aceasta merită admiraţia noastră necondiţionată, impli
când totodată şi dificultatea de a ne exprima în vreun fel acest sentiment, căci
„ce laudă vrednică am mai aduce noi luminii când ne-a luat-o înainte mărturia
Creatorului, că lumina este frumoasă”15!
In ceea ce priveşte expresia frumoasă din Cartea Facerii —„Şi a văzut
Dumnezeu că lumina este frum oasă 5 (Facerea 1 , 3 ) - de-a lungul timpului, în

să nu apară nicio notă discordantă, ci, dimpotrivă, o extraordinară impresie de unitate”, Franţois
CHAMOUX, Civilizaţia greacă, voi. I, traducere de Mihai Gramatopol, Ed. Meridiane, Bucureşti,
pp. 355-356.
13 E usebiu DE CEZAREEA, „Istoria bisericească”, în voi. Scrieri, partea întâia, traducere, stu
diu introductiv, note şi comentariu de Pr. Teodor Bodogae, în col. PSB, voi. 13, Ed. IBM BOR,
1987, p. 363.
14 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 110.
15 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 93.
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traducerile Sfintei Scripturi, a fost înlocuită cu „bună”. Dar în traducerile
Omiliilor la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, Preotul D. Fecioru a
înlocuit „bună” cu „frumoasă”, motivându-şi gestul astfel: „în traducerea aces
tui verset, ca şi în traducerea versetelor 8, 10, 12, 18, 21 şi 25 din acest capitol
al Facerii, Sfântul Vasile mă sileşte să părăsesc traducerea înaintaşilor noştri,
începând cu traducătorii Bibliei de la Bucureşti din 1688 şi până la ultima
ediţie a Bibliei, Bucureşti-1982, şi să înlocuiesc: bună, bine şi bune cu fru 
moasă, frumos şi frumoase. Aş fi dorit să păstrez lectura tradiţională, dar nu
mă lasă comentariul la aceste versete ale Marelui Vasile. Poate că viitorii revi
zuitori ai Bibliei, dacă vor citi comentariile sfinţilor părinţi la textul scripturistic, atunci când vor face revizuirea vechii traduceri a Bibliei, îmi vor da
dreptate; vor accepta inovaţia şi mă vor urma”16.
Iar dacă frumuseţea trupului poate fi analizată conform considerentelor
specifice esteticii greceşti (unde frumuseţea consta în simetria părţilor), în
cazul luminii, cum s-ar putea vorbi oare de frumuseţea ei, „când natura lu
minii este simplă şi la fel în toate părţile ei? Sau poate că frumuseţea luminii
nu stă în părţile care o alcătuiesc, ci în mărturia pe care ea o dă ochilor noştri
că e plăcută şi nesupărătoare? E la fel ca şi aurul; nu e frumos datorită simetriei
părţilor lui, ci culorii lui; că atrage privirile şi are aspect plăcut (s.n.). Luceafărul
de seară, apoi, este foarte frumos, nu pentru că are părţile lui proporţionale,
şi pentru că este nesupărătoare şi plăcută strălucirea pe care o trimite privirilor
» 17
noastre .
In cele spuse mai sus se pot recunoaşte cu uşurinţă şi ideile lui Plotin
(204?-269?) referitoare la simplitatea frumuseţii, prin care el a schimbat radical
viziunea asupra definirii frumosului. In filosofia antică, după cum vom vedea,
frumosul depindea direct de proporţie {(rv^erpia), aşadar o problemă de relaţionare între părţile componente, fapt pentru care frumoase nu puteau fi
decât lucrurile compuse. Numai că Plotin considera a fi o adevărată „erezie
estetică reducerea artei la o pură simetrie şi proporţionalitate”18. Filosoful
neoplatonician a pus problema calităţii, căci frumoase puteau fi şi lucrurile
simple, necompuse din elemente: „buna proporţie [(rv/x/ierpia] a părţilor între

16 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilii la Hexaem eron”, pp. 93-94, nota 18.
17 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, pp. 93-94.
18 Grigore TăUŞAN, F ilo so fia lu i P lotin , Ed. Agora, Iaşi, 1993, p. 256.
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ele, cât şi în raport cu întregul, şi adaosul de culoare frumoasă produc frumosul
din vedere. Şi pentru orice lucru vizibil..., faptul dt a f i frumos înseamnă a
avea o bună proporţie şi a fi comensurabil. Pentru aceştia în mod necesar,
nimic simplu, ci numai un compus va fi frumos. In ochii lor, în timp ce în
tregul va fi frumos, fiecare parte nu va avea de la sine capacitatea de a fi fru
moasă; însă ea va contribui împreună cu toate celelalte la întreg, pentru ca
acesta să fie frumos ” (Enneade 1, I, 6 -1 )19. Dar, ce s-ar putea spune, atunci,
despre culorile frumoase, lumina soarelui? In măsura în care ele „sunt simple
şi nu-şi au frumuseţea provenită din simetrie, vor fi în afara fiinţării în
Frumos. Dar aurul, bunăoară, cum mai poate fi el frumos? Dar fulgerul care
răzbate o clipă în noapte şi stelele, mai pot fi ele văzute în tărâmul Frumosului?”
(Enneada întâia 1, VI, l ) 20. Astfel avea să apară o nouă concepţie asupra fru
mosului, care nu o înlătura pe cea veche, privitoare la armonia şi buna pro
porţionare a părţilor componente, şi cu care Sfântul Vasile era familiarizat.
Frumuseţea luminii şi lauda adusă de Creator au pricinuit Sfântului
Vasile o analiză a motivelor pentru care lumina poate fi socotită frumoasă,
conştient în acelaşi timp de dificultatea demersului întreprins, întrucât, la noi,
oamenii, „raţiunea noastră lasă ochii să judece frumosul şi nu spune altceva
decât atât cât mărturiseşte simţul văzului'11. Privitor la această afirmaţie, este
ticianul Wladyslaw Tatarkiewicz consideră că aici putem avea o conciliere
între concepţia estetică a stoicilor şi a lui Cicero (care considerau că frumosul
se bazează pe aranjarea părţilor) şi Plotin (conform căruia frumosul apare şi
la cele simple, necompuse).
Frumuseţea s-ar putea baza pe o proporţie, căci şi lumina se poate baza
pe o relaţie, dar nu pe aceea a părţilor componente, ci pe relaţia dintre ea şi or
ganele văzului, iar frumuseţea depinde de această relaţie22. Aşadar, „frumosul
nu e calitate, ci e ceva relativ, adică relaţia dintre obiectul care place şi subiectul
care simte plăcerea..., frumosul, în loc să fie conceput ca o însuşire, era conce
put ca un raport, ca o relaţie - şi, încă mai important, că el era conceput ca o

19 PLOTIN, Opere, voi. I, traducere, lămuriri preliminare şi note de Andrei Cornea, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 159.
20 PLOTIN, Enneade 1.6(1). Despre Frumos, trad. de Vasile Rus, Ed. Antaios, Oradea,
2000, p. 13.
21 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, pp. 93-94.
22 W. T atarkiew icz , Istoria esteticii, pp. 27-28.
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relaţie între obiect şi subiect”23. Deşi interpretarea dată spuselor Sfântului Vasile
nu este lipsită de o doză de obiectivitate, rămâne totuşi discutabilă afirmaţia
conform căreia totul nu este decât o problemă de relaţie la nivelul obiect-subiect,
ecuaţie din care lipseşte tocmai factorul ce conferă obiectivitate şi stabilitate
acestei relaţii, şi anume Dumnezeu, Izvorul şi Creatorul frumuseţii.
Că frumosul nu poate fi doar o problemă de relaţionare, reiese şi din co
mentariul Sfântului Vasile la ziua a treia, când Dumnezeu a separat uscatulpământ de adunarea apelor-mări, iar în final a văzut „că este frumos” (Facerea
1,10). Numai că aceste cuvinte ale Scripturii „nu vor să arate că marea avea o
înfaţişare plăcută în ochii lui Dumnezeu. Că nu cu ochii vede Creatorul fru
museţile zidirii, ci priveşte pe cele făcute cu nespusa Sa înţelepciune”24. Cu
toate că marea se înfăţişează ochilor noştri ca o plăcută privelişte, „nu trebuie
să gândim aşa când Scriptura spune că marea I s-a arătat lui Dumnezeu fru
moasă şi plăcută, ci în acele cuvinte Scriptura a vorbit de frumuseţea crea
ţiei”25, iar această frumuseţe este pusă în legătură cu utilitatea ei.
întreaga creaţie merită să fie admirată de noi, soarele pentru „măreţia lui,
frumuseţea lui, simetria razelor sale şi lumina lui strălucitoare”26 şi cerul care
„străluceşte cu frumuseţile de nedescris ale stelelor”, ca o consolare pentru cei
care se plâng că nu locuiesc sub acoperiş de aur27. Dar nici cele de pe pământ
nu au fost lăsate mai prejos, Dumnezeu dăruindu-ne „frumuseţile munţilor
şi ale şesurilor”28.
Cele cu care au fost împodobite cerul şi pământul, stelele, respectiv
florile, prin frumuseţea lor de negrăit, au fost considerate a fi potrivite ca ter
men de comparaţie pentru îmbrăcămintea cu care urma să-i fie dăruită omu
lui, o îmbrăcăminte „care avea să înflorească peste om harul lui Dumnezeu şi
avea să strălucească prin veşminte luminoase ca acelea ale îngerilor, mai fru 
moase decât varietatea florilor şi mai luminoase şi mai strălucitoare decât stelele

23 WladyslawTATARKIEWlCZ, Istoria celor şase noţiuni, traducere de Rodica Ciocan-Ivănescu,
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1981, p. 290.
24 Sf. V asile CEL M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 117.
25 Sf. Vasile CEL M ar e ,
„Omilii la Hexaemeron”, p. 117.
26 Sf. V asile c e l M a re , „Omilia a XVI-lea La cuvintele: «Laînceput era Cuvântul»”, p. 514.
27 Sf. VASILE c e l M a r e ,
„Omilia a IlI-a la cuvintele: «Ia aminte la tine însuţi»”,p. 3 7 2 .
28 Sf. VÂSILE CEL M a r e , „Omilia a V-a la muceniţa Iulita, Completare la Omilia rostită

mai înainte despre mulţumire”, p. 394.
29 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a IX-a, Că Dumnezeu nu este autorul relelor”, pp. 445-446.
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(s.n.)”29. întreaga creaţie ar trebui să constituie o modalitate de mângâiere a
omului, ea fiind plină de nespuse frumuseţi: „dacă vei lua aminte de tine însuţi
vei găsi în jurul tău încă mai multe frumuseţi şi bunătăţi decât acestea. Te vei
desfata cu cele ce ai şi nu te vei supăra de cele ce-ţi lipsesc”30.
în omiliile Sfântului Vasile se remarcă deasa repetare a atributului de „po
doabă”, cele create în oricare din cele şase zile constituind o modalitate de îm
podobire estetică a universului. Dumnezeu este numit „Domnul cerului şi al
întregii podoabe a lumii”31, despre pământ aflăm că el „şi-a primit podoaba lui
de la cele ce au răsărit în el”, pe când cerului i-a dat „podoabă florile stelelor
şi a fost împodobit şi cu perechea celor doi luminători care, ca nişte ochi ge
meni, se uită spre pământ. Rămăsese să dea şi apelor podoaba lor”32, adică vie
ţuitoarele şi plantele.
Dar Sfântul Vasile cel Mare nu omite să precizeze faptul că, în afara aces
tor considerente, „judecata lui Dumnezeu despre frumuseţea luminii n-a privit
numai aspectul ei plăcut pe care îl dă ochilor, ci a avut în vedere şi folosul ei
de mai târziu. Că nu erau încă ochi care să judece lumina”33, ci se avea în ve
dere şi aspectul utilitar al luminii. La fel, şi în cazul mării, Dumnezeu a văzut
că marea e frumoasă pentru nespusele ei foloase. A văzut Dumnezeu că marea
este frumoasă pentru că e un vas către care duc toate râurile, este frumoasă
pentru că este începutul şi izvorul apelor din aer. Frumoasă este marea pentru
Dumnezeu pentru că îmbrăţişează de jur împrejur insulele, dându-le în acelaşi
timp şi frumuseţe şi siguranţă, apropie pământurile care sunt la mari depărtări
unele de altele, dând fiecăruia posibilitatea de a-şi împlini nevoile vieţii34. In
fîlosofia greacă, şi Socrate considera că toate sunt frumoase dacă sunt utile,
tot ce poate fi folositor e „bun şi frumos cu privire la folosinţa ce o putem
trage din el”. în asemenea condiţii, şi coşul de dus gunoiul e un lucru frumos,
în timp ce un scut din aur poate fi urât dacă nu corespunde scopului pentru
care a fost făcut, adică nu este util (Xenofon, Amintiri, III, 8,4)35.

30 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilia a IlI-a la cuvintele: «Ia aminte la tine însuţi»”, p. 373.
31 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 428.
32 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 147.
33 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 94.
34 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, pp. 117-118.
35 Filosofia greacă până la Platon, voi. II, partea 1, cap. „Tropismul conştiinţei de sine a
conştiinţei”, traducere de Ion Banu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.
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Frumuseţea creaţiei, cale către cunoaşterea lui Dumnezeu
Orice creştin, privind „frumuseţile de pe pământ”, în credinţa sa măreşte
pe Dumnezeu, toate făcând dovada existenţei Acestuia, căci, prin puterea min
ţii poate fi văzut Cel nevăzut, iar dacă priveşte cerul, acesta este „conducător
credinţei”, arătând în el însuşi pe Meşterul, Care l-a făcut36. In oricare din lu
crurile create, chiar şi în cele mărunte, se arată înţelepciunea Creatorului:
„Acelaşi este şi Cel Ce a întins cerul şi a revărsat mulţimile imense ale ocea
nelor, şi Cel Ce a găurit acul cel foarte fin al albinei ca pe un fluier, ca prin el
să-şi verse veninul. Nimic să nu-ţi fie merinde de necredinţă”37, căci în toate
cele create poate fi văzut Creatorul. După cum în cazul unei opere de artă
realizată de un artist răzbate amprenta acestuia, tot aşa şi în cazul lumii create,
din măreţia şi frumuseţea creaturilor, poate fi contemplat Creatorul lor38.
Acesta este şi motivul pentru care Sfântul Vasile cel Mare doreşte ca
Dumnezeu, „Cel ce a creat operele sale mari”, să dăruiască tuturor creştinilor,
în tot lucrul lor, înţelegerea adevărului Lui, ca să poată înţelege din cele văzute
pe Cel nevăzut, iar din frumuseţea şi măreţia zidirilor să-şi facă o idee potrivită
de Cel ce i-a zidit, întrucât „cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii,
înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire” (Romani
1, 20)39. Căci la acestea folosesc cele zidite, iar nu doar la desfatarea ochilor
sau considerarea lor a fi scopul ultim al acestei vieţi.
Fiecare atribut al lumii ne poate conduce către cunoaşterea lui Dumnezeu.
Astfel, din frumuseţea celor văzute putem să-L înţelegem pe „Cel Care-i mai
presus de frumuseţe, iar din măreţia celor care cad sub simţurile noastre şi din
corpurile acestea mărginite din lume să ne ducem cu mintea la Cel nemărgi
nit, la Cel mai presus de măreţie, Care depăşeşte toată mintea cu mulţimea
puterii Sale”40.
Toate aceste frumuseţi, pieritoare şi imperfecte, nu fac decât să ne ducă cu
gândul la frumuseţea cea nepieritoare şi perfectă: „dacă cele trecătoare sunt aşa,
cum vor fi cele veşnice? Dacă cele văzute sunt aşa de frumoase, cât de frumoase

36 Sf.
37 Sf.
38 Sf.
39 Sf.
40 Sf.

Vasile CEL M a r e ,
Vasile CEL M a r e ,
Vasile c e l M a r e ,
Vasile c e l M a r e ,
Vasile c el M a r e ,

„Omilie la Psalmul X X X II”, p. 2 4 9 .
„Omilie la Psalmul X X X II”, p. 2 5 0 .
„Omilie la Psalmul X X X III”, p. 2 6 5 .
„Omilii la Hexaemeron”, p. 109.
„Omilii la Hexaemeron”, p. 8 3 .
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vor fi cele nevăzute? Dacă măreţia cerului depăşeşte măsura minţii omeneşti, ce
minte omenească va putea descoperi natura celor veşnice? Dacă soarele, care
este supus stricăciunii, este atât de frumos şi de mare, dacă este iute în mişcare
şi-şi face cu atâta regularitate mişcările sale de revoluţie, dacă are o mărime cu
dreaptă măsură în univers, iar prin frumuseţea lui este ca un ochi strălucitor,
aşa cum se cuvine creaţiei, dacă nu te mai poţi sătura de a-1 privi, cât de strălu
citor în frumuseţe trebuie să fie Soarele dreptăţii?” {Maleahi 3, 2)41.
Astfel, fiecare element al creaţiei, nu constituie un scop în sine, ci este o
etapă, o treaptă a scării care conduce către Cel care l-a creat. Mai mult, el este
şi un motiv de rugăciune, Sfântul Vasile îndemnând creştinii ca, atunci când
ridică ochii la cer şi privesc frumuseţea stelelor, să se roage Stăpânului celor
văzute şi nevăzute şi să se închine lui Dumnezeu, prea bunul Meşter al uni
versului, „Care a făcut toate cu înţelepciune”42, creaţia întreagă devenind un
prilej de unire a sufletului cu Dumnezeu prin rugăciune.
Frumuseţea omului
Nu există numeroase pagini închinate omului, aşa cum se află cele în
chinate de Sfântul Vasile creaţiei materiale, dar Sfântul specifică faptul că
Dumnezeu a dat chip „unei frumuseţi ca aceasta”43, iar în dezlegările sale
(Moliftele Sfântului Vasile), alungându-1 pe diavol, îl blestemă să se depărteze
şi să se ruşineze de „chipul cel zidit şi înfrumuseţat de mâna lui Dumnezeu”44.
Sfântul Vasile cel Mare nu laudă în mod expres frumuseţea fizică, deşi
recunoaşte faptul că frumuseţea trupului se datorează „simetriei mădularelor
(s.n.), a unora faţă de altele şi a culorii pielii”45, concept în care este recunos
cută, cu uşurinţă, influenţa teoriei despre frumos specifică gândirii antice gre
ceşti. In vechime, frumosul consta în „alegerea proporţiilor, în dispunerea
adecvată a părţilor. încă şi mai precis, în mărime, calitate şi cantitate şi-n ra
portul lor reciproc”46. O asemenea teorie, pe cât de cuprinzătoare, pe atât de
41 Sf. VASILE CEL M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 132.
42 Sf. VASILE c e l M a r e , „Omilia a V-a la muceniţa Iulita. Completare la Omilia rostită
mai înainte despre mulţumire”, p. 389.
43 Sf. VASILE c e l M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 428.
44 Moliftelnic, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 1998, p. 307.
45 Sf. VASILE c e l M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 94.
46 W . T a t a r k ie w ic z , Istoria celor şase noţiuni, p. 182.
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longevivă cu privire la frumos, este numită de Wladyslaw Tatarkiewicz Marea
teorieA1. Cei ce-au iniţiat-o au fost pitagoreicii, iar ulterior a străbătut timpu
rile, rămânând aproape nemodificată până în secolul al XVII-lea european.
Ea are, totodată, calitatea că se aplică şi plasticii şi muzicii deopotrivă, iar „ele
mentul esenţial al acestei teorii îl constituie ideea de proporţie , cea de simetrie şi
cea de armonie. Astfel, frumosul apare numai în obiectele în care părţile se ra
portează unele la altele ca numere simple. Mai precis: justa alcătuire şi concor
danţa tuturor lucrurilor compuse provin din cele cinci proporţii cuprinse între
cele patru numere simple (1, 2, 3, 4 )”48.
Termenul de simetrie apare des în omiliile Sfântului Vasile cel Mare, cu
înţelesul pe care îl avea în Antichitate. Astfel, ov^/jberpeco, sym-metreo însemna
a măsura prin comparare cu ceva; a fi măsurat sau calculat prin comparaţie;
a măsura conform proporţiilor juste; a măsura un lucru după altul, înţelegându-se o aranjare armonioasă a părţilor, iar o'Vfi/jberpo'jfi (sym-metros) însemna
de aceeaşi măsură cu ceva; proporţional, care răspunde, care se armonizează
cu ceva; de o justă măsură, convenabil49. Oricum, termenul, asemenea altora
specifici vocabularului estetic grec, era greu traductibil încă din acele timpuri
- după cum scria Pliniu: non habet latinum nomen symmetria.
Despre adevărata frumuseţe
Frumosul este „obiectul atotcuprinzător al esteticii”50, una din categoriile
estetice fundamentale, „singurapur estetică, exclusiv estetică”51, cea mai con
troversată şi cu totul imposibil de definit. O parcurgere a istoriei teoretizării
conceptului respectiv lasă „impresia izbitoare că marea majoritate a opiniilor
au invocat frumosul ca pe o problemă fundamentală a esteticii şi artei. Şi to
tuşi, tocmai această problemă a rămas cea mai puţin clară, cea mai puţin re
zolvată”52. Acest caracter inefabil al frumosului nu a putut rămâne ignorat.

47 Wl. T a t a r k ie w ic z , Istoria celor şase noţiuni, p. 182.
48 Vasile MORAR, Estetica —interpretări şi texte, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
2003, p. 132.
9 Anatole B ailly, Dictionnaire grec frangais, p. 1824.
50 Nicolai HARTMANN, Estetica, trad. de Constantin Floru, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p. 7.
51 V. M o r a r , Estetica - interpretări şi texte, p. 1 3 1 .
52 Dicţionar de estetică generală, Ed. politică, Bucureşti, 1972, p. 133.

263

STUDII

După ce, de-a lungul întregului dialog Hippias major, a fost analizată esenţa
frumosului şi relaţia sa cu binele, în final Socrate nu a putut trage o concluzie
clară şi decisivă, constatând că: „simt că încep să ştiu ce înseamnă proverbul
«sunt tare grele cele frumoase»” (Hippias major 304d)53.
Filosoful grec, cu toate că nu a rămas insensibil în faţa frumuseţii prezentă
în artele plastice, în muzică sau poezie, totuşi, a pus accentul mai mult pe fru
museţea sufletului. în conceptul de Kalokagathia se contopesc încântarea es
tetică, generată de bine, dar şi elevaţia morală a frumosului. Atributul de
KaXoy re ayaQorţj {frumosşi buri), des uzitat de Socrate, a devenit KaXoKa/yadia,
concept în care se contopesc încântarea estetică, generată de bine dar şi elevaţia
morală a frumosului54. Şi Platon considera că „puterea binelui a alergat îndreptându-se către natura frumosului. Căci măsura şi proporţia par pretutin
deni să devină frumuseţe şi virtute (s.n.)” {Philebos 64e)55, identificând
frumuseţea
> cu binele.
în mod firesc, gândirea patristică a secolelor IV-VIII a elaborat o estetică
deosebită, în care frumosul este identic cu binele şi utilul, adică o estetică de
esenţă, nu de artificii, căci Sfinţii Părinţi, deşi au preţuit tot ceea ce presupunea
arta plastică, totuşi, „mărgăritarul de mare preţ este frumuseţea lui Dumnezeu
şi frumuseţea sufletului. Frumuseţea sufletului este un reflex al frumuseţii di
vine. Sufletul nu poate vedea pe Dumnezeu decât dacă e purificat prin dis
cernământ, libertate, contemplaţie, curaj, cunoaştere şi dragoste. Frumuseţea
spirituală se obţine printr-o continuă reînnoire în Sfântul Duh. Este adică o
lucrare continuă de înfrumuseţare, care nu se isprăveşte niciodată aici, pe pă
mânt, căci cunoaşterea şi dragostea n-au limite. în timp ce kalokagathia greacă
era un ideal abstract pentru oameni şi lucruri, frumuseţea creştină este viaţă
şi spor de viaţă la infinit, căci frumuseţea lui Dumnezeu creşte la infinit, pe
măsură ce sufletul doreşte şi poate să o vadă”56.
Conform concepţiei Sfântului Vasile cel Mare, „frumuseţea cea adevărată,
cea mai plăcută ” este „firea cea dumnezeiască şi fericită ” (s.n.), numai că ea nu

53 Arte poetice —Antichitatea, culegere îngrijită de D.M . Pippidi, Ed. Univers, Bucureşti,
1970, p. 96.
54 Filosofia greacă până la Platon, voi. II, partea 1, p. 156.
55 P laton , Opere, voi. VII, traducere, lămuriri preliminare şi note de Andrei Cornea, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p. 91.
56 Pr. Ioan G. C o m a n , Patrologie, voi. III, Ed. IBM BOR, Bucureşti, p. 6.
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poate fi privită sau contemplată decât de cel ce are mintea curăţită57. Astfel,
el ajunge să fie asemănător acestei frumuseţi şi străluciri, căci cel care îşi aţin
teşte privirea la Dumnezeu, primeşte ceva de la El şi ca „de la o culoare îşi co
lorează propriul lui chip cu o strălucire înfloritoare. Asta e pricina că şi faţa
lui Moisi a fost slăvită, atunci când, vorbind cu Dumnezeu, faţa lui a primit
ceva din frumuseţea lui Dumnezeu”58.
Acesta este şi motivul pentru care sufletele care au primit Cuvântul sunt
rănite şi aleargă către Acesta întrucât „nepovestită şi nespusă este frumuseţea
Cuvântului! (s.n.) Nespusă este podoaba înţelepciunii Lui şi înfaţişarea lui
Dumnezeu în chipul lui! Fericiţi sunt, dar, cei care doresc să vadă frumuseţea
cea adevărată (s.n.)! Pentru că sunt legaţi de frumuseţea Lui, prin dragoste, şi
pentru că sunt îndrăgiţi de dragostea cea cerească şi fericită” uită de toate cele
lumeşti şi se dedau cu totul dragostei celei dumnezeieşti, dragostei celei curate59.
Vederea acestei frumuseţi îi face să fie insensibili la cele ce par doar a fi
frumoase, căci, atunci când, în faţa sufletului omenesc apare adevărata fru
museţe, toate cele iubite mai înainte apar „pline de ruşine şi de lepădat. De
aceea şi Pavel, când a văzut pe «Cel frumos cu frumuseţea», le-a socotit pe
toate gunoaie, ca să câştige pe Hristos” (.Filipeni 3, 8)60.
Dar această frumuseţe nu este asemenea frumuseţii naturii create pe care
Sfântul Vasile a lăudat-o nu de puţine ori —o frumuseţe palpabilă, măsurabilă
şi posibil de evaluat - căci „ceea ce este în realitate frumos, depăşeşte orice în
ţelegere şi putere omenească; de aceea frumosul real se poate contempla numai
cu mintea”, aşa cum a fost pe Muntele Taborului61. Nu mai puţin demnă de
admirat este frumuseţea învăţăturilor dumnezeieşti. Referindu-se la cuvintele
„la început era Cuvântul”, marele Sfânt Capadocian se întreba cine ar putea
să nu rămână înmărmurit de uimire în faţa unei astfel de „frumuseţi de gân
dire şi în faţa unei adâncimi atât de neajunse de învăţături”62. Deşi soarele
este frumos, totuşi, cel care s-ar ambiţiona să-şi aţintească privirea pe discul
său, nu numai că „nu va mai putea vedea frumuseţea admirată, dar îşi va

57 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilie la Psalmul X X I X ”, p. 2 4 2 .
58 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilie la Psalmul X X I X ”, p. 2 4 2 .
59 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 2 .
60 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilie la Psalmul XLIV ”, pp. 2 8 8 -2 8 9 .
61 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 1 .
62 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a XV I-lea La cuvintele: «La început era Cuvântul»”, p. 5 14.
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pierde şi vederea, tot aşa va păţi şi mintea care se ambiţionează să cerceteze
cuvintele «La început era Cuvântul»”63. Dacă frumuseţea văzută nu poate fi
descrisă în cuvinte - fapt recunoscut adesea chiar de cei care s-au încumetat
să o facă - cu atât mai mult frumuseţea adevărată, aceea ce poate f i contemplata
numai cu mintea, este mai presus de orice cuvânt omenesc.
Nu mai puţin lăudată este frumuseţea divinităţii. In acest sens, Sfântul
Vasile îi fericeşte pe îngerii care duc o viaţă de bucurie şi veselie, pentru că ei
„au fost învredniciţi să stea înaintea lui Dumnezeu şi să se bucure de frumu
seţea nespusă a slavei Ziditorului nostru”64. Dar şi ucenicii s-au putut bucura
de adevărata şi nestricăcioasa frumuseţe, frumuseţea lui Dumnezeu-Cuvântul,
pe care au cunoscut-o ucenicii, cărora Mântuitorul le explica îndeosebi pildele.
Iar pe Muntele Taborului, Petru şi fiii tunetului „au văzut frumuseţea Lui stră
lucind mai mult decât strălucirea soarelui şi au fost învredniciţi să vadă cu
ochii lor o asemănare a slăvitei Lui veniri”65.
Numai că, pentru a contempla adevărata frumuseţe, este necesară o des
prindere de frumuseţea acestei lumi şi asumarea unui urcuş permanent către
cele dumnezeieşti. Creştinul care vrea să cunoască pe Dumnezeu trebuie săşi părăsească trupul, simţurile trupeşti, pământul, marea, văzduhul, să nu mai
ţină seama de anotimpuri, de buna întocmire a vremurilor şi nici de podoabele
pământului, să se înalţe mai presus de regiunile văzduhului, dincolo de stele,
de „minunăţia lor, dincolo de frumoasa lor podoabă (s.n.), dincolo de măreţia
lor”. După ce a străbătut cu mintea întreg universul, după ce a depăşit cerul,
el trebuie să privească cu mintea numai „frumuseţile cele de acolo (s.n.), oştirile
cereşti, corurile îngerilor, dregătoriile arhanghelilor, slava domniilor, locurile
întâi-stătătoare ale tronurilor...”. Iar după ce a străbătut întreg universul, după
ce s-a urcat cu gândul mai presus de toată zidirea, înălţându-şi mintea dincolo
de toate acestea, creştinul este sfătuit să contemple „firea dumnezeiască, iden
tică cu sine însăşi, nestrămutată, neschimbată..., slavă cu orbitoare strălucire,
bunătate dorită, frumuseţe nemeşteşugită (s.n.), care copleşeşte sufletul inundat
de ea, dar cu neputinţă de arătat după vrednicie prin cuvânt”66.

63 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a XVI-lea la cuvintele: «La început era Cuvântul»”, p. 514.
64 Sf. VASILE CEL M a r e , „Omilia a IV-a despre mulţumire”, p. 381.
65 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 1 .
66 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilia a XV-a. Despre credinţă”, p. 510.
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Descoperim în acest îndemn adresat oricăruia dintre noi o scară prin
care, pentru a contempla adevărata frumuseţe, cea divină, trebuie să părăsim
cele trupeşti, pământul, marea, frumuseţea stelelor, a cetelor îngereşti, adică
toată frumuseţea lumii reale, pentru a ne urca către frumuseţea necreată, cu
neputinţă de descris în cuvinte. Ideea urcuşului către lumea transcendentă a
frumosului este prezentă şi în scrierile lui Platon care, în Banchetul, privea ini
ţierea în misterele dragostei sau ale aflării frumosului asemenea unui drum
sau scări ce cuprinde mai multe trepte; după descoperirea frumosului fizic,
urmează cel sufletesc, apoi frumosul cunoştinţelor, pentru ca, la finalul iniţierilor
în cele ale dragostei, să fie întrezărită deodată o frumuseţe de un caracter mi
raculos67. Numai că, dacă în cazul lui Platon, sufletul întâlneşte un frumos
impersonal, o idee, în creştinism frumuseţea cea adevărată este personală, sta
bilind un dialog personal cu fiecare creştin în parte.
Sfântul Vasile a remarcat faptul că frumosul despre care vorbeşte Sfânta
Scriptură nu are sensul pe care i-1 dăm noi, oamenii, ci că sensurile sale sunt
mult mai tainice. Când zice „Şi a văzut Dumnezeu că este frumos” {Facerea
1, 8), Scriptura nu vrea să spună că cele făcute I-au încântat ochii lui
Dumnezeu, dar nici că El priveşte frumuseţile făpturilor aşa cum le privim
noi, oamenii. „Frumosul, în înţelesul dat aici de Scriptură, este ceea ce-i făcut
în chip desăvârşit şi serveşte bine scopului pentru care a fost făcut. Deci
Dumnezeu, punând mai dinainte un scop precis creaţiei Sale, a examinat, cu
raţiunile Sale de Creator pe cele create, parte cu parte, şi le-a lăudat pentru că
împlinesc scopul pentru care au fost create”68, aşadar se încadrează în planul
dumnezeiesc cu totul, armonizându-se unele cu altele.
Totodată, sfântul simte nevoia să facă o distincţie între podoabă şi fru 
museţe, atunci când spune că „podoaba se deosebeşte de frumuseţe. Se nu
meşte podoabă ceea ce completează la vreme potrivită maturitatea proprie;
cu podoabă este grâul copt, ajuns la seceriş; cu podoabă este fructul viţei de
vie, copt desăvârşit la vremea potrivită a anului şi gata pentru desfătare; fru
museţea, însă, este armonia care înfloreşte în felul cum sunt alcătuite mădu
larele şi are har în ea” {Psalmi 44, 5)69. Aşadar, podoaba are o conotaţie

67 P laton , Banchetul, traducere de Cezar Papacostea, Editura de Vest, Timişoara, 1992, p. 69.
68 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, p. 108-109.
69 Sf. Vasile c e l M a r e , „Omilie la Psalmul XLIV ”, pp. 290-291.
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practică, de îndeplinire a scopului material pentru care au fost create, în timp
ce frumuseţea poate fi socotită a fi legată mai mult de latura contemplativă,
pură, fară alt interes decât cel estetic.
Frumuseţea sufletească
Calea către cunoaşterea adevăratei frumuseţi, cea dumnezeiască este, de
fapt, drumul către dobândirea frumuseţii sufleteşti, singura care durează şi con
tează. în acest sens, definitorie este interpretarea versetului al treilea din Psalmul
44, „Frumos cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe
buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu, în veac” (.Psalmi
44, 3), traducere a textului ebraic către care conduc şi traducerile lui Achila („cu
frumuseţe Te-ai înfrumuseţat mai mult decât fiii oamenilor”) şi Simah („cu fru
museţea, frumos eşti mai mult decât fiii oamenilor”, în care este lăudată fru
museţea lui Iisus Hristos. Numai că psalmistul nu a lăudat frumuseţea trupească
a lui Hristos, întrucât îl văzuse că „nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să ne
uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag” (Isaia 53, 2-3), ci, privind la
„strălucirea Lui şi umplându-se de străfulgerările care ieşeau din strălucirea aceea,
cu sufletul rănit de acea frumuseţe, a fost mişcat spre dragostea dumnezeiască a
frumuseţii spirituale (s.n.)”70. Iar „covârşirea frumuseţii nu se arată printr-o com
paraţie cu frumuseţea oamenilor”71, întrucât adevărata frumuseţe o depăşeşte
întru totul pe aceasta, nesuferind nici un fel de comparaţie.
în acelaşi psalm este pomenită frumuseţea împărătesei: „Stătut-a împă
răteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată. As
cultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău,
Că a poftit împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău” (.Psalmi 44, 11-14).
Tălmăcind această frumuseţe, Sfântul Vasile crede că profetul a vorbit aici de
„frumuseţea trupului, dar spusele lui se potrivesc şi pentru sufletul fiecărui
credincios, pentru că adunarea Bisericii e formată şi din trupuri şi din su
flete”72, ca atare de frumuseţea sufletească este cea de care trebuie să se îngri
jească creştinii.

70 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 288.
71 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilie la Psalmul XLIV”, p. 286.
72 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilia a V III-a Rostită în timp de foamete şi secetă”, p. 433.
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Acest înţeles este întărit şi de versetele următoare, „toată slava fiicei îm 
păratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată”
(.Psalmi 44, 15), vorbindu-se astfel de „frumuseţea ei cea întru ascuns”, ea
fiind Mireasa lui Hristos care, prin înfiere, a ajuns fiica împăratului. Psalmul
ne îndeamnă să păşim spre „tainele din adâncul slavei bisericeşti, pentru că
frumuseţea miresei este înăuntru”73, iar „ţesăturile din aur cu care este îmbră
cată şi înfrumuseţată toată, sunt înăuntrul ei”74. De aceea, nu trebuie cercetat
şi admirat defel nici aurul din afară şi nici frumuseţea ei trupească, ci gândul
trebuie condus numai către haina aceea care este vrednică să împodobească
pe cel după chipul Creatorului, adică cea a sufletului. Şi după cum haina cu
care ne îmbrăcăm se ţese din împletitura urzelii cu bătătura, tot aşa şi „haina
sufletului este foarte frumoasă, dacă faptele sunt o urmare firească a învăţăturii
pe care o are mai dinainte sufletul, pentru că sufletul duce, prin învăţătură şi
faptă, o viaţă virtuoasă”75.
Sufletul plin de dorul de a fi împreună cu Creatorul şi dorind să se bu
cure de „frumuseţile cele de sus” nu schimbă bucuria şi veselia lui cu nesta
tornicia de multe feluri a pasiunilor trupeşti76. De aceea, Sfântul Vasile se
simte dator ca să îndemne pe tot creştinul iubitor de adevărata frumuseţe să
nu urmărească cu orice chip binele trupului pe care mulţi îl consideră a fi
sănătatea, frumuseţea, desfătarea cu plăceri, viaţa lungă: „nu admira averile,
slava şi puterea; nu socoti mare lucru pe cele ce sunt în slujba acestei vieţi
trecătoare, ca nu cumva prin râvna pentru ea să dispreţuieşti viaţa ta cea ade
vărată, ci ia aminte de tine însuţi, adică de sufletul tău. Pe el împodobeşte-1,
de el poartă de grijă, pentru ca prin luarea aminte să fie îndepărtată toată întinăciunea venită peste el din pricina răutăţii, să fie curăţit de toată ruşinea
provenită de pe urma păcatului, şi să fie împodobit şi să strălucească cu toată
frumuseţea virtuţii (s.n.)”77. Aceeaşi idee este reluată într-o altă omilie, unde
creştinul este îndemnat să nu ia aminte la trup, ci să ia aminte la ceea ce este
cu adevărat preţios, la ceea ce constituie şinele fiecăruia, sufletul. De la acesta
să îndepărteze întinăciunea, să-l împodobească şi să-l facă să strălucească cu

73 Sf. Vasile c e l M a r e ,
74 Sf. Vasile CEL M a r e ,
75 Sf. Vasile c el M a r e ,
76 Sf. Vasile c e l M a r e ,
77 Sf. V asile CEL M a re ,

„Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 6 .
„Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 7 .
„Omilie la Psalmul X L IV ”, p. 2 9 7 .
„Omilia a IV-a despre mulţumire”, p. 3 7 8 .
„Omilii la H exaem eron”, pp. 3 6 7 -3 6 8 .
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toată „frumuseţea virtuţii”78, cea care îi conferă sufletului adevărata şi
nestricăcioasa frumuseţe.
Numai că sufletul trebuie să aibă grijă ca, o dată ce a căpătat această fru
museţe, adică „are strânsă în el virtutea”, să nu ajungă ca din pricina neluării
aminte să-şi piardă frumuseţea sa. Un astfel de suflet nestatornic „nu rămâne
niciodată în aceeaşi stare sufletească, ci adeseori se schimbă şi ajunge altul din
pricină că n-are temelie tare. Cu adevărat, aşa cum spune Scriptura, «Cel
nebun se schimbă ca luna»” (înţelepciunea lui Isus Sirah 27, 1 1)79, adică este
când odată frumos, când altă dată urât, după cum este sau nu plin de virtute.
Analizând esenţa răului, Sfântul Vasile cel Mare consideră că răul este de
două feluri: răul raportat la simţirea noastră şi răul pentru sine, acesta din
urmă depinzând de noi şi constând în nedreptate, desfrânare, nebunie, frică,
invidie, ucidere, otrăvire, viclenie şi toate patimile înrudite cu ele, care
întinează sufletul făcut după chipul Creatorului şi-i întuneca frumuseţea80.
Această frumuseţe a fost primită ca dar de la Creator atunci când a zidit cea
mai preţioasă creaţie a Sa, omul: „Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseţii
mele putere” (Psalmi 29,7), căci, „frumos eram după fire, dar sunt slab, pentru
că, prin cădere, am murit din pricina vicleniei şarpelui. Frumuseţii mele, pe
care am luat-o de la Tine de la cea dintâi creare, i-ai adăugat puterea de a face
cele ce trebuie”81. Iar ca să se nască în suflet şi frumuseţe, dar şi puterea de a
săvârşi cele cuvenite, avem nevoie de harul dumnezeiesc care ajută omul să
ajungă la starea cea dintâi. în momentul în care trupul este pătimaş, sufletul
îşi pierde „propria frumuseţe” dar iarăşi, dacă „se curăţă de urâţenia pricinuită
de viciu, se înalţă prin virtute la asemănarea cu Creatorul”82, recăpătându-şi
frumuseţea pierdută.
Trebuie să avem grijă de „frumuseţea noastră, pentru ca şi Mirele-Cuvântul,
primindu-ne, să ne spună: « Toată eşti frumoasă, iubita mea, şi întinâciune nu
este în tine\ (Cântarea Cântărilor A, 7)»”83. De aceea Sfântul Vasile cel Mare
îndeamnă pe orice creştin ca să nu înfăţişeze Mirelui „mireasa lipsită de

78 Sf. Vasile CEL M ar e , „Omilia a IlI-a la cuvintele: «Ia aminte la tine însuţi»”, pp. 367-368.
79 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilii la Hexaemeron”, pp. 144-145.
80 Sf. VASILE c el M ar e , „Omilia a IX-a, Că Dumnezeu nu este autorulrelelor”, p. 436.
81 Sf. Vasile c el M a r e ,
„Omilie la Psalmul X X IX ”, p. 242.
82 Sf. Vasile c el M ar e ,„Omilia a IlI-a la cuvintele «Ia aminte la tine însuţi»”, p. 374.
83 Sf. Vasile c el M a r e ,
„Omilie la Psalmul X X IX ”, p. 243.
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frumuseţe şi de podoabă, pentru ca nu cumva Mirele, privind-o, să-şi întoarcă
faţa şi, văzând-o, să o urască şi să nu se apropie de ea”, ci s-o împodobească cu
podoaba cuvenită şi s-o păstreze frumoasă până în ziua nunţii, pentru ca şi ea
împreună cu fecioarele cele înţelepte să aprindă candela84. Dacă, prin uitare,
sufletul va şterge petele învăţăturilor rele, luându-şi înapoi propria frumuseţe,
atunci va fi dorită de împărat85, ca fiind demn de frumuseţea Acestuia.
Despre înşelătoarea frumuseţe
în grădina raiului, Adam a fost aşezat într-un loc în care se bucura de
toate frumuseţile, cu condiţia ca să respecte porunca primită de a nu se
împărtăşi de cele oprite prin porunca dumnezeiască. Dar iute s-a saturat de
toate aceste bunătăţi, şi, ocărând oarecum saţiul, „a preferat frumuseţii spiri

tuale ceea ce părea plăcut ochilor trupului şi a preţuit mai mult săturarea pântecelui decât desfătările cele duhovniceşti”86. S-a lăsat înşelat de rodul pomului
ce părea „plăcut ochilor la vedere” {Facerea 3, 6), pricină pentru care a fost iz
gonit îndată din rai, a pierdut acea vieţuire fericită şi a ajuns rău nu din con
strângere, ci din nesocotinţă. Astfel, protopărinţii noştri s-au lăsat înşelaţi de
o frumuseţe ce s-a dovedit a fi mincinoasă, trecătoare, cale către pierderea
adevăratei frumuseţi.
O întrebare care se naşte des în mintea omului este aceea referitoare la
motivul pentru care a fost aşezat în rai acest pom cu ajutorul căruia diavolul
avea să reuşească în încercarea lui împotriva omului. Dar acela a fost aşezat
spre încercarea noastră, căci dacă n-ar fi avut „această momeală pentru ispită,
cum ar fi putut diavolul să ne ducă, prin neascultare, la moarte? Trebuia să
fie o poruncă prin care să ni se pună la încercare ascultarea. De aceea era în
paradis un pom încărcat cu fructe frumoase, pentru ca, arătând virtutea
înfrânării prin abţinerea de la ceea ce-i plăcut, să fim învredniciţi cu dreptate
de cununile răbdării”87. Dacă pomul ar fi avut o înfaţişare neatrăgătoare,
atunci omul nu s-ar mai fi luptat cu ispita, nu i-ar mai fi fost pusă la încercare
răbdarea.
84 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilia a VlII-a rostită în timp de foamete şi secetă”, p. 433.
85 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilie la Psalmul XLIV”, p. 296.
86 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a IX-a, Că Dumnezeu nu este autorul relelor”, pp. 442-443.
87 Sf. Vasile CEL M a r e , „Omilia a IX-a, Că Dumnezeu nu este autorul relelor”, p. 445.
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Pe de altă parte, răul nu se arată niciodată gol în sine, după natura sa în
trucât, dacă nu s-ar colora în niciun bine prin care să atragă atenţia asupra
lui, atunci nu ar putea ispiti pe nimeni. Sfântul Vasile cel Mare a subliniat
faptul că, după cum nuanţa cea frumoasă a argintului pare bună şi plăcută
iubitorului de argint, deşi iubirea de arginţi devine rădăcina tuturor relelor,
tot aşa şi cu răul care nu este nici absolut rău întrucât se învăluie în floarea
binelui, dar nici bine deoarece sub el se ascunde răul. De aceea, arătând şarpele
fructul cel rău al păcatului, nu a dat vederii şi răul în natura ce o avea ci,
„înfrumuseţându-1 la arătare cu o vedere atrăgătoare şi vrăjind gustul cu o
plăcere pentru simţire, i s-a părut femeii acceptabil...”88.
Văzul este în mod firesc atras de frumuseţe, dar abţinerea de la privirea
ei este necesară pentru a nu distrage atenţia de la lucrurile importante ce tre
buie înfăptuite. Până şi păgânii practicau această abstinenţă a văzului, căci,
după cum remarca Sfântul Vasile, tinerii greci care se antrenează în luptele at
letice, pe tot parcursul acestei perioade nu au voie „să privească măcar la chi
purile frumoase, dacă vor să-şi vadă capul încununat”89. Căci admirarea
frumuseţilor trupeşti, îi pot distrage de la scopul principal, slăbindu-le elanul
şi puterea.
O altă formă de frumuseţe înşelătoare apare atunci când omul este preo
cupat exclusiv şi excesiv doar de frumuseţea exterioară, el mândrindu-se cu
„puterea mâinilor, iuţeala picioarelor, frumuseţea trupului, din păcate toate
nimicite de boli şi veştejite de vreme”90, aşadar toate frumuseţile care astăzi
sunt, iar mâine nu. Iar cel care iubeşte banii şi rămâne uimit în faţa „frumuseţii
stricăcioase a trupurilor” acela rămâne orb în faţa lui Dumnezeu91 şi, ca atare,
nici nu poate să vadă dincolo de această înşelătoare frumuseţe a celor efemere,
răspunsul oricărui bogat fiind: „frumoase sunt cuvintele tale, dar mai frumos
e aurul”92.

88 Pr. Dumitru Stă NILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, Ed. IBM BO R, Bucureşti,
p. 470.
89 Sf. VASILE CEL M a r e , „Omilia a XXI-a Despre a nu ne lipsi de cele lumeşti şi despre
focul din afara Bisericii”, p. 556.
90 Sf. VASILE CEL M a r e , „Omilia a XX-a Despre smerenie”, p. 544.
91 Sf. Vasile c el M a r e , „Omilie la Psalmul XLIV”, p. 285.
92 Sf. VASILE c el M a r e , „Omilia a VI-a la cuvintele Evangheliei după Luca: «Strica-voi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie”, p. 407.
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De aceea, bogăţiile deţinute de bogaţi nici nu pot fi numite frumoase în
trucât ele sunt mărturia clară a orbirii de care dau dovadă stăpânii lor. în Omilia
a Vil-a către bogaţi Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte despre toate cele pe care
le deţin cei bogaţi („bucătari, brutari, paharnici, vânători, sculptori, pictori şi
alţi oameni meşteri în a face fel de fel de lucruri spre desfătarea” lor), despre
turmele lor, despre casele nenumărate, cu „pardoseala împodobită cu mozaic,
iar acoperişul aurit” şi cu pereţii „împodobiţi cu picturi florale”93, dar nu le
numeşte frumoase, pentru că ceea ce părea a fi frumuseţe în ochii lor era în
şelător şi trecător.
Mai mult, ele erau şi dovada lipsei de gust, o manifestare a kitscb-u\\n
din acele timpuri. Kitsch-ul, cuvânt german intraductibil, desemnează arta de
prost gust, pseudo-arta, precum şi prostul gust, în general, cu referire la un
univers lipsit de profunzime şi de semnificaţii umane superioare94. în acest
sens, casele bogaţilor erau „împestriţate cu fel de fel de podoabe”95, multe din
ele trezind Sfântului Vasile astfel de reflecţii: „când trec pe lângă casa unui
om de curând îmbogăţit, lipsit de gust, şi-i văd casa plină cu tot felul de po
doabe, ştiu că omul acele n-are altceva mai de preţ decât cele ce se văd; ştiu
că împodobeşte cele neînsufleţite, dar sufletul îi este neîmpodobit”96.
Cât de efemeră şi înşelătoare era aşa-zisa frumuseţe de care se înconju
rau cei bogaţi se dovedeşte la moartea trupului, atunci când bogatul nu va
lua nimic din bogăţia de care a fost înconjurat, „abia de va lua o haină, care
să-i acopere urâţenia; şi asta, dacă vor socoti cu cale slugile care îl vor îm
brăca97. De aceea sfântul socotea că este o prostie să fie împodobit un mort,
să fie dus la groapă cu atâta risipă de cheltuieli pe unul care nu mai ştie ce
se întâmplă în jurul lui. Nu ar fi mai bine „să împodobim pe cei vii cu aceste
haine scumpe şi frumoase, decât să putrezească odată cu mortul bogăţiile
îmbrăcămintei”?98.

93 Sf. Vasile CEL M are, „Omilia a V il-a către bogaţi”, p. 412.
94 Dicţionar de estetică generală, Ed. politică, Bucureşti, 1972, p. 198.
95 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a XX-a Despre smerenie”, p. 543.
96 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a V il-a către bogaţi”, p. 414.
97 Sf. Vasile cel M are , „Omilie la Psalmul XLVIII”, p. 322.
98 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a V il-a către bogaţi”, p. 421.
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Frumuseţea şi plasticitatea limbajului
Valoarea estetică a scrierilor marelui orator capadocian nu constă numai
în complexitatea ideilor cuprinse în omiliile sale, ci şi în exprimările sale de
osebit de alese, pline de comparaţii, metafore, alegorii. Explicând versetul
„lăudaţi pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cântaţi-I Lui” (Psalmi
32, 2), Sfântul Vasile cel Mare consideră că cel care are ochii „aţintiţi la toate
poruncile şi face din ele un fel de concert şi simfonie (s.n.), acela cântă lui
Dumnezeu dintr-o psaltire cu zece strune, pentru că zece sunt şi poruncile
cele generale, scrise la cea dintâi dare a legii”99. Dacă omul a păcătuit cu tru
pul, atunci tot cu trupul trebuie şi să laude pe Domnul, folosindu-se de el „ca
de un instrument muzical (s.n.) spre iertarea păcatului”100, prin aceasta dovedindu-se încă o dată valoarea şi rostul trupului în dobândirea mântuirii.
Psalmul 44 este unul în care frumuseţea apare în mod deosebit menţio
nată. Tălmăcind „stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină
aurită şi prea înfrumuseţată” (Psalmi 44, 11), Sfântul Vasile consideră că psalmistul vorbeşte despre Biserică, sufletul cel logodit cu Mirele-Cuvântul, care,
nefiind stăpânit de păcat, participă la împărăţia lui Hristos „de-a dreapta
Mântuitorului, în haină aurită, adică ţesută din dogme spirituale şi înfrumu
seţate, împodobită cuviincios şi măreţ. Psalmul spune ca haina miresei să fie
înfrumuseţată, pentru că dogmele nu sunt de un singur fel, ci variate şi felu
rite, cuprinzând învăţături morale, naturale şi mistice”101. Şi după cum haina
cu care ne îmbrăcăm se ţese din împletitura urzelii cu bătătura, tot aşa şi
„haina sufletului este foarte frumoasă, dacă faptele sunt o urmare firească a
învăţăturii pe care o are mai dinainte sufletul, pentru că sufletul duce, prin
învăţătură şi faptă, o viaţă virtuoasă”102.
Marea comoară a omului este înţelepciunea, atât de preţioasă în faţa
Sfântului Vasile cel Mare, atât cea profană, cât şi cea creştină. Dar, pentru
creştinii doritori de îmbunătăţire, o problemă care apărea permanent era cea
referitoare la înţelepciunea profană, dacă ea putea fi în vreun fel folositoare,
în acest sens, Sfântul Vasile vine cu exemplul albinelor. După cum toate

99 Sf. Vasile c e l M are, „Omilie la Psalmul X X X II”, p. 248.
100 Sf. Vasile c e l M are, „Omilie la Psalmul X X X II”, p. 248.
101 Sf. Vasile c e l M are, „Omilie la Psalmul X LIV ”, p. 295.
102 Sf. Vasile c e l M are, „Omilie la Psalmul X LIV ”, p. 297.
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celelalte fiinţe se bucură numai de mirosul sau de frumuseţea florilor, albinele,
în schimb, pot lua şi mierea, tot aşa şi oamenii care nu caută în astfel de scrieri
„numai plăcutul şi frumosul pot să scoată din ele şi un oarecare folos pentru
suflet. Trebuie, deci, şi voi să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac al
binele; acelea nici nu se duc fară nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă
să aducă tot ce găsesc în florile peste care se aşează, ci iau cât le trebuie pentru
lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere...103 Şi după cum atunci când culegem
flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea; să
culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ce este vătămător”104.
Mai mult, această înţelepciune trebuie probată prin fapte pe măsură.
Atunci când înţeleptul întăreşte prin fapte înţelepciunea sa, se poate spune că
„se aseamănă cu un pictor care pictează frumuseţea vrednică de admirat a
unui om în aşa fel încât modelul seamănă perfect cu cel înfaţişat de pictor în
tablou”105. Altminteri, ei se aseamănă actorilor care joacă un rol pe scenă cu
care nu au nicio legătură. De aceea, trebuie să ia seama fiecare, căci nici mu
zicantul nu îngăduie să-i fie dezacordată lira, nici dirijorul nu doreşte să aibă
un cor care să nu cânte armonios106, ci fiecare să fie în acord cu sine, iar viaţa
să-i fie pe măsura cuvintelor.
Aşadar, înţelepciunea profană nu poate fi osândită şi nici ostracizată fară
discernământ, căci după cum „însuşirea proprie a unui pom este de a face un
fruct bun şi frumos, dar şi frunzele, care se mişcă pe ramuri, dau pomului oa
recare podoabă, tot aşa şi cu sufletul: fructul lui este mai cu seamă adevărul;
dar nu-i lipsit de frumuseţe dacă-i împodobit cu înţelepciunea profană, aşa
precum frunzele oferă fructului înveliş şi înfăţişare frumoasă”107, toate fiind
lăsate să existe cu îngăduinţa lui Dumnezeu.
Alte exprimări alese apar, după cum era şi firesc, în fragmentele referitoare
la creaţia lui Dumnezeu, marele Sfânt Capadocian vorbindu-le ascultătorilor
103 Comparaţia cu munca albinelor apare şi într-o altă omilie, în care Sfântul Vasile, măr
turiseşte celor prezenţi faptul că minunea mucenicului l-a îmboldit, l-a făcut să uite de boală şi
să vină în faţa lor: „Haide, dar, şi eu, atât cât îmi îngăduire vocea, să mă învârt în zumzet de
albină, în jurul isprăvilor mucenicului, ca în jurul unei flori...”, Sf. VASILE CEL M are , „Omilia a
XVIII-a La mucenicul Gordie”, p. 524.
104 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a XXII-a către tineri Cum pot întrebuinţa cu folos lite
ratura scriitorilor eleni”, pp. 569-570.
105 Sf. Vasile cel M are , „Omilia a XXII-a către tineri...”, p. 572.
106 Sf. Vasile CEL M are , „Omilia a XXII-a către tineri...”, p. 572.
107 Sf. Vasile cel M are , „Omilia a XXII-a către tineri...”, p. 568.
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săi despre Cel care „a brodat cerul cu aceste flori” şi determinându-i să se gân
dească că în cele ce văd pe cer „plăcerea este mai mare decât trebuinţa”108,
adică un fel de artă pentru artă. In ceea ce priveşte apele de sub cer, plăcută
privelişte este „marea înspumată, atunci când este stăpânită de linişte adâncă!
Dar plăcută este şi atunci când i se ondulează spatele la suflările uşoare de
vânt şi arată celor ce o privesc culori albastre şi purpurii, atunci când nu loveşte
cu furie uscatul învecinat, ci îl cuprinde cu paşnice îmbrăţişări”109.
Şi nu în ultimul rând, Sfântul Vasile laudă frumuseţea prieteniei, cea mai
valoroasă fiind cea cu Dumnezeu, din păcate puţini fiind aceia care se pot în
cadra în această categorie. Căci prieteni ai lui Dumnezeu şi prieteni unii altora
sunt în realitate numai sfinţii. Niciun om rău, „niciun om care nu-i instruit
în învăţătura evanghelică nu-i prieten al lui Hristos. Frumuseţea prieteniei
nu face casă bună cu răutatea, pentru că nimic ruşinos, nimic nepotrivit nu
poate încăpea în simfonia prieteniei (s.n.)”110.
*
După cum mărturisea Sfântul Grigorie de Nazianz, prietenul său cel mai
bun, frumuseţea Sfântului Vasile cel Mare a fost „virtutea, mărimea lui a fost
teologia, mersul său a fost înaintarea continuă, care, prin urcări treptate, l-a
înălţat până la Dumnezeu, iar puterea lui a constat în semănarea şi împrăştierea învăţăturii”111. Prin toate scrierile sale s-a dovedit a fi un „nou Beţaleel,
arhitectul Cortului Mărturiei, întrebuinţând tot felul de materiale şi meşteşugiri pentru atingerea scopului şi aranjând totul în vederea frumuseţii şi ar
moniei operei sale”112, care se dovedeşte a fi o comoară nepreţuită de învăţături
pline de armonie estetică, în conţinut şi formă.
Educaţia estetică a Sfântului Vasile cel Mare răzbate şi din titlul pe care
l-a găsit acelei minunate colecţii antologice cuprinzând scrierile marelui gân
ditor alexandrin, Origen şi pe care a alcătuit-o împreună cu prietenul său,
Sfântul Grigorie de Nazianz. Au intitulat-o Filocalia, ca o ilustrare vie a iubirii

108 Sf. Vasile CEL M are, „Omilii la Hexaemeron”, p. 131.
109 Sf. Vasile CEL M are, „Omilii la Hexaemeron”, p. 117.
110 Sf. Vasile CEL M are, „Omilie la Psalmul X LIV ”, p. 286.
111 Sf. G rigorie DE N azianz , Panegiric (cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel Mare, tradu
cere de Pr. Nicolae Donos, Ed. IBM O, Bucureşti, 2009, p. 142.
112 Sf. G rigorie de N azianz, Panegiric..., p. 116.
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de frumuseţe atât a omului, cât şi a naturii, un fel de îndrumar al vieţii
îmbunătăţite, care depăşeşte simpla viziune etică şi estetică a celebrei „kalokagathia” greceşti.
Totodată, el este unul dintre marii oameni de cultură, mare tâlcuitor al
tainelor de la începuturile lumii. Totul în această lume creată de Marele Meşter
şi Arhitect merită să fie admirat şi iubit, frumuseţea cerului şi a pământului,
cea cu care a fost împodobit omul, dator să ajungă la contemplarea frumuseţii
celei adevărate, celei mai plăcute, şi anume fir ii celei dumnezeieşti şi fericite .
Deşi omul s-a lăsat păcălit de înşelătoarea frumuseţe —preferând frumuseţii
spirituale ceea ce părea plăcut ochilor trupului şi preţuind mai mult săturarea
pântecelui decât desfătările cele duhovniceşti - totuşi frumuseţea nu a fost
complet pierdută. Prin jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus Hristos
—prin această operă de restaurare artistică a chipului-icoanei lui Dumnezeu
din om, de rezidire a templului căzut în ruină - omul a dobândit ajutorul ha
rului Duhului Sfânt, devenind el însuşi lucrător activ, meşter iscusit plin de
toată ştiinţa şi îndemânarea, întru dobândirea frumuseţii pierdute odinioară
şi întru pregustarea frumuseţilor celor veşnice.

Summary: Aesthetical Constituent Factors of the Homilies of Saint Basil of
Caesarea
Saint Basil, the only that was so gloriously worth remaining in the falthfuls
souls as “The Great”, wrote, during his short life, a work that still makes a deep impression by the shrewdness of its author’s mind, and the acuteness of his analysis. He
bequeathed a vast number of writings having a dogmatic, exegetic, liturgical, moral,
panegyrical and pedagogical character.The aesthetical component of his writings
does not make a particular category, but such ideas are to be found throughout all
his work, and they are indicative of the great cappadocian saints complex and
original way of looking at the beauty of God and of His creation. Like other Holy
Fathers and writers of the Church, Saint Basil of Ceasarea “did not produce a
treatise on aesthetics, but his writings, especially his Homily on Creation, include informations on beauty and art in such number that they may be looked upon as an
almost thoroughgoing aesthetic theory”.
Like so many others who had commentated upon Genesis, Saint Basil of
Caesarea, faithful to the biblical message, looked upon God as the Artisan of the
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whole world, as well as the Architect o f the whole universe. According to the great
Cappadocian, the perfection, the harmony and the beauty of the world created by
God are as many reasons for which He is unconditionally worth admiring, and it is
this admiration that leads on to our knowledge of God. Having looked at “the
beauties of the earth”, any Christian magnifies his or her faith in God as they are the
very proof of Gods existence. Saint Basil did not praise expressly mans bodily
beauty, though he used to admit that this is due to “the symmetry of the limbs, in
full yield ones with the others, and the colour of the skin”. But “the true and the
most enjoyable beauty” is “the divine and happy nature”, but this cannot be looked
at and contemplated but by he who is pure in mind. The way to the true knowledge,
the divine one, is the one that leads on to attaining the beauty o f soul, the only that
does persist and matter. Saint Basil was there with interested in the deceptive beauty,
that eventually proves to be but a lie, and was the very reason of the protoplasts’ fall.
Though man was mistaken, preferring to the spiritual beauty the one that was

agreeable to the bodily eyes, opting for the fleshly pleasures instead of the spiritual
delights, Beauty was not completely lost. Through Jesus Christ s sacrifice - which
was also a work of artistic restoration of God s image-icon within man, the very act
of building anew the ruined temple - man received the Holy Ghost s assistance
thereby becoming an assiduous workman and skilful artisan, gifted with every
ability and cleverness, in order to acquire the lost beauty and foretaste the everlasting
beauties.
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Vizita inaltpreasfinţitului Părinte Ştefan,
Arhiepiscop de Tsagheri şi Lentekhi
din Biserica Ortodoxă a Georgiei, la Patriarhia Română
(14-21 iunie)
Damian-Alexandru ANFILE

în perioada 14-21 iunie, înaltpreasfinţitul Ştefan Kalaijashvili, Arhiespiscop al
Eparhiei de Tsagheri şi Lentekhi din Biserica Ortodoxă a Georgiei, a efectuat o vizită în
Biserica Ortodoxă Română. Ierarhul în a cărui eparhie se află, potrivit tradiţiei,
mormântul Sfântului Maxim Mărturisitorul, a petrecut şase din cele şapte zile ale vizitei
sale în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, unde a vizitat mai multe mănăstiri, a ţinut nu
meroase cuvântări, s-a închinat la moaşte ale sfinţilor români şi a participat la sfinţirea a
două biserici, pentru ca în ultima zi a şederii sale în ţara noastră să fie primit în audienţă
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti.

In perioada 14-21 iunie 2011, Patriarhia Română s-a bucurat de vizita
unui ierarh ortodox georgian, în persoana Inaltpreasfinţitului Ştefan
Kalaijashvili, Arhiepiscop de Tsagheri şi Lentekhi. Eparhia Inaltpreasfmţiei
Sale se află în partea de nord-vest a Georgiei, în regiunile Racha-Lechkumi şi
Kvemo-Svaneti, şi cuprinde inclusiv mănăstirea unde, potrivit tradiţiei, se află
mormântul Sfântului Maxim Mărturisitorul, exilat în aceste ţinuturi în urma
prigoanei monotelite şi care a trecut la Domnul în data de 13 august 662.
Arhiepiscopul Ştefan Kalaijashvili intenţionează ca, în viitor, să contruiască o
catedrală pe locul acestei mănăstiri închinate sfântului apărător al Ortodoxiei,
şi tot înaltpreasfinţia Sa este fondatorul Centrului internaţional teologicoştiinţific Sfântul Maxim Mărturisitorul, ce a organizat cel de-al treilea colocviu
internaţional dedicat marelui teolog ortodox, desfăşurat în perioada 14-21
octombrie 2010 la Tbilisi şi Tsagheri.
Sosit în România la invitaţia Inaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul Ştefan Kalaijashvili a participat mai
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întâi la lucrările conferinţei semestriale de la Centrul cultural-pastoral „Sfântul
Daniil Sihastrul” de la mănăstirea Durău, desfăşurată între 13 şi 15 iunie,
unde a ţinut un cuvânt despre viaţa Sfântului Maxim Mărturisitorul, arătând
că: „Dumnezeu a rânduit ca să ajung arhiereu în eparhia unde se află mor
mântul Sfântului Maxim Mărturisitorul. Sunt scrieri din veacul al Xll-lea,
care spun că Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost înmormântat în eparhia
noastră. In Grecia, de pildă, nu există nici o mănăstire cu hramul Sfântului
Maxim Mărturisitorul. Faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul se află înmor
mântat la noi şi că există o mănăstire care îi poartă numele este ştiut de veacuri.
In acelaşi timp, avem scrieri de la Anastasie monahul, care a fost ucenicul
Sfântului Maxim. El a scris viaţa Sfântului Maxim, precizând şi locul în care
a fost înmormântat. Noi am descoperit acum locul, care se cheamă Schemaris,
ce coincide cu izvoarele scrise de Anastasie monahul. Sunt date care fac referire
la mutarea sfintelor moaşte ale Sfântului Maxim. S-a demonstrat că sfintele
moaşte au fost mutate în Cetatea Hymeris, în Mănăstirea «Sfântul Arsenie»,
care se cheamă în prezent Mănăstirea «Sfântul Maxim Mărturisitorul»”.
Inaltpreasfinţia Sa şi-a continuat alocuţiunea prin a face referire la cercetările
arheologice realizate în locul în care scrierile vechi indică unde se află mor
mântul Sfântului Maxim Mărturisitorul.
Ulterior, în data de 16 iunie, înaltpreasfinţitul Ştefan de Tsagheri şi
Lentekhi a participat la Sfânta Liturghie, alături de înaltpreasfinţitul Teofan,
la mănăstirea Agapia, slujbă la care au participat şi elevele Seminarului Teo
logic Sfânta Cuvioasă Parascheva, pentru ca în seara aceleiaşi zile să meargă
la mănăstirea Văratec, unde s-a închinat la mormântul Sfântului Cuvios
Iosif de la Văratec. Aici, înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de binecuvân
tare a obştii monahale, condusă de stavrofora Iosefina Giosanu, referitor la
virtutea smereniei: „Consider că, pentru monahism, cea mai importantă
este smerenia. Dacă nu avem smerenie, nu putem face nimic. Trebuie să
avem răbdare în faţa multor ispite. Din aceste ispite ia naştere înţelepciunea.
Dacă omul primeşte ispitele cu bucurie dumnezeiască, dacă are smerenie,
are şi pace în suflet. Astfel, sufletul se bucură, indiferent de ceea ce se în
tâmplă în jurul nostru. Chiar dacă în lume există răutate, dacă ai pace în
suflet, eşti bun în faţa lui Dumnezeu. Este important să dobândim o co
municare duhovnicească cu Dumnezeu prin smerenie. Să tindem spre bu
curia duhovnicească, de care nu vom fi îndestulaţi niciodată”. La finalul
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zilei, Arhiepiscopul de Tsagheri şi Lentekhi a mers la mănăstirea Neamţ,
unde s-a închinat şi a vizitat totodată Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”,
aflat în incinta acestui sfânt locaş.
y

Ziua următoare, de 17 iunie, a fost consacrată unui pelerinaj la mănăs
tirile din Bucovina, în cadrul căruia înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de către
Arhimandritul Nichifor Horia, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor,
şi de Părintele Dragoş Bahrim, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sfântul Vasile cel Mare” din Iaşi.
In cea de-a cincea zi a vizitei,
Arhiepiscopul de Tsagheri şi Lentekhi
a participat, alături de înaltpresfinţitul Teofan, la slujba de resfinţire a
bisericii „Sfinţii împăraţi Constantin
şi Elena” a parohiei Dumbrava din
protopopiatul Paşcani. în cuvântul
adresat cu prilejul resfinţirii bisericii
parohiei Dumbrava, înaltpreasfin
ţitul Ştefan a mulţumit înaltpreasfinţitului Teofan pentru „zilele pline
de bucurii” de care a avut parte de
când se află în Mitropolia Moldovei
şi Bucovinei, amintind în continuare
de începuturile Bisericii Ortodoxe
din Georgia: „Biserica din Georgia a
fost întemeiată de Sfântul Apostol
Andrei, care, cu binecuvântarea
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
înaltpreasfinţitul Ştefan de Tsagheri şi Lentekhi,
din Georgia., sfinţind biserica parohiei Dumbrava,
a atins de faţa ei o bucată de lemn.
protopopiatul Paşcani
Pe aceasta a rămas chipul Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu. Sfântul Apostol Andrei, cu această icoană, a venit
în Georgia, în anul 37 d. Hr. Aici, Sfântul Apostol Andrei a întemeiat prima
eparhie în Georgia. Pentru o perioadă de timp, creştinii de aici s-au ascuns
din cauza prigoanelor. în anul 326 d. Hr., Georgia a devenit oficial ţară orto
doxă. Sfântul Constantin cel Mare a trimis în Georgia cu această ocazie cele
două cuie cu care a fost pironit Mântuitorul în mâini, fragmente din Sfânta
283

ORTODOXIA ÎN DIALOG

Cruce şi alte obiecte sfinte. Din acel moment, Biserica Ortodoxă din Georgia
îşi începe oficial misiunea ei pentru Hristos. In veacul al V-lea Patriarhia din
Antiohia îi dă Bisericii din Georgia autocefalia. Viaţa bisericească se dezvoltă
prin construirea de biserici şi mănăstiri. In Georgia nu au fost mişcări împo
triva icoanelor. Din acest motiv s-au păstrat icoanele vechi, ca şi cele noi.
Icoana pe care Sfântul Apostol Andrei a adus-o se află şi astăzi în Georgia. In
prezent, în Georgia sunt foarte multe probleme de ordin politic, însă politica
nu poate face nimic cu poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu e
ceva naţional. Toţi creştinii ortodocşi suntem un popor al lui Dumnezeu. A
fi numit popor al lui Dumnezeu nu trebuie să ne dea motiv de mândrie. Acest
lucru reprezintă o datorie mare unul pentru altul şi faţă de Dumnezeu. Când
Dumnezeu ne dă binecuvântări, să primim cu mulţumire, iar când avem is
pite, să le primim, pentru că ştim că vin cu îngăduinţa Celui Preaînalt. In is
pite devenim mai puternici, pentru că acestea ne întăresc, dacă le primim cu
credinţă”. în continuarea aceleiaşi zile, înaltpreasfinţia Sa a participat şi la
slujba de binecuvântare a noii case parohiale aparţinând bisericii „Tăierea ca
pului Sfântului Ioan Botezătorul” din parohia Giugeşti, protopopiatul
Paşcani.
>
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi înaltpreasfinţitul Ştefan,
Arhiepiscop de Tsagheri şi Lenteki în Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti

Penultima zi a vizitei înaltpreasfinţiei Sale în Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei a fost consacrată sfinţirii altarului bisericii „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul” din parohia Ruşi-Belceşti, protopopiatul Hârlău, unde Arhie
piscopul de Tsagheri şi Lentekhi a rostit un cuvânt despre cinstirea sfinţilor,
în timp ce înaltpreasfinţitul Teofan a explicat semnificaţiile Evangheliei din
Duminica I după Rusalii.
Ultima zi a vizitei Inaltpreasfinţitului Ştefan Kalaijashvili în cadrul
Patriarhiei Române a fost marcată de primirea în audienţă de către Preaferi
citul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa pa
triarhală din Bucureşti. Preafericirii Sale i-a fost transmis, de către
Arhiespiscopul de Tsagheri şi Lentekhi, un mesaj frăţesc de salut din partea
Preafericitului Ilie II, Patriarhul Catolicos al Georgiei. Totodată, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a menţionat legăturile istorice dintre cele două Biserici
Ortodoxe Surori şi a apreciat dinamismul vieţii bisericeşti din Patriarhia
Georgiei, unde, în ultimii ani, au fost restaurate biserici şi mănăstiri şi con
struite noi lăcaşuri de cult, în pofida perioadei dificile prin care a trecut în ultima
perioadă poporul georgian. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat
285

ORTODOXIA ÎN DIALOG

relaţiile tradiţionale dintre cele două popoare cu o bogată şi îndelungată tra
diţie creştină ortodoxă, exprimându-şi speranţa că legăturile culturale şi reli
gioase dintre cele două ţări şi Biserici Ortodoxe vor continua prin
intensificarea schimburilor de studenţi între şcolile de teologie din cele două
ţări şi prin organizarea de pelerinaje la locuri sfinte din Georgia şi România.

Summary: Visit of His Eminence Father Stephen, Archbishop of Tsagheri and
Lentekhi of the Orthodox Church of Georgia, to the Romanian Patriarchate
His Eminence Father Stephen Kalaijashvili, Archbishop of Tsagheri and
Lentekhi, of the Orthodox Church of Georgia, has paid a cordial visit, between the
I4 th and the 21st of June, to the Romanian Patriarchate, in answering the invitation
of His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldova and Bucovina. In so doing, the
Georgian prelate took part in the working meeting of the six-monthly conference of
“Saint Daniel the Hermit” cultural and pastoral centre at Durau Monastery (the
I4 th of June), visited Agapia, Varatec and Neamţ Monasteries (the 16th of June),
went on a pilgrimage around the monasteries in Bucovina and took part in the consecration o f the churches in Dumbrava parish - Paşcani deanery (the 18^ of June),
and Ruşi-Belceşti - Hârlău deanery (the 19th of June). On the last day of his visit,
His Eminence was granted an audience by His Beatitude Father Patriarch Daniel, at
the Patriarchal Residence in Bucharest (the 21st of June). On this occasion, the Ar
chbishop of Tsagheri and Lentekhi delivered to the Head of our Chuch a cordial
greeting message from His Beatitude Elias II, Katholikos Patriarch o f Georgia, while
Father Patriarch placed particular emphasis on the traditional relationship between
the two nations having a rich and log Christian orthodox tradition.
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Discuţii de taină sub vârful Atonului cu Părintele Stareţ
Petroniu Tănase de la Schitul Românesc Prodromu

Arhim. Timotei:
—La Schitul Prodromu, sub vârful Atonului, părintele stareţ Petroniu
m-a primit cu multă bunăvoinţă şi sfinţia sa ne va oferi câteva'date despre is
toria acestei aşezări monahale, cea mai importantă aşezare românească de la
Sfântul Munte Athos.
Stareţul Petroniu:
— Se ştie că în Muntele Athos românii sunt de multă vreme. Schitul
Prodromu s-a înfiinţat abia în veacul trecut, pe la 1800, clădirile, biserica
s-au făcut între anii 1860-1866, dar călugării români se găseau în Sfântul
Munte Athos înainte de înfiinţarea Schitului Prodromu. Din istoria Sfântului
Munte şi din istoria Bisericii româneşti este bine cunoscută contribuţia dom
nitorilor români, îndeosebi ai celor două provincii, Moldova şi Muntenia, la
întreţinerea mănăstirilor în Sfântul Munte Athos.
Se ştie că Mănăstirea Cutlumuş a fost refăcută pe la 1360 de doi voievozi
români şi în mănăstire se găseau, împreună cu grecii, şi călugări români, mai
mulţi români decât greci, astfel că multă vreme Mănăstirii Cutlumuş i s-a zis
Lavra cea mare a Ţării Româneşti. Mai târziu, Petru Rareş a restaurat Mănăs
tirea Karakalu, Lăpuşneanu a făcut din nou Mănăstirea Dochiariu, iar Ştefan
cel Mare a fost mare ctitor la Zografu şi în alte părţi. Muntele Athos e plin de
ctitorii şi de prezenţe româneşti, încât înainte chiar de datele acestea şi înainte
de anul 1000, se găseau călugări români la Athos, pentru că viaţa duhovni
cească în ţările noastre e veche, străveche.
S-a lansat ideea că, în primul mileniu, monahismul de pe teritoriul actual
al României a fost preponderent sihăstresc. Viaţa monahală se găsea în Sfântul
*
Interviu realizat de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei şi publicat în vo
lumul Portrete în cuvinte, Ed. Trinitas, 2007.
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Munte Athos mai mult sub formă chinovială. Nu-i de crezut că n-au ajuns şi că
lugări români, pe motivul că nu ştiau despre Muntele Athos; dimpotrivă, ca un
lucru sigur vă amintesc că în anii aceştia, de când mă găsesc în Sfântul Munte,
am avut ocazia să corespondez cu un călugăr de la Mănăstirea „Sfântul Macarie”
din Egipt cu care comunicam în franceză. Părintele de acolo ne-a spus că ei sunt
bucuroşi să aibă corespondenţe şi cu români, pentru că la „Sfântul Macarie” se
ştie că veneau şi călugări din Sciţia şi din toate părţile ca să audă cuvântul du
hovnicesc; şi dacă ajunseseră în Egipt, mult mai departe de Ţara Românească,
fară îndoială că se găseau de multă vreme călugări români în Muntele Athos.
Se întreabă mulţi de ce nu au şi călugării români o mănăstire în Muntele
Athos. Sârbii, bulgarii şi celelalte Biserici Ortodoxe au mănăstiri în Sfântul
Munte, iar referitor la călugării români, singura explicaţie este că ei nu s-au
gândit niciodată la aşa ceva. înainte de întemeierea mănăstirilor din ţară, la
noi erau mult mai multe sihăstrii prin munţi şi românii stăteau în viaţă sihăstrească, precum se vorbeşte şi în Filocalii.
Cuvântul „sihăstrie” este cel mai cunoscut în România; toată lumea ştie
ce înseamnă sihastru şi sihăstrie. Sihastrul din România nu se încumeta să vină
să facă mănăstire în Muntele Athos, pentru că în Sfântul Munte se găseau locuri
şi mai pustii. Acum e mai umblat, atunci nu era; şi se ajungea cu bărcile. Ca
să ajungi din Marea Neagră până la Muntele Athos era foarte greu; şi aici, în
conjurat de jur-împrejur de ape, păduri şi pustiuri, era un loc ideal pentru viaţa
sihăstrească. Izolat, îndepărtat şi de neamuri, şi de ţară, şi de cunoştinţe, Sfântul
Munte era, pentru cei ce doreau o viaţă şi mai izolată, un loc bun. Şi atunci,
conform documentelor pe le avem, toate mănăstirile române au fost făcute în
locurile cele mai retrase şi au fugit de mare pentru că facea tragedii, erau fur
tuni; şi s-au aşezat unde le-a plăcut mai mult: la Lacu, înspre munte, şi la
Prodromu. Şi foarte multe chilii se găseau departe de mare. S-au făcut multe
case româneşti, tot în sihăstrii; câte trei, patru, cinci sau zece monahi se orga
nizau la o chilie. Abia în veacul trecut s-au trezit sentimentele naţionale; atunci
s-au gândit şi românii să ceară o mănăstire în Sfântul Munte, cum zicea unul
din părinţii corespondenţi, să aibă şi românii un locaş în grădina Maicii
Domnului în care să se slujească în frumoasa limbă românească. Şi s-au gândit
să aibă şi ei un colţ pe la mănăstiri, pe la case; şi unde se găseau grupuri mici
se slujea în româneşte. Unde se găseau, la mănăstiri, preoţi greci, se slujea îm
preună, cum a fost la Cutlumuş şi la Esfigmenu, care a fost restaurată de
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Veniamin Costachi, el fiind pictat mare pe un perete la intrarea în biserică, pe
partea stângă, ca cel ce a ajutat şi a restaurat acest locaş ars şi pustiit.
Abia în veacul trecut s-au gândit şi românii să facă o mănăstire. Pe la
1800, se găsea aici un grup de preoţi - vreo şapte-opt - şi un părinte vestit,
Iustin, mare duhovnic, despre care se spune că a făcut şi minuni. Era în re
giunea numită Vigla, unde pe vremuri nu se găsea apă deloc; nici acum nu se
găseşte deloc, ci la jumătatea drumului spre lavră.
Părintele Iustin a zis celorlalţi părinţi români ce erau aici să înfiinţeze şi
ei un schit aici, să ceară de la Lavră încuviinţare. Au cerut aprobare de la Lavră
să aducă apă prin uluce de piatră, dar nu prea au vrut deodată; nu era bună
voinţă şi de aceea s-a întârziat un pic.
Intr-o zi, în perioada tratativelor, s-a lăsat un nor mare de lăcuste asupra
grădinilor Mănăstirii Lavra, devastând totul, şi atunci au făcut procesiune, sco
ţând moaştele Sfântului Mihail al Sinadelor, care, printre multe altele, are şi
darul izgonirii lăcustelor. Moaştele, la noi în ţară, au fost aduse de patru ori,
izgonind lăcustele de pe teritoriul ţării. Şi aici la fel, grecii au scos Sfintele
Moaşte să facă procesiune. însă, de data aceasta, n-au mai plecat lăcustele şi n-a
mai vrut Sfântul să le izgonească. Atunci, unul dintre greci a zis că îi pedepseşte
Dumnezeu că nu vrea să le dea apă la vlahi. Au chemat pe Părintele Iustin de
aici şi le-a făcut agheasmă şi a ieşit să stropească grădina afectată de lăcuste.
Când a început să cânte Mântuieşte, Doamne, poporul Tău..., cârdul de lăcuste
a plecat, iar în urma celor întâmplate, le-au dat voie vlahilor să tragă şi ei apă.
Dar nu s-a întemeiat atunci schitul; au fost războaiele balcanice, a murit
Părintele Iustin, iar părinţii care au mai rămas n-au mai avut timp să se
ocupe. Şi problemele timpului n-au îngăduit să se înfiinţeze atunci schitul şi
abia mai târziu vor veni părinţii Nifon şi Nectarie de la Horaiţa, pe la 18501852, pe când actele schitului se găseau la Mănăstirea Neamţ. Au luat actele
de la Mănăstirea Neamţ şi au cerut aprobarea de înfiinţare a schitului de la
Mănăstirea Lavra. Tot aici se mai găsea o parte din chilii şi o bisericuţă veche
cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”. De aici şi numele Prodromului (în
greceşte - înaintemergător).
Pe peretele paraclisului de afară scrie: Reînnoit de către părintele Ierotei la
anul 1754, deci cu o sută de ani înainte de întemeierea schitului. Pe urmă,
părinţii Nichifor şi Nectarie vin în ţară, pe la Mănăstirea Horaiţa, şi mai strâng
călugări, de aici şi din altă parte; şi strângând mai mulţi, au cerut aprobare să
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facă biserici şi>chilii. Pe la 1860 şi la 1866 s-a făcut sfinţirea bisericii de către
Mitropolia Moldovei. Mai târziu, s-au înfiinţat chilii (pe la 1880), al doilea
stareţ fiind [părintele Damian; şi s-au făcut toate chiliile care sunt şi astăzi;
toate sunt făcute între anii 1880-1890. Restul s-a făcut potrivit cu numărul
călugărilor; se găseau, la înfiinţarea schitului aproximativ o sută de călugări
veniţi din ţară, iată de ce în chilii nu încap mai mult de o sută de călugări.
S-a sfinţit cu mare solemnitate biserica, au venit sute de pelerini din
România, închinători, cu nădejdea în binecuvântarea icoanei M aicii
Domnului, făcătoare de minuni; la Mitropolia Moldovei a fost lucrată, la Iaşi.
Istoria icoanei Maicii Domnului arată că a fost lucrată de pictorul Nicolau,
un pictor deosebit, care se afla la Iaşi, şi a fost adusă cu deosebită solemnitate
la Schitul Prodromu; şi de atunci, schitul are zestrea aceasta duhovnicească,
icoana aleasă a Maicii Domnului, pe care o avem şi astăzi. După aceea, primul
stareţ al schitului a fost părintele Nifon, care a fost un om deosebit, duhovni
cesc, ascetic, nevoindu-se - se vede şi după chipul lui, aşa cum a mai rămas —
după vechile rânduieli.
în perioada în care a trăit el, existau şi călugări îmbunătăţiţi, deosebiţi,
printre aceştia, vestitul cântăreţ Nectarie, care a venit în perioada reclădirii
schitului, cu mare dar de la Dumnezeu, fiind mare cântăreţ, vestit în tot mun
tele. Au mai fost -şi alţi părinţi, dintre care unii ştiau turceşte, greceşte, fran
ţuzeşte, vreo sută şi .ceva de părinţi veniţi din ţară; erau părinţi cu pregătire
deosebită şi schitul a cunoscut astfel o bună dezvoltare. Pentru trebuinţele de
existenţă, schitul a căutat proprietăţi în ţară, în Moldova şi în Ţara Românească.
Avea o suprafaţă foarte mică în jurul schitului şi o grădină de zarzavat. A avut
şi o proprietate în Insula Thasos, acolo avea o livadă mare de măslini, peste o
sută de hectare, iar hrana principală se aducea de la Thasos. Au venit războaiele
balcanice, context în care schitul a pierdut proprietăţile. In această perioadă,
statul comunist a naţionalizat proprietăţile din ţară, astfel încât călugării din
schit ajunseseră să trăiască din ce mai aveau, din lucrurile mai vechi, pe care
începuseră să le vândă. în preajma anului 1963, când s-au împlinit o mie de
ani de la fondarea Lavrei şi au fost toţi patriarhii ortodocşi la schit - aici se
mai găsea un număr foarte mic de călugări. Mai era şi situaţia cu calendarul
vechi. Monahii erau împărţiţi în două tabere: cei care ţineau sărbătorile după
calendarul vechi, şi cei care ţineau sărbătorile după calendarul nou. într-o ase
menea situaţie, schitul se afla în pragul desfiinţării.
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Părinţii bătrâni care mai trăiau aici când veniseră cinci călugări din ţară
se gândeau ce să facă, pentru că erau ploi dese şi curgea apa prin toate părţile.
Erau vreo cinci-şase călugări bătrâni şi bolnavi dintre care, doi erau mai sănă
toşi. Părintele Valeriu le-a spus: nu vă osteniţi, că schitul a fost făcut să ţină o
sută de ani şi a trecut de o sută de ani, s-a terminat cu el, nu mai are sens.
Interesant, cineva din ţară a găsit o revistă tipărită în România. Un călător
care a fost pe aici prin 1963 şi a văzut o minune la Schitul Prodromu a zis: am
fost şi am vizitat Sfântul Munte şi m-am întâlnit cu Părintele Matei, care venea
cu coasa în spate, şi am mers pe uluc de piatră şi mi-a povestit istoria acestui
schit. Veneau călugării care fuseseră la cosit pe terenul Lavrei. Călugării, ca să
poată avea cu ce trăi, se duceau să lucreze pe la mănăstiri, ca să câştige un ban,
şi ne-a spus părintele de situaţia nenorocită de care se văitau la Maica Domnului
cu ochii plânşi. Maica Domnului plângea noaptea şi se ruga la Dumnezeu ca
să nu se ruineze Schitul Prodromu. Călugării nu aveau cu ce să trăiască, îşi vin
deau lucrurile pe care le aveau; lucrau cu ziua cei care puteau.
M-a întrebat cineva:
- Părinte, aici, la voi, în Sfântul Munte, sunt icoane, sunt sfinte moaşte,
se fac minuni, la voi nu aveţi nimic? Nu se fac minuni să aveţi cu ce trăi?
- Ba, zice, cum să nu! Avem şi noi icoana Maicii Domnului.
—Şi face minuni?
—Da, face, cum să nu! Suntem 19 călugări şi nu avem nimic şi totuşi nu
murim de foame, avem cu ce trăi, asta nu-i minunea Maicii Domnului?
în situaţia asta se găsea schitul în 1963, în anul când s-a împlinit un mi
leniu de la înfiinţarea Lavrei şi cu ocazia asta au fost toţi patriarhii ortodocşi.
Patriarhul Iustinian scrie două pagini în revista Patriarhiei, pe care le-a trimis
părintelui Coman. Scria despre situaţia foarte, foarte proastă din punct de ve
dere economic şi spiritual a schitului şi s-a intervenit la Patriarhul Atenagora
să le dea voie să mai vină călugări în Sfântul Munte şi, în urma înţelegerii care
a avut loc, s-au dat vize în 1974-1975 şi au început să vină câţiva călugări.
Fusese o înţelegere să vină un grup mai mare, apoi s-a schimbat situaţia; s-a
hotărât să vină cât mai puţini, câte cinci pe an. Din păcate, nici aceia n-au
ajuns, totuşi au început să vină şi călugări tineri în Sfântul Munte. In felul
acesta s-au găsit tinerii care au venit, noi am fost seria a doua, cu părintele
Atanasie, părintele Justinian şi încă doi care mai sunt aici. A fost o altă serie
mai înainte, încă vreo cinci, şi descriau starea schitului: ploua peste tot, în
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biserică nu se putea face slujbă, ploua şi în biserică, tencuielile erau jos, clă
dirile aveau nevoie de tencuieli rezistente, posibilităţi de existenţă nu erau.
Ce să mai cauţi aici, dacă n-ai cu ce să trăieşti? Când am ajuns noi la
Salonic, ne-am trezit cu o scrisoare la părintele în chilie: nu vă mai duceţi la
Schitul Prodromu, pentru că nu aveţi cu ce trăi, nu aveţi ce mânca; să mergeţi
pe la chilii, aşa le-a spus. Asta era situaţia.
Acum, după cum vedeţi, s-a schimbat situaţia; s-au restaurat chiliile şi
biserica.
Nu-i meritul cuiva, e o minune. Dacă era o minune că 19 călugări care
nu aveau ce să mănânce au trăit, apoi cu mult mai mare minune este să se
restaureze tot schitul şi toate anexele schitului, fară subvenţii speciale şi fară
proprietăţi aparte ale schitului. Ceea ce vindem, candele, culioane, prin ţară,
ceea ce trimit credincioşii, aşa a rânduit Dumnezeu lucrurile, fac să se gă
sească posibilităţi de refacerea schitului, care a costat sute de milioane de lei
sau drahme. Tot acoperişul de lemn este o pădure întreagă de lemne. Şi o
grindă de castan se vinde la kilogram: un kilogram costând 15.000 de drahme
(gândiţi-vă cât a costat tot). Ca să pui o pădure de grinzi şi să dai piatra jos,
să pui din nou toată lemnăria costă enorm, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu,
situaţia este bună, multe lucrări au fost făcute de părinţi. Biserica e tencuită
de părintele Iorest. Ferestrele şi uşile sunt făcute de doi călugări: părintele
Ştefan şi un alt părinte de la Sihăstria, aceştia au fost principalii. Sute de fe
restre şi uşi s-au făcut, s-au înfiinţat ateliere în care s-au putut face toate aces
tea cu părinţii veniţi aici. Ne-a învrednicit Dumnezeu de părinţi vrednici,
cu care să se poată face aceste lucrări, şi s-au făcut. S-a ivit şi situaţia nouă
când s-au primit ajutoare masive din Occident pentru Muntele Athos şi aşa
schitul românesc a avut posibilitatea de a termina lucrările. Cu ajutorul lui
Dumnezeu, s-au făcut şi lucrări de restaurare. Mai rămâne restaurarea cea
mare —cea duhovnicească, aceea e importantă; pentru asta vin călugării la
Muntele Athos. Monahii români vin şi ei în mod deosebit pentru a trăi în
grădina Maicii Domnului, părinţii având asigurate acum condiţii bune; ne
greşit, este nevoie să se dea mai multă atenţie vieţii duhovniceşti, pentru ca
şi aceasta să fie la înălţimea cuvenită.
Arhim. Timotei:
Aţi amintit mai înainte de Nectarie, protopsaltul Sfântului Munte. Vă
rugăm să ne spuneţi ceva despre lucrarea lui în domeniul muzicii şi dacă este
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adevărat ceea ce ştim noi, că la vremea sa a fost cel mai mare cântăreţ al Sfân
tului Munte. Ce a însemnat el pentru Schitul Prodromu?
Stareţul Petroniu:
Se află menţionat în manuscrisele de aici; se spune că a venit de la
Mănăstirea Neamţului, unde a trăit o vreme. I-au propus să-l facă preot şi el
a fugit în Muntenia, a stat o vreme la Căldăruşani, apoi a venit la Sfântul
Munte. Şi s-a aşezat la un schit, Sfânta Ana. Avea o voce deosebită, avea un
dar deosebit. Aici, la Sfântul Munte, a avut ocazia de a întâlni cântăreţi de
seamă şi să înveţe deplin meşteşugul muzicii. Bineînţeles, avea şi un glas de
osebit, vocea lui era neobişnuită, trei game urca în cântarea lui. Avea o rezo
nanţă a vocii deosebită şi ceea ce facea frumuseţea vocii era darul duhovnicesc.
A fost un călugăr nevoitor, cu viaţă de rugăciune, viaţă de nevoinţă, a fost
monah simplu. Cântă frumos şi cei de la teatru şi de la operă, dar vocea mo
nahilor este deosebită de cea a cântăreţilor lumeşti.
Sfinţii Părinţi au interzis ca cei care au fost cântăreţi de operă şi de teatru
să fie cântăreţi bisericeşti, deoarece cântarea în lume nu are rezonanţă faţă de
omul duhovnicesc, fiindcă aşa cum în icoană sfântul pune o trăsătură deose
bită care e legată nu numai de meşteşug, ci şi de inima pe care o foloseşte şi
deci de simţurile şi viaţa lăuntrică duhovnicească, aşa şi un cântăreţ poate să
aibă o voce foarte frumoasă, dar să cânte lumeşte.
In general, viaţa Părintelui Nectarie a fost duhovnicească, vocea lui avea
o frumuseţe duhovnicească deosebită, încât cântarea la biserică era foarte fru
moasă, călugării se înghesuiau să o audă.
Acesta a învăţat perfect meşteşugul de la marii părinţi cântăreţi, care au
cultivat totdeauna muzica în Muntele Athos; şi nu numai că a ştiut să intoneze
cântările, dar a alcătuit cântări pentru tot cursul anului şi pentru Sfânta
Liturghie, pentru Vecernie şi Utrenie şi pentru vremea Postului Mare şi pentru
sărbătorile împărăteşti.
Se găsesc manuscrise, alcătuirile lui personale; s-a şi tipărit un volumaş
de cântări foarte frumoase. Din cântările lui sunt traduse şi în limba greacă.
Se ştie că a scris şi în limba greacă, pentru că el cunoştea foarte bine această
limbă; cânta şi în greceşte, şi în româneşte. De aceea era chemat întotdeauna,
cu invitaţie specială, la marile hramuri. El era un invitat nelipsit al mănăstirilor
atonite. Toate mănăstirile îl invitau şi era o cinste pentru ele să-l aibă pe
Nectarie la hram.
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Şi-a sfârşit zilele la Schitul Prodromu. S-a retras la peşteră; la chilie stătea
în linişte şi rugăciune.
Dar mai sunt o mulţime de lucruri foarte frumoase încă nevalorificate.
In vremea de azi se cântă mai pe scurt, deşi sunt cântări foarte frumoase la
Utrenie, Vecernie, cum ar fi slavele, Lumină lină, scrise de el, Fericit bărbatul,
o mică Antologie scrisă de părintele Dometie Ionescu, unul din ucenicii lui,
care a ales câteva cântări şi a tipărit un volumaş.
Arhim. Timotei:
- Vă rog, Prea Cuvioase Părinte, să ne spuneţi câteva din amintirile sfin
ţiei voastre din vremea când aţi fost la Mănăstirea Slatina, de lângă Fălticeni,
în vremea stăreţiei Părintelui Cleopa la acea mănăstire. Să ne spuneţi ceva
despre viaţa duhovnicească de acolo, despre felul cum era organizată obştea,
despre slujbele ce se făceau; în general, despre rolul acelei mănăstiri în toată
zona Fălticeniului şi a Sucevei.
Stareţul Petroniu:
- Mănăstirea Slatina avea câteva daruri, câteva avantaje deosebite, era
mai izolată, mai departe; drumul care duce acolo se înfundă şi de aceea nu
prea ajung turişti mulţi pe acolo, dar acum s-au asfaltat drumurile si e altfel...
Un alt avantaj al Mănăstirii Slatina era acela că nu avea prea multe proprietăţi;
avea, în jurul mănăstirii, pe un deal, sus, o păşune nu prea mare şi livezi frumoase
în jurul mănăstirii. Pe atunci nu erau gospodării mari. Aveau o vie la Cotnari,
foarte bine îngrijită, ce fusese vie regală mai înainte, şi împrejurarea a făcut ca via
Mănăstirii Slatina să o ia familia regală; s-a făcut o comasare de vii, pentru că fa
milia regală avea vie mai puţină. Pentru mănăstire, această vie era o avere; în rest
nu avea multă avere, care să presupună multă activitate gospodărească.
Când s-a dus acolo Părintele Cleopa, mănăstirea era în pragul decăderii;
erau foarte puţini călugări, fără posibilităţi de existenţă. Şi atunci au venit mai
mulţi călugări de la Sihăstria, preoţi şi diaconi, care au pus rânduiala de la
Sihăstria şi la Slatina şi, încetul cu încetul, situaţia s-a îmbunătăţit. Părintele
a stat puţin acolo. Când m-am dus eu, era şi Părintele Paisie; deja venise un
număr mare de călugări. Apoi au tot venit, încât în ultima vreme eram cam
80-84 de călugări. Nu aveam, după cum am spus, pământuri multe, ca să fim
solicitaţi la multe treburi, ci aveam puţin fânaţ şi livezi.
S-a înfiinţat şi o şcoală monahală. înaltpreasfinţitul Mitropolit Antonie
a venit şi el; era student la Facultatea de Teologie. Mai era Părintele Gherontie
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Bălan, de la o mănăstire din Oltenia, când a venit şi el şi s-a înfiinţat acolo
şcoala monahală şi părinţii învăţau în fiecare zi. Şcoala avea catalog, examene,
ca la toate şcolile bisericeşti. Am învăţat şi muzica liniară, muzica bizantină,
slujbele bisericeşti; lua parte la Sfânta Liturghie toată lumea. Apoi, permanent
aveau loc convorbiri duhovniceşti la trapeză; le ţineau Părintele Cleopa şi alţii.
La un moment dat s-a pus problema să se propună din partea părinţilor ce să
se discute la convorbiri şi se discutau problemele care îi interesau pe părinţi,
personal, şi referitoare la viaţa de obşte. însă toate chiliile erau în incintă, nici
un călugăr nu era afară din incintă; se închideau porţile şi uşile bisericii. La
biserică trebuia să vină toată lumea. Era stricteţe, nu era îngăduit să lipsească
cineva, decât pe motiv de boală. în rest, nu erau admise alte motive şi ajunsese
să fie slujbe foarte frumoase, era un grup de 20 de părinţi foarte buni cân
tăreţi, care participau cu toţii la slujbe. Era Preasfinţitul Partenie (Ciopron)
stareţ la „Sfântul Ioan de la Suceava”, fiind de metanie de la Mănăstirea
Slatina, care venea la Schimbarea la Faţă (hramul mănăstirii) şi totdeauna slu
jea; nu avea maşină, venea cu trăsura. Dar venea punctual; ne anunţa că la
ora cutare va veni şi exact la acea oră intra pe poarta mănăstirii.
El spunea totdeauna: Vin la Mănăstirea Slatina la hram, să aud cum cântă
părinţii, căci erau într-adevăr slujbe alese. Cu nimic nu erau mai prejos sluj
bele de la noi decât slujbele de aici. Nici nu se concepeau altfel de slujbe
seara, fară cântarea „Lumină lină” pe glasul II; ţinea un sfert de oră această
cântare. Părintele Stupcanu ştia pe de rost, pentru că era mare cântăreţ la
Mitropolie. Fiind încredinţat de ceea ce zice rugăciunea: în Biserica slavei
Tale în cer a sta mi se pare. La biserică erau mulţi credincioşi; nici nu încăpeau
în sfântul locaş.
Ortodoxia are un mare dar, această muzică. Şi de aceea nu trebuie pierdută,
nu trebuie făcută în grabă sau simplificată, cum s-a făcut azi, pierzându-se tradiţia
veche; foarte mare bogăţie duhovnicească se cuprinde în slujbele duhovniceşti.
Ţara Românească are încă un avantaj în privinţa aceasta, pentru că de vea
curi slujbele se fac în limba poporului şi lumea le ascultă şi le înţelege. Aici, în
Grecia, slujbele se fac în limba veche. M-a întrebat un profesor de aici cum se
fac slujbele în România şi i-am zis că în limba vorbită. Dacă slujba e bine făcută
şi cu slujire duhovnicească, ea merge la inimă mai bine decât orice predică.
Textele citite cuprind idei adânci, învăţături duhovniceşti la care omul
nu e întotdeauna atent şi de aceea, pe lângă texte, s-a adăugat şi melodie; omul
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fiind atras de frumuseţea melodiei, o să fie atent şi la folosul cuvântului ce se
cântă în biserică.
Revenind la Slatina, erau două străni, lumea se hrănea duhovniceşte din
aceste melodii; mai era şi o predică frumoasă spusă de Părintele Cleopa. Adică
era un întreg duhovnicesc foarte substanţial pentru oameni. Dacă este folosită
bine această bogăţie, este cea mai frumoasă misiune pe care o poate împlini
viaţa monahală; din această cauză, oamenii au avut totdeauna evlavie la viaţa
călugărilor şi le-au plăcut şi slujbele, pentru că monahii nu se grăbesc la slujbă.
Arhim. Timotei:
- Ştiu că Sfinţia Voastră aţi fost călugărit la Mănăstirea Neamţ. Care era
viaţa duhovnicească şi viaţa liturgică în vremea aceea la Mănăstirea Neamţ?
Stareţul Petroniu:
- în 1930-1935 m-am dus la Schitul Vovidenia, apoi am coborât la şcoala
de cântăreţi ca să învăţ muzică, m-au trimis la părinţi să învăţ muzică şi pe
urmă am rămas câţiva ani la Neamţ, după care m-am dus la seminar. Mănăstirea
nu era vestită pentru viaţa ei, cum era, de exemplu, Mănăstirea Frăsinei, care
era o mănăstire excepţională, aleasă, duhovnicească; era apoi Mănăstirea
Cernica, cu viaţă aleasă şi călugări mulţi. La Mănăstirea Neamţ erau călugări
foarte severi. Călugării, în număr de vreo două sute; şi cu fraţii erau trei sute.
Nu aveau multe clădiri, la parter locuiau fraţii, lucrau pământul mănăstirii şi
mergeau la slujbe; în cursul săptămânii, fraţii nu puteau lua parte la toate sluj
bele, dar de la Utrenie erau nelipsiţi.
Vara se lucra cât e ziua de mare, până pe la opt, şi Utrenia era pe la ora
11 seara; la Miezonoptică nu putea să lipsească cineva, se ţinea strict evidenţa.
La zece şi jumătate se suna clopotul, se adunau pe două rânduri şi se mergea
la biserica mare; când începea slujba, erau la străni, nu întârzia nimeni. Cine
lipsea la Utrenie (unii se mai ascundeau) a doua zi era pus să facă metanii în
trapeză; nu închinăciuni, ci metanii. Şi, în genunchi la uşă, spuneau la părinţi:
blagosloviţi şi iertaţi!
Dacă un frate se abătea de la rânduială, era atenţionat o dată, de două
sau de trei ori. Şi dacă i se spunea: „nu eşti bun de mănăstire”, pleca acasă. Se
ţinea cu mare stricteţe la formarea lor.
Erau şi călugări vestiţi duhovniceşte, cum era Părintele Ambrozie, foarte
înduhovnicit; dintre călugării simpli, foarte mulţi călugări erau înduhovniciţi;
ne uitam la ei ca la nişte icoane, ca la nişte sfinţi. Când ne întâlneam făceam
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metanii, le sărutam mâna, unii te impresionau în chip deosebit, ca Părintele
Gherasim, chelar şi veşmântar, care avea viaţă sfântă.
Părintele Iov, cu viaţă sfântă, era farmacist la bolniţă, ştia să lucreze la
farmacie, ştia să facă leacuri din plante; se ocupa de aceste lucrări necesare sa
nitare. La el pe cerdac era tot timpul ţigănime la cerşit; părintele dădea mi
lostenie ce câştiga din medicamente.
Arhim. Timotei:
- Pe Sfântul Ioan Hozevitul l-aţi întâlnit?
Stareţul Petroniu:
- L-am întâlnit şi l-am cunoscut personal; în acel timp, era la seminar,
era bibliotecar. Terminase liceul, era subţirel, blând, tăcut şi îi plăcea să citească
din vieţile pustniceşti.
Era stareţ Episcopul Nicodim; în duminici şi sărbători era nelipsit de la
biserică; începea cu o jumătate de ceas toaca, lungă de trei soroace. Episcopul
Nicodim avea casa unde e acum stăreţia. Mergea la biserică, lua mantia ar
hierească şi se aşeza în strană şi părinţii nu mai ieşeau nici unul, nu mai miş
cau, nici lumea nu se mai închina; dacă venea vreun frate mai târziu, nu
îndrăznea să meargă să se închine. Se cânta: Pe stăpânul... Erau foarte mulţi
cântăreţi, şi tineri, şi bătrâni. Nu mergea să se înveţe muzică la strană; la strană
cânta numai cine ştia bine.
Neamţul era cea mai vestită mănăstire a Moldovei, acolo era şi părintele
Ghenadie, care făcuse seminarul şi se retrăsese la Cernica.
Multă lume ştia că acolo este seminar şi venise tineret în număr mare,
peste o sută. Toţi credeau că vin la seminar, dar în mănăstire era şcoala de
cântăreţi şi se facea muzică. Era Părintele Ghenadie, foarte bun cântăreţ,
profesor de muzică, dar şi alţii, care predau la celelalte materii. Acolo am
făcut şi eu muzică, la Biserica Vovidenia. Atunci monah era şi Patriarhul
Teoctist; am fost împreună. Erau acolo personal mult şi călugări mulţi şi
rânduială bună. După un timp, a venit un tânăr de la Humuleşti care făcuse
Conservatorul la Iaşi, viitorul Părinte Demostene. El a făcut o selecţie şi
dintre toţi părinţii care se găseau a alcătuit un cor de vreo 80 de călugări,
pe patru voci; şi în trei ani au învăţat cântări la fiecare voce, având partituri
scrise, tipărite. Şi în duminici şi sărbători, la slujba Utreniei şi Vecerniei se
cânta slujbă bizantină bisericească, apoi la Liturghie se cânta în cor. Era
foarte frumos.
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La Paşti, la sărbători, Părintele Gherasim avea o grijă deosebită faţă de
împodobirea bisericii. Aveau veşminte, candele şi sfeşnice speciale pentru săr
bătorile mari; la Paşti şi la Crăciun, biserica era împodobită în veşminte alese,
dar erau şi slujitori mulţi, cântăreţi pricepuţi. Erau slujbe foarte frumoase,
deosebite. Când am venit la Sfântul Munte şi am văzut ce este aici, mi-am
adus aminte că aşa era şi la noi în ţară înainte de vremurile astea. La Cernica,
unde era seminar, era tot aşa, o mănăstire mare, cu peste o sută de călugări,
mulţi şi îmbunătăţiţi; iar corul seminarului era vestit, de aceea era chemat şi
în afara mănăstirii, la Bucureşti, pentru cântările pe care le intonau.
Mănăstirile mari erau foarte bine reprezentate şi cu un personal monahal
deosebit; nu era întreruperea asta de generaţii. Erau şi bătrâni, şi tineri, şi
începători.
Arhim. Timotei:
- Ce credeţi că ar trebui făcut astăzi pentru revigorarea vieţii duhovniceşti
la Mănăstirea Neamţ şi pentru ca mănăstirea să revină ceea ce a fost cândva,
prima mănăstire din România?
Stareţul Petroniu:
—Trebuie să fie, în primul rând, oameni care să vrea să ţină rânduielile
călugăreşti, care trebuie respectate. O mănăstire care nu-şi ţine rânduielile
stabilite de Sfinţii Părinţi, îşi pierde sensul. Sfântul Macarie, Sfântul Antonie
cel Mare, când au fost întrebaţi ce să facă un călugăr ca să se mântuiască, au
spus că trebuie să aibă întotdeauna prezenţa lui Dumnezeu înaintea ochilor;
de unde te-ai aşezat să nu te muţi degrabă şi în tot ceea ce faci să ai mărturii
din Scripturi şi din Sfinţii Părinţi. Noi nu inventăm viaţa călugărească,
n-am scris-o noi; au scris-o părinţii, a trăit-o mulţimea mare a sfinţilor care
sunt în calendar şi pe care Biserica îi cinsteşte mereu. Rânduielile acestea
sunt stabilite de Sfinţii Părinţi prin suflarea Duhului Sfânt şi transmise aşa
cum le-au moştenit. Ei au fixat rânduielile din propria lor experienţă, au în
temeiat rânduielile şi prin descoperire dumnezeiască. Mănăstirile s-au format
din oameni care au trăit în acest fel. Dacă vrem să ştim cum trebuie să fie
viaţa călugărească, ne rugăm la Sfinţii Părinţi, pentru că ei au trăit astfel şi
viaţa lor a fost plăcută lui Dumnezeu. S-a discutat problema aceasta înainte
de venirea comunismului în ţară la noi, înainte de 1941. Sfântul Sinod se
gândea la reorganizarea monahismului. S-a stabilit cum să se facă această re
organizare, căci li se părea că monahismul este bine prezentat, cu mănăstiri
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multe, călugări mulţi, dar nu erau încredinţaţi că monahismul era la nivelul
care trebuia să fie.
S-a întrunit o comisie sinodală de arhierei care să studieze problema şi să
facă o propunere la Sfântul Sinod al Bisericii noastre despre cum ar trebui
privită această reorganizare. Comisia a făcut o anchetă, în sensul că a pus în
trebări unor personalităţi bisericeşti de seamă din ţară, arhierei, exarhi, stareţi
de mănăstire, părinţi duhovniceşti; să spună ei cum ar trebui să fie viaţa mă
năstirească. S-a strâns un dosar întreg de propuneri privind viaţa monahală.
Unii voiau să fie monahism social, să aibă activitate socială, fiindcă li se părea
că în mănăstire monahii nu fac nimic.
în Occident, călugării au activităţi sociale, filantropice, dar la noi stau
degeaba în mănăstiri, spuneau unii. S-a înaintat, aşadar, o mulţime de pro
puneri, dar cea mai competentă a fost cea care priveşte rolul călugărului de
rând. Atunci era profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti Teodor M.
Popescu, foarte luminat, foarte învăţat, profesor de Patrologie şi Istoria Bisericii
universale. Era cunoscător al acestor probleme. Chiar teza lui de doctorat avea
titlul „Divin şi uman în istoria bisericească”, adică a studiat felul cum erau re
prezentate diferite categorii de viaţă creştină în istoria bisericească, reprezentate
de călugări şi credincioşi, după cum s-a dezvoltat viaţa creştină prin ei în cursul
istoriei.
Vorbind despre viaţa călugărească, a spus că cea mai reprezentativă formă
creştinească este viaţa monahală. Pe lângă mucenici, al doilea număr mare de
sfinţi i-a dat viaţa călugărească.
Teologia trăită pe care se sprijină Biserica Ortodoxă este monahismul.
Cântările bisericeşti, viaţa bisericească şi liturghiile sunt scrise şi alcătuite tot
de călugări; lucrările muzicale şi toate lucrările bisericeşti sunt rod al ostene
lilor călugăreşti.
Canoanele vechi au rânduit conducerea Bisericii călugărilor şi de aceea
faptul că arhiereii sunt aleşi din rândul călugărilor, este o recunoaştere a meri
telor acestora, a strădaniei pentru înflorirea Bisericii Ortodoxe. Teodor Popescu,
analizând monahismul în scrierile lui, ca un bun cunoscător al Patrologiei şi al
Istoriei Bisericii Ortodoxe, a spus: Să trăiască monahii în rânduielile pe care le-au
trăit sfinţii dinaintea lor; toţi care au trăit în aceste rânduieli au ajuns sfinţi mari.
Să trăiască şi călugării de azi rânduielile cu care poţi să f i i sfânt, alte rânduieli
pentru a ajunge sfânt nu ştim, dar aceste rânduieli le ştim, deoarece cu ele s-au
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sfinţit mulţi oameni. Unii zic: ce mă iei tu cu vechiturile astea, să mai înnoim
viaţa, căci nu se potrivesc, cum zicea un profesor de la Teologie: M ăi, astea se
potriveau în vremea Sfinţilor Părinţi, a Sfântului Vasile şi a altora, dar acum nu
se mai potrivesc, e nevoie de o altă aşezare. Şi atunci s-a plecat după regula aceea
simplă. Copacul acesta ai monahismului are roadele vieţii liturgice, ale teolo
giei, de aceea şi rămân în continuare aceleaşi, nu vin cu noutăţi.
Lumea occidentală vine cu modernismul născut în această lume, în care
nu s-a dezvoltat linia tradiţională a Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi.
Occidentul, având protestantismul şi catolicismul ca religii dominante, are
învăţătura străină de Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, învăţătura e cu totul
diferită; a pierdut dimensiunea Sfinţilor Părinţi. Un teolog catolic, care a venit
pe aici acum câteva zile şi era preot, a remarcat faptul că, în Occident, s-a pier
dut dimensiunea spirituală a vieţii creştine, a trăirii autentice.
Ortodoxia nu este numai o învăţătură, ci şi o rânduială de viaţă creştină,
o expresie a trăirii Sfinţilor Părinţi; asta înseamnă o luptă împotriva vrăjma
şului pentru a se înduhovnici omul. Toată viaţa creştină constă în lupta cu is
pitele şi în împlinirea rânduielilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos; numai
aşa se pregăteşte omul pentru viaţa cea fară de sfârşit. Occidentalii au schimbat
acest fel de a înţelege lucrurile. Nu mai înţeleg că tot ceea ce face omul bine
sau rău îl modelează pentru veşnicie şi că omul trebuie să se înnoiască pe sine.
La catolici, dacă dimineaţa ai luat o gustare bună şi peste o oră mergi la bise
rică, te poţi împărtăşi.
Viziunea Ortodoxiei este aceea că viaţa creştină angajează pe om cu toată
fiinţa lui. Monahismul renunţă la toate lucrurile lumeşti, la viaţa familială,
cu multele ei probleme, la viaţa socială, şi dedică toată activitatea lui slujirii
lui Dumnezeu, preocupat fiind să-şi împodobească viaţa cu virtuţi şi să ajungă
la asemănarea cu Dumnezeu.
Arhim. Timotei:
- Va rugăm să ne spuneţi cum aţi primit aici, la Sfântul Munte, vestea
trecerii din această lume a Părintelui Cleopa?
Stareţul Petroniu:
— L-am cunoscut pe Părintele Cleopa de când era frate, cam în acelaşi
timp ne-am dus la mănăstire. îmi aduc aminte că veneam odată de la seminar
şi mergeam la Sihla, şi pe drum mergea un călugăr cu saci cu lemne, cu scân
dură, la Secu şi ne-a luat şi pe noi în căruţă, fiind şi fratele Constantin
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(Cleopa). Şi am mers până la Secu, iar el, pentru că ştia din Sfinţii Părinţi,
ne-a povestit din scrierile lor.
Părintele Cleopa a fost mulţi ani în pustie, dar a trăit şi în nişte case care
aveau perete dublu; acolo unde stătea părintele, se ascundea de securitate. Ase
menea ascunderi au fost trei la număr.
Arhim. Timotei:
- Ne puteţi spune unde? Mărturiile Sfinţiei Voastre sunt adevărate
documente.
Stareţul Petroniu:
- Una a fost la Părintele Ambrozie, la Poiana Mărului, una la Părintele
Iustin, la un credincios care era la capătul satului, în grajd; te urcai în pod şi
de acolo coborai în cameră. Ultima vreme a stat în casa Părintelui Varsanufie,
la Pipirig; acolo primea credincioşi la spovedit.
Patriarhul Justinian a întrebat unde e Cleopa, trebuie să-l găsim undeva.
Părintele Emilian l-a chemat deseori pe Părintele Cleopa; el era stareţ, un
foarte bun părinte înduhovnicit şi se spovedea la el.
înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania era bibliotecar la Patriarhie şi ne-a
zis să-l căutăm pe Părintele Cleopa. Eu cu Părintele Emilian am mers la casa
lui, iar Părintele Cleopa era bucuros că-1 vizităm, şi noi i-am zis că ne-a trimis
Patriarhul Iustinian să-l scoatem şi să-l ducem la Bucureşti.
Nu se poate, părinte , a zis el. Părintele Daniil i-a zis: Ia ascultă, părinte,
mata spui la toţi călugării să fa că ascultare şi mata nu fa ci ascultare! Patriarhul
a zis aşa şi trebuie să asculţi! Până la urmă, a doua zi dimineaţa, pe la ora zece,
a ieşit Părintele Cleopa şi s-a urcat într-o căruţă cu fân, să nu-1 vadă nimeni,
pentru că se temea să nu-1 prindă. Părintele Daniil l-a luat şi l-a dus la tren,
am fost şi eu cu el. Şi aşa Părintele Cleopa şi-a făcut misiunea sa la Sihăstria,
unde spovedea credincioşi.
Un neajuns, aş zice, este acela că, fiind prea asaltat de credincioşi, nu s-a
prea ocupat de călugări. Ar trebui ca Sihăstria să fie sihăstrie, să-şi păstreze ca
racterul ei de sihăstrie; acum Sihăstria nu mai e sihăstrie; din păcate, e staţiune
filantropică.
Arhim. Timotei:
- Cum priviţi prezenţa unui număr impresionant de pelerini la înmor
mântarea Părintelui Cleopa, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria
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Mănăstirii Sihăstria, nici chiar la sfinţirea bisericii noi, la care a participat şi
Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului?
Stareţul Petroniu:
- La sfinţire lumea vine să vadă oameni de seamă, solemnităţile; ei vin
cu o dorinţă de a vedea ceva deosebit. In cazul Părintelui Cleopa, foarte mulţi
au venit pentru că Părintele Cleopa a fost de dimineaţă până seară la dispoziţia
lor şi îi călăuzea sufleteşte. Fireşte, auzind că a murit Părintele Cleopa, s-au
adunat din dorinţa de a-şi manifesta sentimentele faţă de cel ce i-a iubit şi de
a-1 vedea pentru ultima dată, pentru a-şi lua rămas bun.
Arhim. Timotei:
- Vă rugăm să transmiteţi un mesaj sau câteva cuvinte de îndemn, de
învăţătură pentru ascultătorii postului de radio Trinitas al M itropoliei
Moldovei şi Bucovinei.
Stareţul Petroniu:
- Ne-am bucurat foarte mult auzind că Moldova a luat-o înainte, în
Biserica Ortodoxă Română, şi a întemeiat un post de radio; sunt încredinţat
că este un post bun, care le adresează credincioşilor îndemnul de a menţine
vie credinţa ortodoxă. Este un mare câştig pentru Biserica Ortodoxă Română
ca Iaşiul să aibă un asemenea post de radio şi astfel Iaşiul îşi păstrează tradiţia
de capitală a României, după Bucureşti.
Sunt convins că şi prezenţa sfintei Mitropolii, a Sfintei Cuvioase Parascheva
şi a celorlalte biserici şi mănăstiri contribuie la menţinerea unui nivel spiritual
deosebit, care este străvechi.
Credincioşii îşi dau seama că, dacă doresc să aibă o viaţă deosebită şi să
treacă mai uşor prin încercările vieţii, trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu,
pe care îl găsesc în Biserică.
In măsura în care Dumnezeu va fi mai prezent în viaţa noastră cea de
toate zilele, sunt convins că şi problemele noastre se vor rezolva mai uşor. Nu
se poate întâmpla nimic în viaţă Iară voia lui Dumnezeu. Şi încercările din
viaţa noastră sunt îngăduite de Dumnezeu. Dacă oamenii îşi vor da seama de
aceasta, şi anume de faptul că Dumnezeu le îngăduie şi pe cele rele, sunt con
vins că altfel le va fi viaţa cotidiană.
In măsura în care românii vor face mai prezent pe Dumnezeu în viaţa
lor, în aceeaşi măsură se va îmbunătăţi şi viaţa familială şi socială în care trăiesc.
Şi această prezenţă a lui Dumnezeu o putem face mai simţită luând parte la
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slujbele Bisericii în duminici şi sărbători, mergând la duhovnic să ne curăţim
de păcate. Toate acestea sunt mijloace prin care ne îmbunătăţim viaţa perso
nală şi socială şi ne ajută să tratăm cu dreaptă socoteală aşa-zisele bune civili
zaţii ce năvălesc peste ţara noastră. Nu se poate face bine săvârşind păcate şi
călcând poruncile lui Dumnezeu.
Şi dacă dorim fiecare să trăim mai bine, numai cu ajutorul lui Dumnezeu
este posibil acest lucru. Căci zice: Fără Mine nu puteţi face nimic, este o mare
greşeală să credem că se poate realiza ceva fară ajutorul lui Dumnezeu. Fără
ajutorul lui Dumnezeu nu se poate îmbunătăţi viaţa.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Interviu realizat de Arhim. Timotei Aioanei
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Sfântul Botez şi Sfânta Cununie în viaţa Bisericii
- Nevoia de teologie profundă, slujbă corectă
şi pastoraţie eficientă*

Anul 2011 dedicat în Patriarhia Română Sfântului Botez şi Sfintei
Cununii, este un prilej de a învăţa mai mult despre aceste două Sfinte Taine
ale Bisericii. Anul omagial dedicat acestor Sfinte Taine este menit să ampli
fice cunoştinţele liturgice, pastorale şi misionare ale clerului şi ale tuturor
membrilor Bisericii, referitoare la importanţa Botezului şi Cununiei în viaţa
Bisericii si a creştinului ortodox.
La sesiunea de primăvară a Conferinţelor pastoral-misionare s-a discu
tat mai cu seamă despre semnificaţiile teologice si duhovniceşti ale celor două
Sfinte Taine, apelându-se la mărturia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii si ai teologiei
contemporane, dar şi despre unele practici neortodoxe şi abateri liturgice în
oficierea Botezului şi Cununiei. Această perspectivă este acum, în noiembrie
2011, întregită prin abordarea unor probleme de pastoraţie şi misiune, cum
ar fi: (1) modul de prezentare la orele de Religie si în programele catehetice a
Tainelor Botezului şi Cununiei, (2) copiii ca dar si binecuvântare pentru fam ilia
creştină şi (3) problem a fam iliilor mixte, din punct de vedere interconfesional şi
interreligios (botezul copiilor în fam iliile mixte).
Sub aspect teologic şi duhovnicesc, Botezul şi Cununia sunt Taine de ini
ţiere în credinţa şi viaţa creştină. Biserica este familia spirituală a celor botezaţi
în numele Preasfintei Treimi, iar cei care se unesc în iubire şi devin o nouă fa
milie creştină prin Taina Sfântă a Cununiei formează Biserica mică sau Biserica
de acasă, icoană spirituală a iubirii lui Hristos faţă de Biserica Sa.
Cunoaşterea învăţăturii ortodoxe despre Botez şi Cununie este înlesnită
printr-o cercetare atentă şi frecventă a rânduielilor liturgice ale celor două Sfinte
)

*

y

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la

Conferinţa pastoral - misionară de toamnă, Palatul Patriarhiei, Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
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Taine, a mărturiilor biblice şi gândirii patristice cu privire la ele. Totodată, pe
lângă descoperirea semnificaţiilor spirituale profunde şi multiple ale acestor
Sfinte Taine, există si
lor ca lucrări
sfin> nevoia săvârsirii lor corecte si asumării
>
>
ţitoare şi mântuitoare ale harului Preasfintei Treimi în viaţa Bisericii.
De aceea, o atenţie deosebită trebuie acordată astăzi săvârşirii corecte şi
complete a slujbelor acestor Sfinte Taine. Graba şi lipsa de atenţie, efecte nefaste
ale rutinei în slujirea liturgică, obişnuinţa cu „greşelile devenite tradiţie” şi
delăsarea spirituală, produs al secularizării conştiinţei şi vieţii creştine astăzi,
reprezintă cauze majore ale devierilor şi carenţelor liturgice. Prin urmare, la
nivelul protoieriilor, trebuie luate măsuri concrete pentru prevenirea şi în
dreptarea practicilor pseudo-tradiţionale şi a inovaţiilor individualiste în do
meniul respectiv.
In acest sens, sunt necesare cunoaşterea temeinică a slujbelor acestor
Sfinte Taine după tipicul ortodox, clar şi temeinic prezentat în cărţile de cult
(.Molitfelnic şi Aghiasmatar). Apoi, pe lângă atenţia sporită acordată săvârşirii
corecte a acestor Sfinte Taine trebuie şi multă perseverenţă în prezentarea, pe
înţelesul celor care participă la slujbe, a semnificaţiei Botezului şi Cununiei pen
tru viaţa acestora şi pentru viaţa Bisericii în general.
Din nefericire, se constată încă, în rândul unora dintre clerici un deficit
de cunoaştere teologică şi duhovnicească a ritualului sacru, o superficialitate cro
nică în slujirea liturgică şi o păgubitoare neglijenţă pastorală, privind pregătirea
credincioşilor pentru primirea şi asumarea Botezului şi a Cununiei. La toate
acestea se adaugă şi slăbirea responsabilităţii naşilor ca părinţi spirituali fa ţă de
viaţa duhovnicească a finilor. Pe de altă parte, totuşi, există şi mulţi preoţi care
se pregătesc constant pentru a înţelege mai bine şi a săvârşi mai corect şi mai
frumos aceste Sfinte Taine. Ei trebuie evidenţiaţi ca fiind exemple de urmat.
De aceea, scopul principal al celei de a doua sesiuni a Conferinţelor
pastoral-misionare semestriale 2011 este de a reaminti şi de a adânci semni
ficaţiile teologice şi duhovniceşti ale acestor două Sfinte Taine ale Bisericii,
de a observa şi corija practicile eronate privind săvârşirea lor, precum şi de a
îndemna la o mai bună pregătire pentru primirea lor ca daruri şi lucrări sfinte
şi sfinţitoare în viaţa creştinului şi a Bisericii.
t D a n ie l
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SCRISOAREA PASTORALĂ
A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL
CU OCAZIA NAŞTERII DOMNULUI
V

Naşterea Domnului, bucuria copiilor şi a părinţilor

Preacucernicului cler,
preacuviosului cin monahal
şi preaiubiţilor credincioşi
din Arhiepiscopia Bucureştilor
H ar, m ilă şi p a c e d e la H ristos D om nul,
ia r d e la n o i p ă r in te şti b in ecu v â n tă ri
„Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să sefacă fii ai lui
Dumnezeu, care nu din sângey nici din poftă trupească (...), ci de la Dumnezeu s-au
născut. ”
(Ioan 1, 12-13)

P reacu v ioşi ş i P rea cu cem ici P ărin ţi,
Iu b iţi fr a ţ i şi su rori în D om nul,
Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru că „atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine crede în E l să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnica ’ (Ioan 3, 16).
Cu alte cuvinte, Fiul veşnic al lui Dumnezeu S-a făcut om muritor ca,
omului devenit muritor, din pricina păcatului, să i dăruiască viaţa veşnică
(cf. Romani 6, 23). Mai mult, Fiul veşnic al lui Dumnezeu devine Om, pentru
ca oamenilor să le dăruiască puterea să devină f i i ai lui Dumnezeu după har.
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Deci, Naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, săvârşită nu
din iniţiativă omenească, nici din poftă bărbătească, ci prin puterea Sfântului
Duh, are ca scop înfierea omului, naşterea sa duhovnicească pentru ca el să
dobândească viată
> veşnică.
)
De aceea, însuşi Mântuitorul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: „De
nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui
Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este.
Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi de sus ’ (Ioan 3, 5 7).
Sfântul Apostol Pavel ne spune, de asemenea, că rostul Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos este înfierea noastră spirituală sau duhovnicească: „Iar
când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fem eie,
născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să i răscumpere, ca să dobândim înfie
rea. Şi pentru că sunteţifii, a trimis Dumnezeu p e Duhul Fiului Său în inimile
voastre, care strigă: Avva, Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu ; iar de eşti
fiu , eşti moştenitor a l lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos” ( Galateni 4, 4 7).
Urmând Sfinţilor Apostoli, Sfinţii Părinţi ai Bisericii (Sfântul Atanasie,
Sfântul Irineu) au rezumat învăţătura lor despre rostul întrupării Fiului lui
Dumnezeu arătând scopul venirii în lume a Domnului nostru Iisus Hristos
prin cuvintele: „Dumnezeu S-a făcu t Om, pentru ca Omul să poată deveni
Dumnezeu, după har”. Sau: „Dumnezeu S-a făcu t purtător de trup, pentru ca
Omul să poată deveni purtător a l Duhului (Sfânt)”. Sau: „Fiul lui Dumnezeu
S-a făcu t fiu a l Omului, pentru ca oamenii să devină f i i a i lui Dumnezeu după

haf.
Aşadar, Naşterea Domnului Iisus Hristos este începutul înfierii duhovni
ceşti a omului sau începutul îndumnezeirii lui prin harul lui Dumnezeu.
înfierea oamenilor în Dumnezeu se face în Biserică prin harul Sfântului
Botez în numele Sfintei Treimi (cf. M atei 28, 19), deoarece Sfânta Treime
a lucrat taina întrupării Fiului lui Dumnezeu ca Om (cf. Luca 1, 35) şi, de
asemenea, Sfânta Treime S-a arătat la Botezul Domnului nostru Iisus Hristos
în Iordan (cf. M atei 3, 16-17; Marcu 1, 10-11; Luca 3, 22).
Aşadar, prin Botez, ca unire cu Hristos, primim nu numai iertarea pă
catelor, ci şi harul înfierii, pentru că „celor câţi L-au prim it (pe Hristos), care
cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să sefacă f i i a i lui Dumnezeu, care nu din
sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu
s-au născut” (Ioan 1, 12-13).
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Nimeni să nu creadă că Botezul dă numai iertarea păcatelor; după cum era
botezul lui Ioan, adică botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor; dimpotrivă.
B o tez u l d ă şi h a r u l în fie r ii”1.
„In Botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru cel care se
naşte, iar harul Duhului (Sfânt) form ează p e cel care este botezat pentru a doua
naştere”2.
Prin afundarea în baia naşterii, Mântuitorul Iisus Hristos ia chip în omul
cel nou botezat: „şifă să ia chip Hristosul Tău în acesta care se va naşte din nou”
(Slujba Sfântului Botez). De aceea, omul botezat (copil sau adult) primeşte
numele de creştin şi poartă pecetea apartenenţei sale la Trupul mistic al lui
Hristos, care este Biserica. El este chemat să devină împreună cetăţean cu
sfinţii lui Dumnezeu, „zidiţi p e temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea
din capul unghiuluifiin d însuşi Iisus Hristos’ {Efeseni 2, 20). Prin Botez omul
începe să devină „fiu a l luminii şi moştenitor a l veşnicelor bunătăţi” (Slujba
Sfântului Botez).
Creşterea biologică şi spirituală a copilului botezat se realizează în fa
milia creştină, întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei, în care harul lui
Dumnezeu, dăruit prin binecuvântarea Bisericii, împlineşte şi sfinţeşte viaţa
a doi tineri, bărbat şi femeie, care se iubesc şi dau naştere la prunci, adică la
persoane umane chemate să participe la iubirea veşnică a Preasfintei Treimi.
Iubirea lui Dumnezeu atotputernică şi smerită arătată la Naşterea
Pruncului Iisus în Betleem, când Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu devine
Fiul Omului, ne descoperă taina mântuirii neamului omenesc ca început al
nuntii lui Dumnezeu cu omenirea.
Sfântul Ioan Gură de Aur vede o legătură între Naşterea lui Iisus Hristos
ca Om şi Taina Sfintei Cununii, arătând că Iisus Hristos este Mire al Bisericii:
„Precum la nunţi, nu mireasa este aceea care merge să-l caute pe mire, ci mirele
aleargă cu grabă spre mireasă, chiar de-ar f i elfiu de împărat, iar mireasa ar f i
dintr-o stare de jos, chiar o roabă, tot aşa şi aici nu firea omenească a urcat la
y

S f â n t u l C h i r il a l I e r u s a l im u l u i , Cateheze, III, trad. de Pr. Dumitru Fecioru,
Kd. IBM BOR, Bucureşti, 2003, p. 349; Sfântul Botez şi Sfânta Cununie azi - îndrumător
teologic, liturgic şi pastoral, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, Bucureşti,
2011, p. 27.
2T e o d o r d e M o p s u e s t ia , Omilii catehetice, 14, 9, cf. Olivier C l e m e n t , Sources. Les mystiques chretiens des origines. Textes et commentaires, Paris, Stock, 1992, p. 95.
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cer, ci Mirele (Hristos n.n.) S-a smerit pe Sine până la această fire urâtă şi dis
preţuită. Şi după serbarea nunţii, Mirele n-a mai îngăduit ca ea să rămână aici
jos, luând-o cu Sine, E l a dus-o în casa părintească, în casa Tatălui din ceruri ’3.
Episcopul martir Metodiu de Olimp (t311) spune că prin Naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem, Fiul lui Dumnezeu, „ Cuvântul a
lăsat pe Tatăl din cer. E l a coborât (S-a întrupat) pentru a Se însoţi cu această
fem eie, Biserica. Apoi a intrat în somnul pătim irii Sale. E l a murit de bunăvoie
pentru ea (...), spre a-i dărui o viaţă noua H.
Acest înţeles adânc al întrupării Domnului Iisus Hristos şi al lucrării
Sale mântuitoare, ca început a l nunţii lui Dumnezeu cu omenirea care răspun
de iubirii Sale veşnice şi ca temelie pentru binecuvântarea nunţii creştine, este
mai mult întărit de Sfânta Evanghelie de la Ioan, când ni se spune că la scurt
timp după Botezul Său în Iordan, Iisus a fost invitat împreună cu M ama Sa şi
cu ucenicii Săi (icoană tainică a Bisericii!) la o nuntă din Cana Galileii, iar aco
lo El a săvârşit prima Sa minune, şi anume a prefăcut apa în vin, „arătându-şi
slava Sa, iar ucenicii Săi au crezut în EF (cf. Ioan 2, 1-11).
Cel ce odinioară în Rai a zis „Să facem om după chipul şi asemănarea
Noastră ’ (Facerea 1, 26) şi a creat prima familie umană, adică pe Adam şi
Eva, şi i-a binecuvântat, zicând: „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi păm ântul şi-l
supuneţi ’ (Facerea 1, 28), tot E l a sfinţit nunta cu prezenţa şi lucrarea Sa minu
nată la Cana Galileii, pentru a arăta că fiecare nuntă la care este invitat, prin
rugăciune, Hristos-Domnul împreună cu sfântă Maica Sa şi cu Sfinţii Săi
ucenici devine Taină sfântă şi icoană binecuvântată a iubirii Mirelui Hristos
pentru Mireasa Lui - Biserica.
Astfel, înţelegem că sfinţenia Cununiei, ca icoană a iubirii şi unirii
lui Dumnezeu cu omenirea, a lui Hristos cu Biserica Sa, are la bază Taina
Sfântului Botez, întrucât cel ce se botează şi devine parte a Bisericii, mărturi
seşte: „mă unesc cu Hristos şi Ii slujesc Lui ca unui Domn şi Impărat!\
Aşadar, mare şi sfântă este înfierea duhovnicească prin harul Botezului,
dobândită de oameni prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi fericite
3 S fâ n t u l I oan G u r ă d e A u r , Comentariu la Evanghelia de la Ioan , Omilia 18, 2,
trad. Diacon Gheorghe Băbuţ, Ed. „Pelerinul Român”, Oradea, 1998, p. 88.
4 M e t o d iu d e O l i m p , Banchetul sau despre feciorie (Symposium), 3.8.71, Cf. Ancient
Christian Commentary on Scripture, New Testament VIII, edited by Mark J. Edwards, Inter
Varsity Press, Downers Grove, Illinois, USA, 1999, pp. 199-200.
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sunt familiile întemeiate prin binecuvântarea lui Dumnezeu, adică fericiţi

sunt părinţii care dau naştere la copii si apoi îi botează ca să devină în Hristos
fii ai lui Dumnezeu, după har; si fii duhovniceşti ai Bisericii.
Iu b iţi cred in cioşi si cred in cioasey
y

>

>

J

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc, într-o familie săracă material si aflată în călătorie, ne cheamă să acordăm o atentie deosebită
familiei, în general,'şi familiei creştine, în special. Am văzut că fam ilia este

coroana creaţiei şi locul sau mediul în care omul începe să înţeleagă taina iubirii
şi a binecuvântării părinteşti a lui Dumnezeu pentru oameni.
Anul 2011 a fost consacrat în Biserica noastră omagierii Tainei Sfântului
Botez şi Tainei Sfintei Cununii, având în vedere că atât Taina Sfântului Botez,
cât şi Taina Sfintei Cununii stau la baza familiei creştine.
Astăzi, din cauza multor greutăţi şi încercări, ca duhul lumesc sau secu
larizarea, sărăcia, înstrăinarea, individualismul, lăcomia ş.a., familia creştină
se confruntă cu slăbirea dragostei între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, între
rude şi vecini. De aceea, este necesar să reîmprospătăm şi să adâncim necontenit
înţelegerea noastră privind taina Bisericii şi rostul vieţii creştine în lume, ca timp
alfaptelor bune şi a l pregătirii noastre pentru mântuire sau pentru viaţa veşnică,
după cum ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, când zice: „Ce câştig avem de pe
urma vieţii acesteia, dacă nu ne folosim de ea pentru a câştiga pe cea viitoare?'*’.
Credinţa copiilor este inspirată şi susţinută de credinţa şi iubirea părin
ţilor pentru ei. Credinţa copiilor este unită cu dorinţa lor de a f i iubiţi şi de a
iubi. Când Biserica arată copiilor iubirea lui Hristos pentru ei, copiii devin
icoane de nevinovăţie şi bunătate care ne conduc spre împărăţia cerurilor
(cf. M atei 18, 3; 19, 14; Luca 18, 16). Credinţa nu este o simplă moştenire
culturală, ci o chemare constantă a harului lui Dumnezeu adresată omului,
care poate să răspundă acestei chemări, sau să o refuze.
Familia creştină transmite credinţa atunci când părinţii îşi învaţă copiii
să se roage şi se roagă împreună cu ei; când îi duc la biserică şi când îi îndeam
nă la spovedanie şi împărtăşire, când se adună împreună cu ei la citirea Sfintei
5
S f â n t u l Ioan G u ră De A u r , Omilii la Evanghelia după Matei, XC, III, trad. Pr. Dumitru
Fecioru, Ed. IBM BO R, Bucureşti, 1994, p.1003.
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Scripturi, lăsând lumina credinţei să strălucească peste viaţa lor de familie, şi
aducând laudă lui Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru Cel ceresc.
Cei care nu botează copiii îi lipsesc de harul înfierii duhovniceşti, de bu
curia de-a se împărtăşi din viaţa lui Hristos şi a Bisericii Sale, de frumuseţea
legăturii lor liturgice cu Sfânta Treime, Care locuieşte prin har în cei botezaţi
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi unşi cu Sfântul şi Marele
Mir ca să poată creşte nu numai biologic, ci şi teologic, adică duhovniceşte,
ca cetăţeni ai împărăţiei cerurilor.
Iubirea cu care părinţii şi naşii noştri ne-au primit şi ne-au călăuzit pri
mii paşi în această lume este în acelaşi timp o prelungire tainică a iubirii
milostive a lui Dumnezeu de la care am primit viaţa şi un fundament solid, o
garanţie pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă ca persoane umane libere,
pregătite pentru a intra în comuniune cu ceilalţi oameni şi cu Dumnezeu.
De asemenea, astăzi, mai mult ca niciodată, este necesară pregătirea tine

rilor pentru Căsătorie şi pentru viaţa de fam ilie.
Pentru cei care se căsătoresc sunt de mare folos cunoştinţele duhovniceşti
privind marea binecuvântare şi demnitate a Căsătoriei pentru viaţa celor ce
se iubesc şi pentru viaţa Bisericii care-i binecuvintează; apoi Spovedania şi
împărtăşirea viitorilor miri cu Sfânta Euharistie înainte de Cununie (întrucât
aceasta nu se mai face azi în timpul Cununiei, ca în Biserica primară).
De asemenea, este necesar ca naşii, în calitatea lor de părinţi spirituali ai
fam iliei nou întemeiate, să îndemne pe cei căsătoriţi să participe cât m ai mult
la viaţa liturgică şi misionară a Bisericii, să se roage cât mai mult ca HristosDomnul să întărească iubirea lor şi să-i ajute să biruiască ispitele şi încercările
din viaţă. Preoţii din parohii sunt chemaţi să organizeze mai multe cateheze sau
convorbiri pastorale cu tinerii şi tinerele care se pregătesc pentru nuntă, cu p ă 
rinţii şi cu naşii acestora, spre o mai bună pregătire a lor pentru a întemeia o
familie creştină trainică şi binecuvântată, spre a ajunge la fericire şi mântuire.
Fiecare dintre noi trebuie să avem o permanentă preocupare fa ţă de vii
torul fam iliei creştine şi a l neamului românesc, prin redescoperirea şi trăirea
valorilor creştine în casele noastre, în parohiile de care aparţinem şi în marea
familie a Bisericii lui Hristos6.
6
Sfântul Botez si Sfânta Cununie azi —îndrumător teologic, liturgic si pastoral, Ed. Cuvântul
Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2011.
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Să ne bucurăm totdeauna că zămislirea pruncilor este un dar dumnezeiesc,

o binecuvântare pentru fam ilie şi pentru popor; să îi sfătuim şi să îi sprijinim pe
tinerii căsătoriţi să fie roditori de copii, să-i crească şi să îi educe. Să redescope
rim dialogul, preţuirea şi ajutorarea reciprocă în familie şi între familii. Să nu
uităm niciodată că avortul este o crimă, o ucidere a unui om nevinovat care nici
nu se poate apăra (copilul). De aceea, cei care-şi ucid copiii nenăscuţi nu se pot
împărtăşi cu Hristos, Cel ce iubeşte copiii.
Fam ilia creştină în care copiii sunt prim iţi cu bucurie prin naştere sau prin
adopţie, şi crescuţi cu dragoste, educaţi creştineşte şi sprijiniţi să urmeze un drum
folositor în viaţă este binecuvântată de Dumnezeu cu darul mântuirii şi a l vieţii
veşnice7.
i
y

D reptm âritori creştini
Să folosim timpul acesta al Sărbătorii Naşterii Domnului astfel încât să

aducem bucurie copiilor şi părinţilor şi tuturor oamenilor, mai ales acolo unde
este întristare si
în care a
> tulburare. Să arătăm o atentie deosebită familiilor
>
slăbit iubirea şi bucuria comuniunii, precum şi persoanelor singure, sărace,
bolnave, bătrâne, descurajate, îndoliate şi îndurerate, oferindu-le un semn al
iubirii lui Hristos fa ţă de ei, o fap tă bună şi un cuvânt bun. Lumina de la
Betleem ne cheamă să aducem semne de speranţă acolo unde aceasta a slăbit.
Astăzi, când foarte adesea iubirea si bunătatea din inimi sunt înlocuite
cu ura şi răutatea, când faptele bune se împuţinează, iar cele rele se înmul
ţesc, când puţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţi sărăcesc, Evanghelia
Naşterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creştinii, care purtăm nu
mele lui Hristos, la multă rugăciune şi priveghere, la multă atenţie şi multă
lucrare a faptelor bune.
Dacă am sărăcit material, să avem grijă să nu ne pierdem şi ultima bogăţie
care ne-a rămas: bogăţia sufletului, adică dreapta credinţă şi bunătatea inim ii,
milostenia, prietenia şi omenia. Să păstrăm şi să înmulţim comoara cea mare şi
sfântă a credinţei Bisericii şi virtuţile strămoşeşti: nădejdea şi cinstea, iubirea şi
dărnicia.
1

y

7
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Anului omagial al
Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011.
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Bunătatea inimii şi bogăţia spirituală a sufletului nostru se arată în cu
vinte şi fapte.
Intr-o vreme în care, foarte adesea, cuvântulfolosit în public răneşte mai
mult decât vindecă, creează mai multă confuzie decât comuniune, seamănă
mai multă dezbinare decât unitate, suntem chemaţi ca, prin rugăciune şi
priveghere, să înlocuim răutatea şi sărăcia sufletului cu bunătatea şi bogăţia
spirituală pe care le aduce în suflet credinţa vie în Dumnezeu.
Să ne rugăm necontenit M aicii Pruncului Iisus să ocrotească ţara şi poporul
nostru şi să ajute cu rugăciunile ei pe toţi copiii şi părinţii, toatefam iliile care au
nevoie de ajutor şi binecuvântare de la Dumnezeu.
Să ne rugăm, de asemenea, Maicii Domnului să ajute Biserica în lucra
rea ei misionară social-filantropică pentru copii şi bătrâni, pentru bolnavi şi
săraci, pentru oamenii fară nici un sprijin, pentru „ceipe care nu-i mai iubeşte
nimeni ’, cum se spune în rugăciunea finală a Acatistului Buneivestiri.
Se aşteaptă mult de la Biserică azi, deşi ea este puţin ajutată de către acei
oameni care ar putea să o ajute mai mult. înainte de a judeca Biserica, trebuie
să ne gândim dacă am ajutat-o suficient, ca fii ai ei, ca ea să poată ajuta pe
alţii mai săraci decât noi şi mai neajutoraţi decât noi. Căminele de bătrâni şi
de copii, unităţile medicale, cantinele pentru săraci şi alte lucrări de caritate ale
Bisericii noastre au nevoie de sprijin în continuare, pentru ca toţi cei care au ini
ţiat şi realizat programe filantropice să nu se descurajeze, să nu înceteze lucrarea
lor folositoare altora.
Totodată, aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit
nouă ca să în cepem a n u l acesta (2011) con stru irea C a ted ra lei M ân tu irii
N eam ulu i. M ulţum im ş i tu tu ror clericilo r ş i cred in cioşilor d in to a te
ep a rh iile care au co n trib u it în fie c a r e lu n ă cu b a n u l lo r la colecta n a ţio 
n a la p en tru rea liz a rea a cestei lu cră ri m a ri şi sfin te, n ecesare ş i u tile d in
C a p ita la R om ân iei.
De asemenea, mulţumim autorităţilor centrale şi locale care ne-au spri
jinit financiar până în prezent, înţelegând că a cea stă b iserică a r e v a lo a re d e
sim b o l p en tru în treg n eam u l rom ânesc. Desigur, de acum înainte, lucrările
construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor creste
> mai mult ca volum si
>
ca preţ, fiind vorba de fundaţii solide şi de spaţii multe la subsolul şi demiso
lul catedralei. De aceea, suntem şi vom fi recunoscători tuturor persoanelor
şi instituţiilor care ne ajută să avansăm cu lucrările deja începute. întrucât
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Scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Naşterii Domnului_______

Arhiepiscopia Bucureştilor a contribuit financiar cel mai mult până în pre
zent la susţinerea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului,
adresăm clerului şi credincioşilor din această eparhie calde şi părinteşti mul
ţumiri.
>
In acelaşi timp, mulţumim şi altor eparhii din ţară care sunt fruntaşe în
dărnicie. Deşi banii primiţi din colecta naţională nu acoperă toate cheltuieli
le de construcţie a noii catedrale, ei reprezintă totuşi o mare încurajare pentru
Patriarhie, mai ales că traversăm acum o perioadă de criză economică.
Ca şi în anii precedenţi, la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de
31 decembrie 2011 spre 1 ianuarie 2012, suntem chemaţi să ne rugăm lui
Dumnezeu, Domnul timpului şi al istoriei, pentru sănătate şi mântuire, pen
tru toţi românii din ţară şi din afara graniţelor României.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2012
şi Botezului Domnului, Vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi mântuire,
pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea
bună, dimpreună cu urarea tradiţională: „La mulţi ani?' *
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţir (2 Corinteni 13, 13).
Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părinteşti binecuvântări,
t D a n ie l

Prin harul lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
adresat participanţilor la cel de-al XlX-lea Congres
Ecumenic Internaţional pentru Spiritualitate Ortodoxă
organizat la Bose (Italia)
(7-10 septembrie)

La Mănăstirea Bose din Italia, a avut loc în perioada 7-10 septembrie cel de-al
XlX-lea Congres Ecumenic Internaţional pentru Spiritualitate Ortodoxă, care a reunit
profesori de teologie şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe, Catolice şi Evanghelice.
Tema conferinţei a fost intitulată „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa duhovnicească”.
Congresul de anul acesta s-a axat pe problematica ridicată de receptarea şi înţelegerea
Sfintelor Scripturi în tradiţia teologică răsăriteană şi apuseană. Congresul a avut mai
multe direcţii principale. In primul rând s-a analizat hermeneutica biblică elaborată
de Sfinţii Părinţi, apoi s-a vorbit despre dimensiunea eclesială a Sfintelor Scripturi,
de la slujirea liturgică până la autoritatea Bibliei în teologia ortodoxă, de la relaţia
între metoda istorico-critică de exegeză şi interpretarea bisericească până la exegeza
duhovnicească.

Cuvântul lui Dumnezeu - lumină şi hrană
pentru sufletul creştinului
Cu multă bucurie, ne adresăm dumneavoastră, participanţilor la cel

de-al XlX-lea Congres Ecumenic Internaţional pentru Spiritualitate Ortodoxă,
care are ca temă „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa spirituală”, oferindu-vă
mesajul nostru.
Centrul vieţii spirituale a Bisericii îl constituie Persoana Mântuitorului
Iisus Hristos, Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om ca să dă
ruiască omului viata
în comuniunea Preasfintei Treimi.
> veşnică
y
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Prin lucrarea Duhului Sfânt, Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu se află
mistic prezent în cuvintele Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii, ambele păs
trate de Sfânta Biserică. De aceea, Biserica - Trupul tainic al lui Hristos - este
luminată şi călăuzită de acelaşi Duh Sfânt Care a inspirat Scripturile şi are mi
siunea de a recepta şi mărturisi prezenţa activă a Cuvântului lui Dumnezeu în
lume, ca pregustare a îm părăţiei cerurilor. Părinţii Bisericii arată că în Biserica
lui Hristos ne hrănim din conţinutul spiritual a l Sfintelor Scripturi, ca şi din
pâinea euharistică, deoarece conţinutul spiritual a l acestora este Hristos însuşi —
Cuvântul lui Dumnezeu sau Cuvântul vieţii.
y

întrucât Hristos Cel Răstignit şi înviat rămâne mereu prezent în Biserica
Sa până la sfârşitul veacurilor (M atei 28, 20), citirea Sfintei Scripturiyprin care
noi intrăm în comuniune cu Hristos —Cuvântul vieţii, este mai mult decât un
act de cultură teologică, ea este un a c t d e com u n iu n e f i creştere sp iritu a lă
în iu b ire fa ţ ă d e D u m n ezeu şi d e oam en i. Această activitate spirituală este
foarte necesară mai ales în lumea de astăzi, marcată de fenomenul seculariză
rii, perceput ca înstrăinare a omului de Dumnezeu, şi afectată de individua
lism, perceput ca însingurare a omului în relaţia sa cu semenii, dar şi o lume
invadată de inflaţie de cuvinte şi imagini mediatice fară un conţinut spiritual
profund. Insă, Cuvântul lui Dumnezeu prezent şi ascultat în viaţa Bisericii ne
învaţă şi ne ajută să simţim că sufletul omului valorează mai mult decât toate
bunurile materiale terestre şi că omul este creat nu pentru a sfârşi în moarte, ci
pentru înviere, adică pentru a trăi veşnic în iubirea lui Dumnezeu. De aceea,
viaţa creştinului pe pământ trebuie să fie pregătire pentru bucuria vieţii eterne,
în comuniunea de iubire a lui Dumnezeu cu oamenii din toate timpurile şi
din toate locurile.

In Biserica Ortodoxă ascultarea şi contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu
se realizează şi se exprimă în multe moduri, şi anume: prin lecturi biblice,
muzică sacră, icoane, fresce, sculptură, miniatură şi alte form e de artă sacră.
Toate acestea sunt m odalităţi de exprimare solemnă şi mistică a comuniunii
omului credincios cu Hristos —Cuvântul vieţii, în Biserică şi în viaţa personală
cotidiană.
Astfel, Adevărul, Iubirea şi Lumina lui Hristos, prezente în Sfânta
Scriptură, unifică şi sfinţesc viaţa comunităţii creştine şi a fiecărui creştin în
parte, dăruindu-i bucurie şi pace, speranţă şi curaj, când acesta uneşte zilnic
rugăciunea cu lectura biblică sau cu audiţia biblică radiofonică.
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Ne rugăm Preasfîntei Treimi să binecuvânteze pe toţi organizatorii şi
participanţii la această întrunire spirituală şi misionară, pentru ca lucrările ei
să aducă lumină si
> bucurie în sufletele tuturor!
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s Message to the Participants
in The 19th International Oecumenical Congress fo r Orthodox Spirituality
organized in Bose (Italy), September 7-10
God’s Word - Light And Food For The Christian’s Soul
It is with great joy that we address to you, all that are taking part in “The 19th
International Oecumenical Congress for Orthodox Spirituality, on the topic “God s
Word in the Spiritual Life”, giving you our message.
The very centre of the Churchs spiritual life is our Lord and Saviour Jesus
Christ s Person, God s everlasting word, Who made Himself man in order to give
man the everlasting life in communion with the Holy Trinity.
Through the instrumentality of the Holy Spirit the Logos, or God s Word, is
mystically present in the words of the Holy Writ and the Holy Tradition, both being kept and perpetuated by the Holy Church. That is the reason why, the Church
- Christ s Mystical Body - is illuminated and led by the same Holy Spirit Who has
inspired the Scriptures and has the mission of receiving and confessing the active

presence o f God’s Word in the world\ as foretaste o f the Kingdom o f Heaven. The Holy
Fathers of the Church pointed out that in Christ’s Church we feed on the spiritual

content o f the Holy Scriptures as on the Eucharistic bread, because their spiritual content
is Christ Himself- the Word o f God, or the Word o f life.
As Christ Crucified and Resurrected is forever present in His Church, and “to

the very end o f the age” (Matthew 28, 20), reading the Holy Writ - through which we
enter into communion with Christ —The Word o f Life - is more than an act o f theo
logical culture, it is an act o f communion and spiritual growth in the Iove for God and
men. This spiritual activity is very necessary, especially in the world of today, which
is struck by the phenomenon of secularization - mans supreme estrangement from
God - and affected by individualism - mans alienation from his fellowmen -, and
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also a world submerged in a flood of words and media images having no deep spiri
tual content whatsoever. But God s Word present and listened to in the life of the
Church does help us feel that mans soul is worth much more than all the terrestrial
material values, and that man was created not to die at the end of his life, but to
resurrect and everlastingly live in God’s Iove. That is why, a christians life on earth
must be preparation for the bliss of the eternal life, in God s communion of Iove
with the men of everytime and everywhere.
In the Orthodox Church, the observance and contemplation of Gods word
are accomplished and expressed in several manners: biblical lectures, sacred music,
icons, wall paintings, sculptures, miniatures and other forms of sacred art. These are
all manners of giving solemn and mystical expressions of the faithful mans com
munion with Christ - The Word of Life in Church, as well as in ones own daily life.
Hence, Christs Truth, Love and Light, which are present in the Holy
Scriptures, unify and consecrate the life of each Christian community and each and
every Christian as a part of it, giving them joys and peace, hope and courage, whenever they daily join prayers and biblical readings, or biblocal radio broad - casting
hearings.
We elevate fervent prayers to the Holy Trinity for blessing all the organizers
and participants in this spiritual and missionary assembly, so that its proceedings
may bring light and joy in everybody s soul!
t D a n ie l

Patriarch o f the Romanian Orthodox Church
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL,
adresat elevilor, părinţilor şi profesorilor,
la începutul anului şcâlar 2011-2012
(10 septembrie)

O educaţie solidă învinge criza economică

Intimpdecrizăoamenii seschimbă: unii devinmai responsabili şi se
maturizează, iaralţii setulburăşi sedestabilizează. Deaceea, educaţiaîn
timpdecrizătrebuiesăfieîntărirespiritualăacopiilorşi părinţilorpentru
anupierdeechilibrulşi speranţa. Defapt, educaţiaadevăratămodeleazăşi
cultivăpeomnu numai profesional, ci şi spiritual. Dinpăcate, înconcepţia
lumiisecularizatedeastăzi, uniipărinţiaşteaptăcaşcoalasăoferecopiilorlor
oeducaţiecaresălepermităsăcâştigecâtmaimult, într-operspectivăstrict
materialistă. Astfel apareindividul „emancipat”carevreasăfiecineva prin
ceeaceacumuleazămaterial, darcarenuacordămultăimportanţăvalorilor
spiritualeşimorale. Inaceastăperspectivă,omuleducatnumaiştiinţificpoa
teajungesăfieînacelaşitimp„savant şi sălbatec”.
Dinacest motiv, Bisericaestemereupreocupatăcaeducaţiaintegrală
(ştiinţificăşispirituală) acopiilorşiatinerilorsăfiecuprioritateîncentrul
atenţieifamiliei, aşcoliişiasocietăţii,întrucâtesteceamaiimportantăinves
tiţiespirituală,carenupoatefiniciodatăevaluatăînbanisauvalorimateriale.
Omulfiindpersoanăsedeosebeştedeanimaleşideroboţi, deoareceare
sădităînfireasachemarea de-a căuta valori spirituale perene şi eterne. Toate
momentelevieţii omului pot aveasemnificaţii spiritualeşi deveni creatoa
redevalori perene. Acestesemnificaţii setransformăînartă, religie, ştiinţă
sauculturăşi setransmit de-alungul secolelorcafiindun dor de nemurire
sau o dorinţă de comuniune si iubire eternă. D
eaceea, numai înrelaţiacu
>

>

7

y
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Dumnezeuomuldescoperătainaprofundăaexistenţeisale, adicăsensulul
timalvieţii, almorţiişialînvieriisalepentruadobândiviaţaeternă.
Majoritateaideologiilorsecularistedinultimeledouăsecoleautrans
formatexpresiapaulinăomul cel nou (cf. Efeseni 4, 23-24), reducândidealul
educaţiei laformareaintelectualăşi pragmaticămaterialistă, carelimitează
omullanevoileelementarebiologiceşiculturalealesupravieţuiriisaualeferi
cirii bazatepevalorimateriale, abandonânddimensiuneaformării spirituale
aomuluiprincaresecultivăsmereniaori modestia, sinceritatea, blândeţea,
iubireadezinteresatăsisfinţenia.
Caurmare, învăţământul, culturaşi relaţiiledefamiliesuntînprezent
ameninţatedeaceastăorientarematerialistăsecularizantă, întrucâtindividul
îşidefineşteidentitateaprinadoptareaunui„feldeviaţă”(lifestyle)bazatpe
materialismulexcesivalsocietătiideconsum.Insăconsumulmaterialexcesiv
dehrană, haineşi confort material estesemnul unui vidspiritual înviaţa
omului caretrăieştemai mult lanivel corporal decât spiritual, căutândcu
patimăinfinitulspiritualînlucrurilematerialelimitate,sauînlocuindiubirea
eternăcuidolitrecători.
Intr-un asemenea tipde societate obsesivmaterialistă, sistemul de
învăţământ treceşi el printr-oserioasăcriză, astfel căviolenţaşi drogurile
suntprezenteînşcoli, iarcopiii mici nusuntsuficient protejaţi deefectele
nociveale„industriei”pornografice. Tinerii sunt tentaţi şi chiarajutaţi să
gândeascănumai întermeni desuccesmaterial, săfie„buni laînvăţătură”,
casăpoată„plecaafară”, adicăînstrăinătate. Mulţi învaţă„să se descurce
individual”, p
entrucănumai suntantrenaţi spreunideal naţional. Astfel,
pragmatismulindividualistexcesivsubmineazăpatriotismulsănătosşisimţul
coresponsabilităţiicomunitare.
încercândsărăspundăacestorproblemealesocietăţiinoastreromâneşti,
PatriarhiaRomânăahotărât caanul2011săfiedeclaratAnul omagial al
Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii in Patriarhia Română, a
vândca
temeprioritarepastoraţiafamiliei creştineşi educaţiaspiritualăacopiilorşi
tinerilor.
înacest sens, pelângăoreledereligiedinînvăţământul destat, prin
proiectelesaleeducaţionale„Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”,
BisericaOrtodoxăRomânăfaceeforturimultiplesă-ieduce pe copii în spiritul
>

>

iubirii de Dumnezeu şi de oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei
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şi a întrajutorării, şi să prevină abandonul şcolar cauzat de sărăcie sau de ab
senţa părinţilor plecaţi la muncă în străinătate.

Prinbirourileei decateheză
parohială, printabereledecopii (4800decopiiînvaraacestuian)pecarele
organizeazăîncadrulacestorproiecte, Bisericasestrăduieştesăsuplinească,
înviaţamultorcopii, lipsadeafecţiunepărinteascăşiaatmosfereidefamilie,
darşisădescoperecopiitalentaţipecareîiîncurajeazăsă-şicultivetalantulîn
folosulBisericiisialsocietătiiromâneştideazi.
Acum,laînceputul noului anşcolar, cusentimentedemultăpreţui
repentrucei carepracticăştiinţaşi artaeducaţiei, nerugămMilostivului
Dumnezeu,Izvorulînţelepciuniişialbunătăţii, săbinecuvântezepetoţiele
vii, învăţătorii, profesorii şi părinţii, pentruaputeatrăi împreunăbucuria
creşterii spiritualeşiaformării intelectualeacopiilorşi tinerilorsprebinele
familiei, Bisericiişipoporuluiromân.
>

>

>

t D a n ie l

PatriarhulBisericiiOrtodoxeRomâne

Summary: His Beatitude Father Patriarch DANIEL’s message given to the pupils,
the parents and the teachers, at the beginning of the school year 2 0 1 1 -2 0 1 2 .
A solid education overcomes the economic crisis
In the times of economic crisis, people change a lot: some grow more responsible and come to maturity, others grow confuse and lose their poise. That is the
reason why, education in the times of crisis must be one capable to spiritually fortify
children as well as parents, in order to keep both balance and hope. As a matter of
fact, a true education is sure to shape and cultivate man not only professionally, but

spiritually as well. Unfortunately, from the point of view of the secularized world of
today, some parents expect school to give their children an education able to allow
them to eam as much money as possible, from a materialistic point of view. It is the
way the “emancipated” individual appears, longing for becoming some great personality only through he is supposed to accumulate materially, but also does not give
much importance to the spiritual and moral values. From this point of view, the man
who is only scientifically educated is supposed to become both “scholar and wild”.
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That is the reason why, the Church is permanently concerned with the childrens and youths complete education (scientifîc and spiritual) being in the very
centre of attention of the family, the school and the society, as it is the most impor
tant spiritual investment which can never be evaluated in money or material goods.
Man, as person, is different from animals or robots, because the call for looking for perennial and eternal values is deeply rooted in his nature. Every moment in
man’s life can have spiritual meanings and become productive of perennial values.
These meanings become art, religion, science or culture, and propagate through
centuries as a longing for immortality, or a yearning for communion and everlasting
Iove. That is why, it is only in his relationship with God that man finds out the deep
mystery of his existence, i.e., the ultimate meaning of his life, death and resurrection, so as to acquire everlasting life.
For the past two centuries, most of the secularized ideologies have altered
Saint Paul’s idea of new man (cf. Ephesians 4, 23-24), thereby reducing the ideal of
education to the materialist and pragmatic intellectual training, which keeps man
within the narrow limits of the elementary biological and cultural necessities of surviving or of some sort of a happiness uniquely based on material values, abandoning
the dimension of mans spiritual education which cultivates humility (or modesty),
sincerity, gentleness, unselfish Iove and saintliness.
Accordingly, education, culture and family intercourse are all threatened today
by this secularized and materialistic tendency, because the individual is able to give
a definition to his own identity only by adopting a life style based on the excessive
materialism of the consumer society. But the excessively material consumption of
food, clothes and material comfort is a proof of a spiritual void in mans life, who
lives on a bodily level rather than on a spiritual one, passionately looking for the
spiritual infinite in the material limited things, or replacing the everlasting Iove by
ephemeral idols. It is within such an obsessively materialistic society that the edu
caţional system goes through a grave crisis, and so there is no wonder that violence
and drugs are to be found in schools, and young children are not protected against
pornographic “industry”. Young people are tempted and even encouraged to think
only in terms of materialistic success, to be “prize winners” in school, so that they
may “go forth”, i.e., abroad. Many are taught “to manage on ones owri\ as they are
not stimulated to have a naţional ideal. Thus, the excessive individualistic pragma
tism undermines the sound patriotism and the sense of communal responsibility.
Trying to give an answer to these problems of our Romanian society, the
Romanian Patriarchate decided that the year 2011 should be devoted to the Holy

Baptism and Holy Matrimony in the Romanian Patriarchate, and subjects like “shepherding Christian family” and “spiritual education o f children and young people”
being preeminently debated.
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On that score, beside the classes of religion in the state educaţional system,
through some educaţional projects, such as “Christ Communicated to Children”
and “Decide in Favour of School!”, the Romanian Orthodox Church makes sundry
efforts to educate children in the spirit o f Iovefo r God andfellow men, promoting prayer,

friendship and mutual assistance, and to prevent school desertion caused by poverty or absence o f the parents working abroad. By the agency of offices of catechetical education
in parishes, as well as of the camps for children (they have included 4800 children
this year) that are organized as a part of these projects, the Church takes pains to
make up, in many childrens life, for the lack of paternal affection and family atmosphere, but also to discover talented children who are encouraged to cultivate their
talent for the benefît of the Church and the Romanian society of today.
Now, at the beginning of the new school year, with feelings of high esteem for
those that radiate and disseminate Science and art of education, we pray the most
merciful Lord, source of all wisdom and kindness, to bless all the pupils, school
masters, teachers and parents, so that we may experience together the satisfaction of
the spiritual rise and the intellectual development of the children and youth, for the
benefît of the family, the Church and the Romanian people.
t D a n ie l
Patriarch o f the Romanian Orthodox Church
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Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
(17-18 septembrie)
Ştefan M ă r c u leţ

în perioada 17-18 septembrie 2011 a avut loc vizita canonică a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, în vederea
sfinţirii bisericii Parohiei Turda Băi, cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”. Sfântul
locaş, a cărui piatră de temelie a fost pusă la 29 octombrie 1999, a fost ridicat în
tre anii 2000-2001, sub coordonarea preotului paroh Aurel Mişca, pe locul unde
odinioară se afla biserica Parohiei numită „Dintre Români”. Din program au făcut
parte vizita la Mănăstirea „Mihai Vodă” din Turda, unde a fost săvârşită o slujbă de
Te Deum, şi târnosirea bisericii Parohiei Turda Băi, la care au participat, alături de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului,
Albei Crişanei şi Maramureşului, Preasfinţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, mai mulţi preoţi, diaconi şi repre
zentanţi ai autorităţilor locale. La finalul slujbei, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a oferit mai multe distincţii celor care au contribuit la ridicarea sfântului
locaş, primind la rându-i distincţia de cetăţean de onoare al municipiului Turda.

Dupăpraznicul înălţării Sfintei Cruci, înzilelede 17-18septembrie
2011, Preafericitul PărinteDaniel, Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne,
aefectuatovizităcanonicăînArhiepiscopiaVadului, FeleaculuişiClujului.
Scopul principal al acesteiaafostsfinţireabisericii ParohieiTurdaBăi, care
aprimithramul„PogorâreaDuhuluiSfânt”.Lucrărilelaacestsfântlocaşau
fostînceputeîndatade29octombrie1999, cândafostpusăpiatradeteme
lie.Actualaconstrucţie,înstilbizantin,afostridicatăînperioada2000-2001,
subcoordonareapreotuluiparohAurel Mişca, peloculundemai înaintese
găseabisericaParohiei numită„DintreRomâni”. Proiectul afost executat
decătreDomnul GherasimMişcadinTimişoara, picturafiindexecutatăde
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cătreDomnulPetruTeglaş,
iar catapeteasma de către
sculptorul Mircea Marian
dinTurda.
Vizitacanonică aîn
ceput în seara zilei de
17 septembrie, sâmbătă,
când Preafericitul Părinte
PatriarhDaniel afost în
tâmpinat,peAeroportuldin
Cluj-Napoca, laora18:35,
de către Inaltpreasfinţitul
Andrei, Mitropolitul Clu
jului,AlbeiCrişaneişiMa
ramureşului,7 Preasfintitu
> l
VasileSomeşanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei
Vadului,7 Feleacului si
Clujului şi membrii Per
manenţei Consiliuluiepar
hialalArhiepiscopiei.
Biserica Parohiei Turda Băiy
Ulterior, delegaţia a
cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt ”
merslaMănăstirea„Mihai
Vodă”dinTurda, unde a
fostoficiatăoslujbădeTe Deum încinsteaînalţiloroaspeţi, lasfârşitulcăre
iaInaltpreasfinţitulAndrei aadresatuncuvântdebunvenitPreafericitului
Părinte Patriarh Daniel. La rându-i, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române arostit uncuvântdeînvăţătură, desprelegăturadintreparohii şi
mănăstiri, familiacreştinăsi rolul ei alături defamiliamonahalăîncadrul
Bisericii.
Slujbadesfinţireabisericii Parohiei TurdaBăi aînceput duminică,
18octombrie, laora08:30, cândPreafericitulPărintePatriarhDaniel, alături
deÎnaltpreasfînţitulAndreişiPreasfinţitulVasileSomeşanul, ausăvârşitsluj
badetârnosireacelorpatrulaturialebisericii, prinstropireacuapăsfinţită
şiungereacuSfântulşiMareleMir.Apoi, auaşezatpărticeledemoaşteînpi
>

>

7

i
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ciorulSfinteiMese, unsăapoicuSfântulşiMareleMirşiîmpodobităcuveş
minteleşiobiecteleliturgiceşiausfinţitcatapeteasmaşipicturabisericii. La
finalulslujbei desfinţire, PatriarhulRomâniei avorbitdespreînsemnătatea
târnosirii bisericii pentruocomunitate, despresimbolisticaactelorliturgice
delaaceastăslujbăreligioasăşidespresfinţiimucenici, pemormintelecărora
s-auziditprimelebisericişicare, prinmoaşteleloraşezateînSfântaMasă, îi
ocrotescpecredincioşişisuntmodeledejertfelnicie.
încontinuare, laora10:00, ierarhii împreunăcupreoţii şi diaconii au
săvârşitSfântaLiturghie, peoscenăspecialamenajatăînapropiereabisericii.
Răspunsurileliturgiceaufost datedeCorul „Teofania”dinTurda, condus
depărinteleSebastianZăhan,alături deCorul Parohial, condusdedomnul
MarcelSasu.
DupăcitireaSfintei Evanghelii, Preafericitul PărintePatriarhDaniel a
rostitcuvântuldeînvăţătură, tâlcuindEvangheliaDuminiciidupăpraznicul
înălţării Sfintei Cruci'. „
Evanghelianearatăcăpentruaurmalui Hristos
avemnevoiedelepădareadesine. Ceînseamnăaceastălepădaredesine?
Ceînseamnăaceastănegaredesine?Nuînseamnăoareodepersonalizare?

Moment din timpul slujbei de sfinţire a bisericii Parohiei Turda Băi
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind iconostasul bisericii Parohiei Turda Băi

Cumsănelepădămdenoi înşinecândneiubimpenoiînşineatâtdemult,
încât uitămdeDumnezeuşi desemenii noştri?Lepădareadesinepecare
Mântuitorul IisusHristosne-ocereînseamnăschimbareafelului deafi şi
deavieţui, adicăsănumai trăimînmodegoist, numai cugândullanoiîn
şine, ci maiîntâi sănegândimlaDumnezeu,Izvorulvieţii noastre, şilacei
dinjurul nostru:părinţi, fraţi, vecini, oameni săraci, bolnavi, neajutoraţi şi,
astfel, delaiubireadesineegoistăsaupătimaşă, sătrecemlaiubireasfântă
deDumnezeusi desemenii noştri. IubireadeDumnezeusi desemeni ne
ajutăsăieşimdinînchisoareaegoistăasufletuluinostru.înesenţă, lepădarea
desineînseamnădeschidereasufletuluinostrupentrucaiubireasfântăalui
Dumnezeusauharul Lui săluminezeviatanoastră, iarnoi sătransmitem
aceastăiubiresemenilornoştri. Lepădareadesineesteoiubirenepătimaşă, o
învieredinmormântulegoismuluişiobucuriedecomuniunecuDumnezeu,
înrugăciune, şicuoamenii, înfaptebune. Lepădareadesineneajutăsăur
mămluiHristospecaleamântuiriişi, caatare,viaţaluiHristosdevineViaţa
vieţii noastre”.
y

y

y
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De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat faptul că pentru a-L urma pe
Mântuitorul Hristos trebuie să ne asumăm crucea: „Cine a purtat crucea
suferinţei cu gândul la Hristos şi s-a apropiat de Dumnezeu acela a simţit
că în cruce se află deja tainic ascunsă sămânţa învierii, lumina învierii. De
aceea, oamenii care au suferit mult şi au biruit ispitele, necazurile, suferinţele
sunt luptători în viaţa aceasta. Dacă renunţăm la ceva primim pe Cineva în
schimb. Ne lepădăm de o viaţă egoistă, dar primim o viaţă sfântă, duhovni
cească. Ne lepădăm de iubirea de noi înşine ca să primim iubirea nesfârşită
a lui Hristos Care sfinteste iubirea noastră si a noastră devine milostivă ca
y

y

y

a Lui. De aceea, zice El „Fiţi milostivi precum Tatăl vostru Cel din Ceruri
milostiv este” (Luca 6, 36).
Totodată, Patriarhul Românei a vorbit şi despre lepădarea de sine ca o
condiţie a apropierii de Dumnezeu: „Unii sociologi contemporani au spus
deja că dintre toate civilizaţiile existente până acum în istorie civilizaţia noas
tră este cea mai narcisistă, care iubeşte să se vadă pe sine şi să se asculte pe
sine, să se laude pe sine, să se rezeme doar pe sine şi să fie sieşi suficientă.
Omul narcisist nu are altă preocupare decât propria persoană. De aceea, ci
vilizaţia narcisistă este de fapt o civilizaţie autosuficientă, arogantă şi indivi
dualistă. Astfel, lepădarea de sine astăzi pare pentru unii o astfel de gândire
egoistă ca un fel de autodistrugere sau autonegare a personalităţii sau per
soanei. Mântuitorul Iisus Hristos înţelege prin lepădarea de sine schimbarea
modului nostru de a fi, de a gândi, de a făptui şi anume, trecerea de la modul
de vieţuire egoist la modul de vieţuire altruist. Trecerea de la iubirea de sine
la iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi numai atunci când omul iubeşte
din tot sufletul său, din tot cugetul său, cu toată puterea sa pe Dumnezeu, îi
oferă omului libertate pentru că nu se mai leagă de o fiinţă trecătoare şi limi
tată din lumea aceasta, ci intră în comuniune cu Dumnezeu Cel nelimitat în
timp şi spaţiu şi netrecător. De aceea, lepădarea de sine înseamnă orientarea
omului spre Dumnezeu, izvorul vieţii. Sfântul Maxim spune că iubirea ade
vărată este acea stare a sufletului care îl preferă pe Dumnezeu oricărei făpturi
din lumea aceasta pentru că ceea ce iubim la aceea ne limităm. Când iubim
persoane şi lucruri materiale ca pe ultima realitate din viaţa aceasta ne limi
tăm la lucruri trecătoare şi la persoane limitate şi trecătoare. Când însă iubim
pe Dumnezeu, iubirea noastră devine netărmuită, si atunci iubirea fată de
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semeni, dacă este iubire în Dumnezeu, se sfinţeşte, se întăreşte. Iubirea noas
tră nu mai este una egoistă, ci una dăruitoare de sine, jertfelnică, generoasă”.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit
mai multe distincţii celor implicaţi în ridicarea bisericii Parohiei Turda Băi.
Astfel, preotului paroh Aurel Mişca i-a fost conferită Crucea patriarhală, iar

Credincioşi din Turda Băi prezenţi la slujba de sfinţire
a bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”

domnului Tudor Ştefanie, primarul municipiului Turda, Ordinul „Ştefan cel
Mare”. De asemenea, familiile Aurel şi Letiţia Arion, Liviu şi Eta Nicoară au
primit Diploma onorifică „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”,
ca şi membrii Consiliului şi ai Comitetului parohial. Apoi, Preafericirea Sa a
dăruit Parohiei Turda Băi o cruce de binecuvântare, cruce care a fost confec
ţionată la Atelierele Patriarhiei Române, o Evanghelie în limba română care,
pentru prima dată, a fost împodobită cu icoane duminicale, o cădelniţă de
argint masiv şi mai multe cărţi pentru biblioteca parohiei. Totodată, domnul
primar Tudor Ştefanie a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de
„Cetăţean de onoare” al municipiului Turda şi o icoană argintată.
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Ulterior, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a vorbit despre aşezarea is
torică de laTurda şi viaţa bisericească de aici, mulţumind Preafericirii Sale, pre
oţilor şi tuturor credincioşilor pentru prezenţă. Cuvântul de final a aparţinut
părintelui Aurel Mişca, parohul bisericii, care a adus cuvinte de laudă, apre
ciere şi mulţumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Inaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Andrei, Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Vasile
Someşanul, dar şi autorităţilor şi credincioşilor care au ajutat sub o formă sau
alta la constructia
de cult.
> lăcaşului
>

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s visit in the Archdiocese of
Vadul, Feleacul and Cluj, the 17^ and the 18 ^ of September
After the feastday of the Exaltation of the Cross, His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church, made a caqnonical visit in the
Archdiocese of Vadul, Feleacul and Cluj, o the 17th and the 18th of September 2011.
The main purpose of this visit was the consecration of the church in Turda Băi
parish, which was given the patronal feastday of the “Pentecost (the Descent of
the Holy Ghost)”. The works for bulding this dwelling of worship started on the
29th of October, when the foundation stone was first laid. The present-day church,
built in Byzantine style, has been erected between 2000-2001, under the care of the
Dean, Father Aurel Mişca, on the spot of a former church called “From Among the
Romanians”.
Saturday, the 17th of September, His Beatitude Father Patriarch Daniel was
welcomed by His Eminence Andrei, Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and
Maramureş, by His Grace Vasile Someşanul, Vicar Bishop of the Archdiocese of
Vadul, Feleacul and Cluj, as well as by the members of the Permanent Archdiocesan
Council. Later on, the three hierarchs, assisted by the other members of the delegation, visited “Mihai Vodă” Monastery in Turda, where a Te Deum divine service was
officiated.
Sunday, the 18th of September, there took place the ceremony of consecrating
the church in Turda Băi parish, followed by the divine service of the Holy Liturgy
at the end of which His Beatitude Father Patriarch gave a speech explaining and
commenting upon the evangelical pericope of the Sunday after the Exaltation of the
Cross, and granted decorations to those who had contributed to the building of this
dwelling of worship. On his turn, His Beatitude was awarded the title of freeman of
Turda municipality.

38

Cel de-al IV-lea Congres naţional
H ristos îm părtăşit copiilor
(19 septembrie)
Cristian B o s t a n

Desfăşurată în perioada 19-21 septembrie 2011, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cea de-a IV-a ediţie a Congresului naţio
nal „Hristos împărtăşit copiilor” a avut drept scop întâlnirea inspectorilor eparhiali
din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, trecerea în revistă a activităţilor catehetice desfăşurate pe parcursul anului trecut, precum şi propunerea de idei pen
tru activităţile viitoare. La şedinţele de lucru au participat atât delegaţi ai tuturor
eparhiilor din ţară, cât şi invitaţi de peste hotare, şi anume: Profesorul David Frost
de la Institutul de Studii Creştin-Ortodoxe al Universităţii Cambridge din Marea
Britanie, iniţiatorul proiectului de cateheză pentru adulţi „The Way” („Calea”), îm
preună cu soţia sa, Christine Mangala Frost, Profesorul James Morgenrath, coordo
natorul regional al proiectului „The Way” în Statele Unite ale Americii, precum şi
o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Georgia, unde se doreşte aplicarea proiectului
„Hristos împărtăşit copiilor”.
In cadrul sesiunilor de lucru s-a dat citire mesajului Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, intitulat „Copiii şi tinerii creştini sunt prezentul şi viitorul Bisericii”,
s-a prezentat programul catehetic pentru adulţi „The Way” („Calea”) şi s-a hotărât,
în contextul proclamării de către Patriarhia Română a anului 2012 - „Anul omagial
al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, organizarea unui concurs de
miniproiecte cu caracter social-catehetic, intitulat „Copiii - Mâinile lui Hristos”. La
final, participanţii la cea de-a IV-a ediţie a Congresului naţional „Hristos împărtăşit
copiilor” s-au întâlnit cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

în perioada 19-21 septembrie 2011, a avut loc, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cea de-a IV-a ediţie a Congresului
naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, organizat de Patriarhia Română în
colaborare cu Organizaţia World Vision România, desfăşurată la Palatul
Patriarhiei, în Sala Conventus. Această întrunire a avut drept scop întâlnirea
inspectorilor eparhiali din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, trecerea în
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revistă a activităţilor catehetice desfăşurate pe parcursul anului trecut, pre
cum şi propunerea de idei pentru activităţile viitoare.
La şedinţele de lucru defaşurate sub preşedinţia Părintelui Constantin
Naclad, inspector în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei
Române, au participat delegaţi de la toate eparhiile din ţară, cu binecuvânta
rea ierarhilor locului, precum şi alţi invitaţi, şi anume: Profesorul David Frost
de la Institutul de Studii Creştin-Ortodoxe al Universităţii Cambridge din
Marea Britanie, iniţiatorul proiectului de cateheză pentru adulţi „The Way”
(„Calea”), împreună cu soţia sa, Christine Mangala Frost, Profesorul James
Morgenrath, coordonatorul regional al proiectului „The Way” în Statele
Unite ale Americii, precum şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Georgia,
unde se doreşte aplicarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”.
Prima sesiune de lucru a fost deschisă de Părintele Gheorghe Holbea,
consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei
Române, care a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
adresat participanţilor la această ediţie, pe care îl redăm mai jos:

Copiii şi tinerii creştini sunt prezentul şi viitorul Bisericii

Preasfinţiile Voastre,
Preacucernici Părinţi Consilieri,
Preacucernici Părinţi Inspectori,
Distinşi Invitaţi,
Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor", organizat pentru
a patra oară de Patriarhia Română, arată preocuparea permanentă a
Bisericii noastre pentru lucrarea educativ-misionară în rândul noii ge
neraţii, fiind convinsă că toţi copiii şi tinerii crescuţi în credinţă sunt
prezentul şi viitorul Bisericii. Prin programul misionar numit „Hristos
împărtăşit copiilor", Biserica Ortodoxă Română revigorează cateheza
parohială pentru creşterea spirituală a copiilor în iubirea lui Hristos,
colaborând cu Organizaţia World Vision România.
Biserica educă, astfel, pe copii şi tineri în spiritul valorilor creştine,
chemând la o viaţă trăită în lumina credinţei, a dragostei şi a speranţei
mântuirii, ca unire a omului cu Dumnezeu - Izvorul vieţii veşnice.
Prin orele de cateheză parohială ea îi cheamă pe copii să se apropie de
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Hristos şi să se împărtăşească din iubirea Sa jertfelnică, pentru a creşte
în iubire sfântă faţă de Dumnezeu, de Biserică, de familie şi de semeni.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul
2011 să fie declarat Anul om agial a l Sfântului B otez şi a l Sfintei
Cununii în P atriarhia R om ână. In acest context, alături de activită
ţile din ce în ce mai numeroase, organizate de parohiile din ţară în
cadrul Programului „Hristos împărtăşit copiilor" - concursuri, peleri
naje, tabere etc. -, peste 100.000 de elevi din întreaga ţară au partici
pat la Concursul Naţional de Creaţie Creştină „ Copilul în familie", cei
mai talentaţi dintre elevi fiind premiaţi cu ocazia hramului Catedralei
Patriarhale. De asemenea, 4.800 de elevi au participat anul acesta la
tabere de creaţie în cadrul Proiectului „Alege Şcoala!", desfăşurat în
parteneriat cu Organizaţia World Vision România.
Prin aceste proiecte, Biserica noastră cultivă în viaţa copiilor şi ti
nerilor duhul prieteniei şi al comuniunii, pentru a preveni abandonul
şcolar, care se manifestă cu precădere în familiile sărace şi în familiile
părinţilor plecaţi la muncă în străinătate. Prin activitatea birourilor
de cateheză parohială şi a taberelor de copii pe care le organizează
în timpul verii, Biserica doreşte să suplinească lipsa de afecţiune pă
rintească, lipsa atmosferei de familie, descoperă copii talentaţi şi-i
încurajează să-şi cultive talantul în folosul societăţii. Ea promovează
cooperarea activă cu Şcoala şi cu ceilalţi factori educaţionali - familia,
comunitatea locală, mass-media şi organizaţiile nonguvernamentale.
Felicităm pe toţi consilierii, inspectorii responsabili cu organiza
rea catehezei parohiale, preoţii şi colaboratorii acestora, pentru res
ponsabilitatea şi dăruirea pe care au arătat-o în derularea proiectului.
Mulţumim coordonatorului regional al programului, directorului na
ţional al Organizaţiei World Vision România şi tuturor celor implicaţi
în această lucrare misionară. Ea are o valoare sporită acum în vreme de
criză economică şi sărăcie materială, deoarece reprezintă o îmbogăţire spiri
tuală a copiilor şi a tinerilor Bisericii noastre.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toţi cei ce os
tenesc în această nobilă lucrare de catehizare şi de formare duhov
nicească, astfel încât copiii şi tinerii să trăiască bucuria liturgică ex
primată de psalmist în îndemnul său: „Gustaţi şi vedeţi că bun este
Domnul!" (Psalmul 33, 8)

t D an iel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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în continuare, Profesorii David Frost şi James Morgenrath şi-au împărtăşit
experienţele cu privire la implementarea unor proiecte similare în ţările lor.
La şedinţă a participat şi Domnul Cătălin Popa, directorul Organizaţiei
World Vision România, care se implică în activităţile educaţionale din ţara
noastră începând cu anul 1977 şi care a apreciat colaborarea cu Patriarhia
Română: „în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română am putut dezvolta
activităţile din cadrul proiectului şi am avut multe alte iniţiative: donare de
carte, sprijin în amenajarea bibliotecilor parohiale, pelerinaje; de asemenea,
am pus accent pe importanţa educaţiei creştine în dezvoltarea copilului şi
promovarea modelului creştin în comunităţi. Rolul nostru îl vedem ca o ex
tensie a lucrării Bisericii. World Vision are o experienţă totală de 60 de ani în
astfel de activităţi. A devenit una dintre cele mai mari organizaţii mondiale
de acest gen, cu reprezentanţi în peste 100 de ţări, cu 40.000 de angajaţi şi,
probabil, tot atâţia voluntari. Credem că ce este bine pentru copil, este bine
pentru întreaga comunitate. De aceea, misiunea noastră este să asigurăm co
piilor României şansa să crească într-un mediu prielnic, care să îi ajute să se
dezvolte fizic, intelectual şi, mai ales, spiritual. Acesta este motivul pentru
care proiectul «Hristos împărtăşit copiilor» este unul foarte special pentru
organizaţia noastră şi suntem bucuroşi să fim parteneri cu Biserica Ortodoxă
Română”.
în cadrul celei de-a doua şedinţe de lucru a Congresului naţional
„Hristos împărtăşit copiilor”, participanţii au dezbătut proiectul catehetic
pentru adulţi „The Way” („Calea”). Acesta, aşa cum a explicat iniţiatorul
său, Profesorul David Frost, „a fost implementat pentru prima dată în 2004,
având un grup-ţintă de aproximativ 80 de persoane. Pe parcurs, acesta s-a
extins, ajungând să fie folosit în mai multe zone din Marea Britanie şi în
multe alte ţări din străinătate. «The Way» urmăreşte prezentarea elementelor
de bază ale credinţei ortodoxe într-un mod specific tradiţiei ortodoxe, în aşa
fel încât să nu rămână vreo întrebare fară răspuns şi se vrea un posibil model
pentru proiectele de catehizare din ţara noastră. Numele acestui proiect vine
de la numele cu care este numită adesea credinţa noastră în Noul Testament.
De asemenea, Hristos Se numeşte pe Sine «Calea», în textul de la Ioan 14, 6:
«Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa»”. Iniţiatorul programului a făcut referire şi
la problema apărută adesea a lipsei resurselor pentru implementare, pe care a
ilustrat-o printr-o comparaţie: „în orice meci de fotbal există 22 de persoane
j
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care aleargă, transpiră, se chinuiesc pentru a câştiga, dar, în acelaşi timp, exis
tă sute, poate mii de persoane care stau pe margine şi ar da orice să intre pe
teren. Tot aşa, programul «The Way» vine în ajutorul preoţilor pentru a crea
un laicat (oamenii din afara clerului) pregătit, care să poată sprijini activitatea
pastoral-misionară a preotului”.
Programul catehetic „The Way” —„Calea” se adresează tuturor persoane
lor între 18 şi 80 de ani, cu studii liceale, cursul său de iniţiere constând dintr-un CD cu instrucţiuni şi un set de 4 DVD-uri, conţinând informaţiile ne
cesare implementării acestuia, prin organizarea a 12 întâlniri cu credincioşii.
De asemenea, după cum a subliniat Profesorul David Frost, un rol important
îl au şi agapele frăţeşti de dinaintea începerii programului, cât şi discuţiile de
grup, în cadrul cărora ies la iveală cele mai multe nedumeriri ale credincioşilor.
După prezentarea programului catehetic „The Way” — „Calea”,
participanţii au discutat posibile modalităţi de implementare a programului
în parohiile din România şi modurile în care el poate fi adaptat nevoilor spe
cifice ale credincioşilor
din tara
noastră.
>
>
în cea de-a treia zi a desfăşurării lucrărilor celei de-a IV-a ediţii a
Congresului naţional „Hristos împărtăşit copiilor” s-a hotărât, în contextul
proclamării de către Patriarhia Română a anului 2012 — „Anul omagial al
Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, organizarea unui concurs
de miniproiecte cu caracter social-catehetic, intitulat „Copiii — Mâinile lui
Hristos”. La acesta vor putea participa copiii din toate parohiile Bisericii
Ortodoxe Române, cu vârste între 7 şi 17 ani, care fac parte din grupe de
cateheză, iniţiativa urmărind educaţia tinerilor şi a copiilor pentru a ajuta se
menii din comunitatea din care fac parte. O particularitate a acestui concurs
o reprezintă implicarea copiilor încă din primele faze ale proiectului, cât şi
stimularea lor în a afla resursele necesare pentru susţinerea acestuia, atât uma
ne cât şi financiare. Lucrările pentru acest concurs urmează să fie elaborate
în perioada Postului Mare din anul 2012, câştigătorul urmând să primească
finanţarea.
>
După încheierea lucrărilor, participanţii la cea de-a IV-a ediţie a
Congresului naţional „Hristos împărtăşit copiilor” s-au întâlnit cu Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei.
Cu această ocazie, părintele inspector patriarhal Constantin Năclad a mulţu
mit, în numele inspectorilor birourilor de catehizare eparhiale, Preafericitului
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Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată de a organiza cea
de-a IV-a ediţie a acestui eveniment şi a precizat că în cele două zile s-au
dezbătut probleme importante şi s-a clarificat strategia pentru următorul an.
Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat efortul depus de
organizatori, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru activităţile pe care
Biserica le desfăşoară în folosul copiilor şi al tinerilor şi i-a felicitat pe coordo
natorii eparhiali care desfăşoară o mulţime de activităţi frumoase. „Suntem
onoraţi să cinstim anul acesta, al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, toc
mai prin multele activităţi desfăşurate împreună cu copiii şi în folosul lor.
Suntem bucuroşi şi că legătura aceasta de cooperare şi coresponsabilitate se
intensifică. Avem mare nevoie de cooperare în domeniul pastoral-misionar
si
> suntem bucuroşi
> că se învaţă
> în fiecare an câte ceva nou. Desi
> traversăm o
criză financiar-economică, totuşi cea mai mare bogăţie pe care o putem cul
tiva şi transmite este credinţa, ca legătură a omului cu Dumnezeu şi ca trăire
a comuniunii fraterne în Hristos. Deci, bogaţi vom rămâne tot timpul dacă
este prezent duhul lui Hristos în noi”, a subliniat Preafericirea Sa.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit de tabe
rele de creaţie derulate în mănăstirile din ţară, în cadrul proiectului „Alege
şcoala!”, la care au participat 4.800 de copii. La final, Intâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române a oferit daruri tuturor participanţilor la Congresul naţio
nal „Hristos împărtăşit copiilor”.

Summary: The Fourth National Congress “Christ Communicated To Children”
Proceeding between the 19th and the 21st of September 2011 in “Conventus”
Hali of the Patriarchal Palace, and under the high blessing care of His Beatitude
Father Patriarch Daniel, the Fourth National Congress “Christ Communicated to
Children” aimed at gathering the eparchial inspectors from the Romanian Orthodox
Church, at running over the catechetical activities carried on during the last year, as
well as at suggesting new ideas for future activities.
The working meetings, presided by Fr. Constantin Naclad, inspector at the
Theological and Educaţional Department of the Romanian Patriarchate, welcomed
the delegates of all the eparchies in the country, as well as the guests from abroad,
viz.: Professor David Frost from the Institute for Christian-Orthodox Studies of
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Cambridge University, Great Britain, initiator of “The Way” catechetical project
for grown-ups, together with his wife, Christine Mangala Frost, Professor James
Morgenrath, regional coordinator of “The Way” project in the United States of
America, as well as a delegation of the Orthodox Church of Georgia, where the
project “Christ Communicated to Children” is wished to be implemented.
Within the frame of the working sessions, His Beatitude Father Patriarch
Daniels message, carrying the title “Christian Children and Youth Are the Present
and the Future of the Church”, was read out. Next, “The Way” catechetical programme for grown-ups was presented by its initiator, Professor David Frost, as well
as the possible ways of implementing this programme in parishes of Romania, and
how it can be adapted to the specific needs of the faithful of our country.
Within the last working session, a decision was taken (in the context of the
Romanian Patriarchate having proclaimed the year 2012 as the one that does homage to the Sacramental Unction and the attendance of the sick) about the organization of a contest of mini-projects having a social and catechetical character and
carrying the title “The Children - Christs Hands”, which is to proceed during the
Great and Holy Lent of 2012; this initiative aims at educating the youth and the
children to help their fellowmen in the community they belong with.
In conclusion of the works, the participants in the Fourth National Congress
“Christ Communicated to Children” met His Beatitude Father Patriarch Daniel in
“Europa Christiana” Hali of the Patriarchal Palace.
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Simpozionul naţional
„Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”
(29 septembrie - 2 octombrie)
Narcisa Elena B a l a b a n

Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, cu tema
„Realitatea şi semnificaţia spaţiului - abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică” a
avut loc, în perioada 29 septembrie - 2 octombrie, la Mănăstirea Caraiman, din ju
deţul Prahova. întrunirea academică a fost corelată anul acesta cu şcoala de vară din
cadrul proiectului internaţional „Cursuri de dialog între Ştiinţă, Religie şi Filosofie,
din perspectivă ortodoxă”, la care au participat profesori din învăţământul liceal,
masteranzi şi doctoranzi.

La cea de-a patra ediţie a acestui simpozion, organizat de Patriarhia
Română, în colaborare cu Universitatea Bucureşti si Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, care a avut loc în perioada 29 septembrie - 2 octombrie,
profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi universitari, de la Universităţi din
Bucureşti şi Iaşi, au prezentat 23 de prelegeri care au argumentat, din per
spectivă teologică, ştiinţifică şi filosofică, realitatea şi semnificaţia spaţiului.
Toate prelegerile au adus idei originale, argumentate cu multă responsabili
tate, pentru a păstra un duh de reciprocitate, respectiv de slujire eclesială şi
exigenţă academică. în deschiderea simpozionului, în cadrul unei festivităţi
moderate de Adrian Lemeni, conferenţiar în cadrul Facultăţii de Teologie
„Justinian Patriarhul” din Bucureşti, au fost exprimate mesaje din partea
organizatorilor. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, prezentat de către părintele profesor Gheorghe Holbea,
consilier patriarhal al Sectorului Teologic-educaţional şi pe care îl redăm
integral:
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Spre o cunoaştere integrală Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă
în ultimul deceniu, spaţiul eclesial şi spaţiul universitar s-au des
chis într-un mod semnificativ şi fructuos, într-un efort comun, pentru
cultivarea cu discernământ a dialogului dintre teologie, filosofie şi
ştiinţă, valorificând competenţele specifice acestora. Un proiect im
portant în cooperarea Bisericii Ortodoxe cu Universităţile româneşti
este şi acest Simpozion Naţional dedicat dialogului dintre teologie, fi
losofie şi ştiinţă. Primul eveniment de acest fel a avut loc în anul 2007,
iar ediţiile desfăşurate până acum au adunat un număr important de
profesori, cercetători şi teologi din spaţiul universitar românesc.
Anul acesta, este în plină desfăşurare proiectul „Cursuri des
pre relaţia dintre religie; filosofie şi ştiinţă din perspectivă creştin-ortodoxă". Acesta este rodul cooperării dintre Patriarhia Română, Centrul de
Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă al Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Centrul de Dialog şi Cercetare în
Teologie, Ştiinţă şi Filozofie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a
Universităţii din Bucureşti.
Credem că, având în atenţie educaţia şi formarea continuă a
profesorilor din învăţământul preuniversitar, proiectul reprezintă un
demers foarte bun pentru o receptare mai corectă a raportului dintre
religie şi ştiinţă în cadrul programelor şcolare din învăţământul lice
al şi pentru diversificarea ofertei de pregătire continuă a preoţilor,
profesorilor, masteranzilor şi studenţilor, în cadrul şcolilor de vară
şi a cursurilor de scurtă durată. în acelaşi timp, prin colaborarea di
rectă dintre Patriarhia Română şi Universităţi, precum şi prin auto
rizarea cursurilor şi programelor de formare de către autorităţile din
domeniul educaţional şi bisericesc, proiectul sporeşte credibilitatea
dialogului dintre teologie şi ştiinţă, deopotrivă, în spaţiul academic
şi eclesial românesc.
în cadrul proiectului „Cursuri despre relaţia dintre religie, filoso
fie şi ştiinţă din perspectivă creştin-ortodoxă' susţinut de Fundaţia John
Templeton, proiect aflat în faza de implementare, sunt prevăzute or
ganizarea unor şcoli de vară. întrucât, în acelaşi timp, în luna sep
tembrie a acestui an este programată să se desfăşoare a IV-a ediţie
a Simpozionului Naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă", cu
tema „Realitatea şi semnificaţia spaţiului - abordare teologică, filosofică şi
ştiinţifică", şi ţinând seama de faptul că ambele evenimente vizează di
alogul dintre teologie, ştiinţă şi filosofie s-a considerat oportună desfă
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şurarea simultană a acestor întâlniri. Credem că în acest fel, impactul
lucrărilor Simpozionului Naţional va fi mai mare, întrucât participanţii
la Şcoala de vară vor avea posibilitatea să interacţioneze cu un număr
mai mare de profesori, în aspecte legate de tematica menţionată.
De aceea, considerăm necesară şi binevenită desfăşurarea celui
de-al patrulea Simpozion Naţional dedicat dialogului dintre teolo
gie, filosofie şi ştiinţă, împreună cu cele două şcoli de vară planificate
în cadrul programului naţional aflat în desfăşurare. Vedem în toate
acestea expresia cooperării consolidate dintre Biserică şi Universitate,
în intenţia comună de conturare a unei perspective edificatoare cu
privire la lume şi viaţă, în condiţiile în care, în contextul actual, dife
rite rezultate ale cercetării ştiinţifice din domenii de vârf ale ştiinţelor
universului şi ale vieţii au deschideri semnificative către perspectiva
filosofică şi teologică. Deşi, în ultimii ani, în România s-au desfăşurat
mai multe programe care au urmărit promovarea dialogului dintre
teologia ortodoxă şi ştiinţă, subiectul este încă insuficient cunoscut în
mediul ştiinţific şi universitar, eclesial şi educaţional. Mai mult chiar,
cultura dialogului şi roadele unei deschideri între ariile teologiei, filosofiei şi ştiinţei, sunt insuficient prezente în spaţiul mai general al
societăţii româneşti. Asumarea eclesială a dialogului dintre teologie,
filosofie şi ştiinţă are implicaţii existenţiale, valorificându-se coordo
nata misionară a Bisericii, întărind totodată reciprocitatea dintre sluji
rea Bisericii şi exigenţele academice specifice cercetării ştiinţifice.
Putem remarca aici, în mod special, consideraţiile Părintelui
Dumitru Stăniloae, făcute în lucrările sale de teologie, cu privire la
rezultatele ştiinţei, la strădaniile de cunoaştere dezvoltate într-o per
spectivă cuprinzătoare, actualizându-se cu fidelitate şi în mod creator
reperele Tradiţiei fundamentate patristic şi eclesial. Multe menţiuni
de acest fel sunt prezente în cele trei volume de teologie dogmatică,
în notele ample pe marginea traducerii pe care a făcut-o la Ambigua,
în notele scrise la Răspunsuri către Talasie, ale Sfântului Maxim
Mărturisitorul sau în Teologia Mistică şi Ascetică.
în fiecare dintre aceste locuri, ca şi în multe alte lucrări, Părintele
Dumitru Stăniloae exprimă o perspectivă luminoasă, edificatoare re
feritoare la dorinţa omului de a explora lumea. în menţiunile sale sunt
recuperate deopotrivă eforturile consecvente ale raţiunii umane de
a găsi explicaţii şi legi care să exprime şi să explice modul în care se
desfăşoară procesele fizice din univers, dar şi efortul mai larg, din ori
zontul filosofic şi teologic, care urmăreşte valorificarea înţelesurilor
cu privire la lume şi viaţă.
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în lumina acestor idei, considerăm că tema simpozionului din
acest an, „Realitatea şi semnificaţia spaţiului - abordare teologică, filosofi
că şi ştiinţifică", este deosebit de relevantă pentru prezentul societăţii
noastre. Aceasta pentru că şi explorările ştiinţifice ale spaţiului cos
mic, şi reflecţia filosofică ce caută să cuprindă şi să lumineze spaţiul
tainic al persoanei umane, dar şi preocupările de organizare ce vi
zează spaţiul comunitar, ca loc al solidarităţii şi acţiunii comune a
oamenilor, se dovedesc a fi semnificative în planul vieţii spirituale, ca
întreprinderi omeneşti ce urmăresc spiritualizarea spaţialităţii lumii,
şi umplerea ei cu un sens cuprinzător.
Sunt relevante aici, în exprimarea acestei cuprinderi a spaţia
lităţii într-o perspectivă spirituală creştină, consideraţiile Părintelui
Dumitru Stăniloae care subliniază că fiinţa omenească, subiect îmbrăcat în trup, are nevoie de o „existenţă alăturată", şi de aceea, „de un
spaţiu", şi încă „de un spaţiu larg de mişcare liberă" (Pr. Dumitru
Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura IBMBOR, Bucureşti,
1996, p. 139). Spaţialitatea, pentru Părintele Dumitru Stăniloae, îşi gă
seşte temei chiar în Dumnezeu Tripersonal, întrucât e intim legat de
comuniunea între persoane: „Spaţiul îşi capătă şi îşi menţine o reali
tate mai sigură, când îl refer nu numai la mine, ci şi la alte persoane,
când pot spune şi trebuie să spun: de la mine până la cutare e atâta
distanţă. Spaţiul e o relaţie interpersonală..." (Ibidem, p. 140).
De aceea, adaugă Părintele Stăniloae, câtă vreme e folosit pentru
evitarea comuniunii, spaţiul se dovedeşte a fi „o realitate chinuitoare"
(Ibidem), în timp ce în relaţia iubitoare dintre persoane, spaţiul se
transfigurează, ajungând să fie „copleşit de subiectivitatea acelei per
soane" (Ibidem, p. 142). Consideraţii de acest fel relevă deopotrivă
multiplele înţelesuri ale spaţialităţii, receptate în diverse planuri, per
sonal, comunitar sau cosmologic, dar şi puterea de semnificare spi
rituală a spaţialităţii pe care o evidenţiază gândirea patristică răsări
teană, obişnuită să scoată la iveală toate aspectele vieţii şi ale lumii
prin iubirea şi lucrarea lui Dumnezeu.
în final, ne exprimăm convingerea că atât ediţia a IV-a a
Simpozionului Naţional, cât şi programul actual în cuprinsul căru
ia se desfăşoară acest simpozion, extind şi consolidează cooperarea
între Biserică şi Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, contribuind la
promovarea conştiinţei dialogului şi la fructificarea întâlnirii dintre
tradiţia religioasă ortodoxă şi cea ştiinţifică, cu un impact major în
rândul profesorilor de religie din mediul liceal, al preoţilor din cen
trele eparhiale şi al studenţilor de diferite specializări din cele două
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centre universitare. De asemenea, prin materialele prezentate, prin
intermediul presei audio-video şi prin intermediul volumului editat
la finele acestui simpozion, roadele dialogului se vor putea extinde şi
mai mult, promovându-se această cultură a deschiderii şi cooperării
în rândul publicului larg şi la nivelul întregii societăţi româneşti.
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Au luat apoi cuvântul părintele prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii
de Teologie din Bucureşti, şi conferenţiarul dr. Adrian Lemeni, care au subli
niat necesitatea acestui dialog şi ce presupune el şi au trasat coordonatele
clare ale acestui demers pentru ca dialogul să fie unul onest. Domnul Adrian
Lemeni a subliniat rolul acestui dialog, care nu urmăreşte neapărat unifor
mitatea perspectivelor oferite de cele trei arii de cunoaştere, ci regăsirea în
acelaşi duh de reciprocitate, şi anume de slujire eclesială şi de exigenţă acade
mică. Diaconul asistent dr. Sorin Mihalache de la facultăţile de teologie din
Iaşi şi Bucureşti a amintit activităţile celor două centre de dialog din cadrul

Participanţi la Simpozionul naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţa’
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Moment din timpul Simpozionului naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”

universităţii din Iaşi şi a celui din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul” din Bucureşti, înfiinţate la iniţiativa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel.
Vineri, 30 septembrie, în prima zi de lucru a simpozionului, cele două se
siuni de comunicări ştiinţifice i-au avut ca protagonişti pe: părintele dr. Costea
Munteanu, de la Academia de Studii Economice din Bucureşti, profesor dr.
Anton Carpinschi, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din
Iaşi, profesor dr. Gelu Bourceanu, de la Facultatea de Chimie a Universităţii
„Al. Ioan Cuza”, profesor dr. Ştefan Trăuşan-Matu, de la Facultatea de
Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică Bucureşti, părintele
profesor dr. Vasile Răducă şi părintele profesor dr. Nicolae Achimescu, de la
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Celelalte două
sesiuni de comunicări ştiinţifice ale simpozionului au avut loc sâmbătă, 1 oc
tombrie, în cadrul cărora a conferenţiat şi profesor dr. Mircea Dumitru, pro
rector al Universităţii Bucureşti, care a susţinut prelegerea intitulată „Ştiinţă
şi religie: sunt ele compatibile?”. „Pe căi mai complicate şi mai întortocheate,
răspunsul la această întrebare, aşa cum îl văd eu, este afirmativ. Este posibil să
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găseşti o soluţie de compatibilitate între aceste forme ale spiritualităţii umane:
ştiinţa şi religia. Pentru a dezambiguiza întrebarea de la care am pornit, ar tre
bui să găsim răspunsuri, şi în sine acestea ar fi proiecte vaste la întrebările: ce
este religia, ce este ştiinţa, şi nu în ultimul rând, ce este relaţia de incompati
bilitate care apare în întrebare: dacă sunt sau nu ele incompatibile? Ce genuri
de incompatibilitate există? Despre ce vorbim, despre contradicţii explicite
între ele, între ştiinţă şi religie? Despre contradicţii implicite care pot fi scoase
prin analiză conceptuală sau prin deducţie logică sau poate despre contradic
ţii care apar numai dacă acceptăm asumări prealabile care par să fie rezonabile
şi plauzibile sau poate, de ce nu, despre improbabilitatea de-a putea susţine
concomitent atât tezele fundamentale generale ale ştiinţelor naturii, aşa cum
le cunoaştem astăzi, precum şi tezele şi dogmele credinţei religioase, teolo
giei?”, a subliniat prorectorul Mircea Dumitru. Părintele profesor dr. Ştefan
Buchiu, decanul Facultăţii „Justinian Patriarhul” a prezentat „Concepţia
despre spaţiu în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae”, iar conferenţiar dr.
Adrian Lemeni a vorbit despre: „Spaţiul - realitate a comuniunii întemeiate
prin Logosul întrupat”. Tema ultimei sesiuni, cea de-a patra, „Spaţialitate şi
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orientatio : consideraţii ştiinţifice, fenomenologice şi teologice”, a fost susţi
nută şi propusă spre dezbatere de asistent univ. dr. Sorin Mihalache, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, care a prezen
tat-o din perspectivă ştiinţifică, profesor dr. Ştefan Afloroaei, de la Facultatea
de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din Iaşi, care a creionat o imagine fi
losofică, şi de părintele prof. dr. Gheorghe Popa, prorector al Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, care a argumentat tema sesiunii din perspectivă teolo
gică. Noutatea pe care o aduce această a patra ediţie a Simpozionului naţional
„Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”, faţă de ediţiile precedente, o
reprezintă corelarea cu şcolile de vară din cadrul programului „Courses on
the Relation Among Science, Religion and Philosophy from an Orthodox
Christian Perspective”, realizat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară în
Religie, Filosofie şi Ştiinţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, în co
operare cu Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie,
Universitatea Bucureşti, cu sprijinul Fundaţiei „John Templeton” din SUA.
La şcoala de vară, desfăşurată în paralel cu lucrările simpozionului, în aceeaşi
sală de conferinţe a Mănăstirii Caraiman, au fost prezenţi participanţii la
simpozion, aşa cum la simpozion au fost prezenţi referenţii şi beneficiarii şco
lii de vară. Aceasta s-a desfaşurat pe două secţiuni: „Spaţiul eclesial şi spaţiul
social”, respectiv „Creaţia - spaţiul edificării spirituale a omului”.
La prima secţiune care a avut subtitlul „Modele de convieţuire soci
ală şi cultivarea anumitor valori”, s-au dat răspunsuri la întrebarea „Cum
contribuie astăzi viaţa religioasă la solidaritatea socială şi la viaţa morală a
comunităţilor?”, prezentându-se perspective sociologice privind convieţui
rea umană; perspective teologice, filosofice şi ale ştiinţelor sociale privind
Altruismul vs Egoismul; expresii ale comportamentelor altruist şi egoist şi po
sibile efecte sociale, într-o abordare etologică, filosofică, teologică şi sociolo
gică privind lumea animală şi comunităţile umane; modele sociologice care
cultivă altruismul; perspective critice în ceea ce priveşte umanismul religios
şi umanismul secular; generozitatea şi gratitudinea, ca exigenţe ale împlinirii
umanului. La prima secţiune a şcolii de vară au conferenţiat: părintele lector
dr. Dumitru Pintea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti,
despre „Spaţiile facerilor divine”, dr. Hrisanti Bulugea, profesor de religie,
gradul I, care a făcut, pornind de la experienţe personale, câteva „Reflecţii
privind spaţiul educaţional”, şi Florin Caragiu, directorul Editurii Platytera
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din Bucureşti, care a susţinut expunerea cu titlul „Determinism, indeterminism şi liber arbitru. Dimensiunea teleologică a practicii”. Având în vedere
generozitatea temei care a făcut titlul secţiunii, mai mulţi referenţi s-au în
scris pentru a o argumenta. Astfel, au mai prezentat: conferenţiar dr. Viorel
Vizureanu, de la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, care a vorbit despre
„Dimensiunea socială a spaţiului în filosofia contemporană”, conferenţiar dr.
Constantin Stoenescu, tot de la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, care a
susţinut expozeul cu titlul „Cred că” şi „cred în” ca temeiuri ale cunoaşterii
practice”, şi părintele conferenţiar dr. Daniel Benga, prodecanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care a prezentat „Tipuri de spaţii teofanice”. Profesorul dr. Romulus Brâncoveanu, decanul Facultăţii de Filosofie
din Bucureşti, a susţinut o prelegere despre „Egoism şi altruism. Dimensiuni
morale”, iar asistentul universitar dr. Laurenţiu Gheorghe, de la aceeaşi fa
cultate, a prezentat „Modele ale raţionalităţii - egoism raţional vs. altruism
funcţional”.
>
La a doua secţiune, care a avut ca subtitlu „Relaţiile dintre teorie şi prac
tică în ştiinţele naturii şi în ştiinţele spiritului”, prelegerile susţinute au căutat
să dea răspunsuri la întrebarea „în ce raport se află astăzi cunoaşterea ştiinţi
fică şi cunoaşterea sapienţială?”, fiind făcute cunoscute ipostaze ale atitudinii
teoretice şi ale atitudinii practice în sfera vieţii religioase, filosofice şi ştiin
ţifice; cercetarea fundamentală în ştiinţă şi aplicarea ei în tehnică; relevanţa
chestiunilor tehnice şi practice în societatea actuală; lumea virtuală şi provo
cările ei în viaţa reală. în cadrul acestei secţiuni au susţinut prelegeri domnul
conferenţiar dr. Dan Chitoiu, de la Facultatea de Filosofie si Stiinte SocioPolitice din Iaşi, care a prezentat tema „Limbaj ul-limită despre realitate în
isihasm si fizica cuantică”, dr. Horia-Costin Chiriac, cercetător al Academiei
Române - filiala Iaşi, care a vorbit despre „Dinamica reprezentării spaţiului în
religie şi ştiinţă: de la imaginai la imaginarul descriptiv”, şi părintele profesor
doctor Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”
care a făcut câteva consideraţii privind spaţiul eclesial, ca împlinire şi unicita
te. Atât simpozionul naţional de religie, filosofie şi ştiinţă, cât şi şcoala de vară
s-au încheiat într-un duh de real dialog, exprimându-se dorinţa ca la anul să
se reia această experienţă, ca aceste două activităţi academice care cultivă, de
altfel, acelaşi scop, să fie corelate. Duminică, 2 octombrie, s-a oficiat Sfânta
Liturghie cu participarea celor care au susţinut, prin comunicări ştiinţifice
>
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sau prezenţă, cea de-a patra ediţie a simpozionului şi şcoala de vară. La iniţi
ativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, se va tipări un volum care va reuni referatele ştiinţifice
prezentate, pentru creşterea impactului şi a vizibilităţii domeniului de cerce
tare care vizează dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă în contextul româ
nesc. Acest volum va fi oferit gratuit celor mai cunoscute biblioteci din ţară.

Summary: The National Scientific Debate on “The Dialogue between Theology,
Philosophy and Science” (the 2 9 th of September)
The naţional scientific debate on “The Dialogue between Theology,
Philosophy and Science”, mainly focused on the subject of “Reality and Meaning of
Space - A Theological, Philosophical and Scientific Approach”, took place between
the 29th of September and the 2nd of October, at Caraiman Monastery, in Prahova
county. All the twenty-three lectures conveyed original ideas, very well-reasoned and
responsibly conceived, in order to preserve a spirit of reciprocity between ecclesiastical spirituality and scientific closeness. This academic reunion has been linked this
year with the summer school as a part of the internaţional project “Lectures on the
Dialogue between Science, Religion and philosophy, from an Orthodox Viewpoint”,
that high-school teachers, candidates for a maşter s and doctor’s degree took part in.
The naţional colloquium of religion, philosophy and Science, as well as the summer
school came to an end in a spirit of dialogue, while a deşire was put forth that this
successful experience should be resumed next year, and that these two academic activities, having in fact the same purpose, should also be correlated. On Sunday, these
two had been —by their lectures or simple attendance —of assistance to the fourth
naţional scientific debate and the summer school, did participate in the Holy and
Divine Liturgy. It must be also added that on the initiative and with the blessing
of His Beatitude Father Patriarch Daniel, a volume is going to be soon published,
bringing together all the given lectures, with a view to increase the impact and visibility of the scientific field studying the dialogue between theology, philosophy and
Science, envisaged from a Romanian standpoint. This volume will be offered free of
charge to the best-known public libraries in the country.

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
în Arhiepiscopia Aradului
(23-26 septembrie)
Marinei Laurenţiu M a r c u ,
Ioan B uşagă

în perioada 23-26 septembrie 2011, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Aradului.
Cu prilejul acestei vizite, Intâistătătorul Bisericii noastre a sfinţit noua biserică a
Mănăstirii Arad-Gai şi a vizitat Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Catedrala arhiepiscopală
„Sfânta Treime” şi Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia
Aradului s-a desfăşurat în perioada 23-26 septembrie 2011. Preafericirea
Sa a fost întâmpinat vineri, 23 septembrie, la Aeroportul din Timişoara,
de înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Paisie
Lugoj anul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi de membrii
Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. De aici, întrea
ga delegaţie s-a îndreptat spre Reşedinţa arhiepiscopală, unde a avut loc pri
mirea oficială. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit
despre motivele vizitei sale în Arhiepiscopia Aradului: „Ne bucurăm să venim
şi în această parte a ţării, pentru că este mai apropiată de zona în care m-am
născut, dar şi pentru că se fac lucrări frumoase. Acum venim să sfinţim o
biserică mănăstirească nouă şi ne bucurăm să preţuim şi activitatea monahală
din această zonă, mai ales că aici se află cea mai veche mănăstire, cu o conti
nuitate neîntreruptă de la 1177 şi anume Mănăstirea Hodoş-Bodrog, încât
suntem bucuroşi să subliniem importanţa mărturiei ortodoxe. De aseme
nea, am făcut acest gest pentru a arăta recunoştinţă Arhiepiscopiei Aradului
care sprijină în mod dinamic activităţile majore ale Patriarhiei Române”. în
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel întâmpinat la reşedinţa Arhiepiscopiei Aradului

continuare, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a adresat un cuvânt de
mulţumire întâistătătorului Bisericii noastre pentru prezenţa Preafericirii
Sale în mijlocul arădenilor: „Este o mare cinstire pentru tot ceea ce înseamnă
Arhiepiscopia Aradului, pe care tot Preafericirea Voastră aţi înălţat-o în rang,
de la eparhia istorică care a fost şi care a ştiut să-şi cinstească vlădicii. Acum,
cu ocazia acestui popas, noi ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască
sănătate şi putere de muncă, aşa cum cere înalta răspundere pe care o aveţi
şi ca să ne împărtăşiţi harul şi binecuvântarea pentru întreaga lucrare pe care
o avem de împlinit în numele Preafericirii Voastre”. La final, după cuvântul
de întâmpinare al înaltpreasfmţitului Arhiepiscop Timotei, a urmat un scurt
recital muzical susţinut de corul de cameră „Vestitorii” şi de tineri teologi de
la instituţiile de învăţământ teologic din Arhiepiscopia Aradului.
A doua zi, 24 septembrie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat
Mănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintre cele mai vechi vetre monahale din ţara
noastră, aflată la aproximativ 15 km de municipiul Arad, pe cursul inferior
al Mureşului. Aici, după ce soborul de slujitori al obştii monahale a oficiat,
în biserica veche a mănăstirii, un Te Deurn în cinstea Preafericitului Părinte
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Patriarh, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a făcut o succintă prezentare
a mănăstirii şi a lucrărilor care s-au efectuat. „Mănăstirea, temeluită de atâtea
veacuri, a fost reînnoită la răstimpuri, în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea şi
chiar în secolul al XX-lea, iar în veacul de acum, al XXI-lea, chiar de la înce
put s-a făcut restaurarea generală a străvechii vetre. S-au zidit între timp şi alte
altare, mai avem trei pe lângă acesta. însă anul acesta, tocmai am inaugurat,
în preajma venirii Preafericirii Voastre, această mănăstire care este înnoită.
Ne-a mai rămas un paraclis pe care, cu binecuvântarea Preafericirii Voastre,
lucrările fiind aproape încheiate, dorim să-l sfinţim la prăznuirea hramului,
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a precizat înaltpreasfinţia Sa.
Cu această ocazie, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învăţătură,
în care a subliniat rolul important pe care îl au mănăstirile în păstrarea şi
preţuirea valorilor deosebite ale patrimoniului cultural sacru. „Un popor care
îşi arată continuitatea în istorie ca popor creator de valori este un popor
cu o demnitate mai mare. Noi, în general, am îndurat istoria, dar, cu toate
acestea, am şi creat în istorie valori. Biserica aceasta are valoare de simbol,

Moment din timpul slujbei de Te Deum oficiat în cinstea Părintelui Patriarh Daniel
la Mănăstirea Hodoş-Bodrog
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu delegaţia
în vizită la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

prin continuitatea ei istorică, prin fidelitatea faţă de credinţa ortodoxă în
faţa prozelitismului eterodox de-a lungul veacurilor, mai ales începând cu
secolul al XlII-lea, când o mulţime de mănăstiri ortodoxe asemănătoare au
fost distruse din cauza prozelitismului occidental. De asemenea, are o valoare
de simbol al demnităţii noastre, prin faptul că frumosul din lumea aceasta
vizibilă este un îndemn, o călăuză, spre a căuta frumuseţile netrecătoare ale
împărăţiei cerurilor. Biserica ortodoxă pictată este cerul pe pământ, pentru ca
pe pământeni să-i înalţe duhovniceşte la ceruri. Este o mărturisire a credinţei
noastre în lumina învierii şi în lumina Taborului, a transfigurării. De aceea,
iconografia ortodoxă nu este o simplă podoabă estetică, ci este veşmântul
liturgic al comunităţii monahale sau parohiale, mărturisitoare a Preasfintei
Treimi şi rugătoare în faţa Preasfintei Treimi. O biserică restaurată seamănă
cu sufletul omului care s-a spovedit, a fost curăţit de zgura păcatului, de fu
mul şi întunericul patimilor, s-a împărtăşit cu Hristos, s-a luminat şi a desco
perit frumuseţea de la Botez. Bodrogul are valoare de simbol, mai ales când
ne arată cum trebuie să păstrăm valorile moştenite. Au existat închinători
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Moment din timpul slujbei de sfinţire a noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai
cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului ”

înainte de 1177 şi această continuitate ne îndeamnă să fim statornici, să nu
părăsim dreapta credinţă pentru bani, pentru că altfel ne umplem buzunarele
de bani, dar ne golim sufletul de adevărul dreptei credinţe. Statornicia acestei
obşti monahale arată că cei care s-au rugat aici au avut simţul eternităţii şi
dorul veşniciei şi, în acelaşi timp, ne arată că au contat mai mult pe ajutorul
lui Dumnezeu decât pe propriile lor forţe”, a reliefat Preafericirea Sa.
După ce a rostit cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh a
dăruit Mănăstirii Hodoş-Bodrog o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie,
primul volum al Proloagelor (noua ediţie), cele trei volume dedicate Autocefaliei

Bisericii Ortodoxe Române, volumele patru şi cinci ale Filocaliei şi câteva cărţi
duhovniceşti, apoi a vizitat paraclisul şi muzeul mănăstirii.
Vizita Intâistătătorului Bisericii noastre în Arhiepiscopia Aradului a
continuat duminică, 25 septembrie, la Mănăstirea Arad-Gai, unde a sfin
ţit noua biserică a mănăstirii cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”
şi a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Din sobor au făcut parte:
înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, Preasfmţitul Lukian, Episcopul sâr-
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind altarul de jertfa
al noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai

bilor ortodocşi din Budapesta şi Timişoara, Preasfinţitul Episcop Sofronie al
Oradiei, Preasfinţitul Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul
Episcop Gurie al Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Daniil, Episcopul Daciei
Felix, Preasfinţitul Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, Preasfinţitul
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
După procesiunea cu sfintele moaşte, care au fost apoi depuse în picio
rul Sfintei Mese din altar, ungerea pereţilor cu Sfântul şi Marele Mir şi stropi
rea cu agheasmă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit celor prezenţi,
printre altele, despre necesitatea lăcaşurilor de cult în viaţa credincioşilor,
asemănând o biserică nou sfinţită cu o poartă nouă a Cerului, pentru că în
biserică cerul coboară pe pământ şi, astfel, noi, pământenii, să ne putem înăl
ţa duhovniceste la ceruri. De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că Biserica
este si
> Casa Preasfmtei Treimi si
j de aceea rostul Bisericii este acela de a sfinţi
>
viaţa noastră.
După slujba de sfinţire, a urmat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia
Preafericitul Părinte Patriarh a rostit o predică la pericopa evanghelică din
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Duminica a XVIII-a după Rusalii, în care a evidenţiat taina Bisericii lui
Hristos, taina slujitorilor Bisericii şi a creştinilor în general. „Avem de-a face
în Evanghelia de astăzi cu puterea harului lui Dumnezeu, care schimbă situ
aţii, stări şi vocaţii. Schimbă eşecul în reuşită, înfrângerea în biruinţă. Iisus
Domnul schimbă, prin pescuirea minunată, profesiunile din pescari de peşti
în pescari de oameni, adică cei care adună în Biserica Lui oameni pentru
mântuire, aşa cum sunt adunaţi peştii într-o corabie. Corabia în care se afla
Mântuitorul Iisus Hristos cu ucenicii preînchipuia însăşi taina Bisericii”. De
asemenea, Preafericitul Părinte a subliniat că harul lui Dumnezeu se dă celor
care au muncit mult şi
care au înţeles
că totul
>
nu constă în dibăcia
sau înţelepciunea lor,
ci mai întâi în ajutorul
lui Dumnezeu. „Aşa
se întâmplă în viaţa
noastră uneori când
ne facem propriul
nostru plan, propriile
noastre proiecte, dar
vine o întâmplare ne
aşteptată, o suferinţă,
sau o nouă şansă la
care nu ne-am gândit
si
> ni se schimbă viata,
>7
pentru că Dumnezeu
ne respectă libertatea,
dar îşi respectă şi pro
pria Sa libertate, aceea
de a chema pe oameni
la un plan al mântu
irii lumii, pe care la
început ei nu-1 înţe
leg, pentru că se află
în exteriorul lui, dar
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Moment din timpul Sfintei Liturghii
Mănăstirea Arad-Gai

când intră în planul lui Dumnezeu, atunci se bucură cu o bucurie negrăită şi
sfântă. Această evanghelie este una a speranţei, şi anume că atunci când ajun
gem la o nereuşită, să nu disperăm, ci întru răbdare, rugăciune şi speranţă
să aşteptăm ajutorul lui Dumnezeu, care vine nu când vrem noi şi nici cum
vrem, ci cum doreşte El, pentru că pregăteşte ceva mai bun şi mai mare”, a
mai precizat Preafericirea Sa.
După Sfânta Liturghie, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţu
mit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească şi tuturor
celor prezenţi pentru dragostea şi credincioşia lor: „în numele acestei vetre
ortodoxe, cu smerenie, mulţumim celor prezenţi trupeşte şi sufleteşte, înde
osebi celor ce au ostenit, printr-o adevărată misiune creştinească, să scrie un
act de istorie bisericească. Pe drept cuvânt, datorăm această dovadă, înaintea
tuturor, Preafericitului Părinte Patriarh, prin exprimarea întregii gratitudini,
ca şi a desăvârşitului devotament filial. în pericopa Sfintei Evanghelii se vor
beşte de două corăbii, în care ucenicii pescari s-au ostenit pentru hrana cea
de toate zilele. Or, în înţelegerea tradiţională, corabia este simbolul Bisericii.
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Prin grija părintească, pe care aţi arătat-o eparhiei noastre, aţi trimis în largul
mării vieţii
) două corăbii,J adică s-au rânduit două sfinte lăcaşuri
> si
> case ale
lui Dumnezeu care să adune mulţimea credincioşilor, după cum în Sfânta
Evanghelie mrejele prind pe cea a peştilor, ei înşişi fiind în mod tainic în
semnul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii (IH TIS).
Simţirea unanimă este aceea că gândul celui ce a împlinit această misiune de
sus se îndreaptă spre înălţarea Catedralei Mântuirii Neamului pe care o cti
toreşte în inima ţării şi la care toţi fiii Bisericii noastre trebuie să conlucreze
spre desăvârşire”.
La sfârsit, Patriarhul nostru a dăruit Mănăstirii Arad-Gai un set de
Sfinte Vase, o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum
al Proloagelor (noua ediţie), cele trei volume dedicate Autocefaliei Bisericii
Ortodoxe Române, volumele patru şi cinci ale Filocaliei, un album cu activi
tăţile Patriarhiei Române şi câteva cărţi duhovniceşti. De asemenea, au fost
evidenţiaţi cei care s-au ostenit la construirea şi împodobirea lăcaşului de
cult. Diploma „Sfântul Constantin şi Elena” a fost acordată Părintelui protosinghel Cleopa Jurj, duhovnicul mănăstirii, maicii stravrofore Magdalena
Borteş, stareţa mănăstirii, şi proinstareţei Ieroteia Avram, iar diploma de
vrednicie „Sfântul Andrei, Ocrotitorul României”, a fost oferită reprezentan
ţilor autorităţilor locale şi de stat.
De menţionat este faptul că Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”
a Mănăstirii Arad-Gai a fost construită între anii 2002-2009, întrucât biserica-monument istoric „Sfântul Simeon Stâlpnicul”, care datează din anul
1762, ctitorie a episcopului Sinesie Jivanovic, era neîncăpătoare pentru cre
dincioşii pelerini, iar în anul 2007 au fost aduse părticele din moaştele mai
multor sfinţi, un fragment din lemnul Sfintei Cruci şi o icoană reprezentând
Acoperământul Maicii Domnului, pentru întărirea duhovnicească a obştii şi
a credincioşilor.
De aici, de la Mănăstirea Arad-Gai, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române a plecat în vizită la Catedrala „Sfânta Treime” din municipiul Arad,
pentru a binecuvânta lucrările de pictură. Cu această ocazie, înaltpreasfinţitul
Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a arătat că Preafericirea Sa a luat sub părin
teasca grijă sfântul lăcaş de cult, implicându-se încă de la construirea lui, iar
în urmă cu trei ani a târnosit această catedrală. „Vă mulţumim că ne-aţi vizi
tat în acest moment crucial şi, de aici încolo, prin grija Preafericirii Voastre,
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
primit în Catedrala „Sfânta Treime” din Arad

vom urma un ritm susţinut în pictarea catedralei, şi ne dorim ca aceasta
să fie potrivit erminiei ortodoxe”, a spus înaltpreasfinţia Sa. în catedrală a
fost pictat altarul, catapeteasma a fost sculptată şi poleită, iar în Paraclisul
„Sfântul Nicolae” de la subsolul lăcaşului de cult, dedicat activităţilor catehetice cu copiii şi tinerii din oraş, se efectuează în continuare lucrări de pictură.
Preafericitul Părinte Patriarh a adresat felicitări ostenitorilor şi i-a încurajat
pentru lucrările ce vor avea loc mai departe. „Ne interesează să vedem o ca
tedrală modernă ca mijloace de construcţie, dar tradiţională ca spaţiu sacru,
pentru a o arăta ca pe un exemplu bucureştenilor şi altora din alte părţi ale
tării,
j
J deoarece o catedrală este un simbol al unui oras,
>' al unei comunităti
)
religioase şi, în acelaşi timp, este spaţiu sacru care leagă cerul cu pământul şi
generaţiile între ele, de-a lungul istoriei. Vă felicităm pentru această lucrare,
pentru lucrările realizate până acum — pictura din altar şi iconostasul poleit
- şi sperăm ca şi în continuare să se realizeze o pictură frumoasă, corectă, care
este veşmântul liturgic al edificiului sacru. în acelaşi timp, mulţimea sfinţilor
pictaţi să fie pentru noi împreună-rugători şi îndemnători la comuniune. O
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biserică pictată reprezintă cerul pe pământ pentru ca pe noi pământenii să ne
înalţe duhovniceşte la ceruri”, a precizat Preafericirea Sa.
In ultima zi a vizitei în Arhiepiscopia Aradului, luni, 26 septembrie,
Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Seminarul Teologic Liceal
Ortodox Arad, unde s-a întâlnit cu elevii şi profesorii instituţiei. După ce
Inaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat istoria instituţiei de învăţă
mânt, a învăţământului teologic arădean şi contribuţia acestor centre religios
- culturale la dezvoltarea teologiei şi a culturii româneşti, Patriarhul României
a evidenţiat viitorilor teologi importanţa formării duhovniceşti într-o şcoală
de teologie, le-a vorbit despre misiunea din aceste vremuri secularizate în care
oamenii au uitat de Dumnezeu şi a reliefat necesitatea rugăciunii, deoarece
atunci când misiunea se face în alt duh decât în duhul lui Hristos, aceasta
înseamnă colonialism, iar atunci când se face în duhul lui Hristos, misiunea
devine comuniune. „Acolo unde misiunea a fost mai întâi duhovnicească,
a rămas mai adânc înfiptă în sufletele oamenilor, unde a fost strategică şi
calculată şi îmbinată cu dorinţa de câştig material, ea nu rezistă acestui feno-

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
vizitând Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia Aradului

men de încercare, de pro
vocare,7 care se numeşte
>
secularizare. Avem nevo
ie în şcolile teologice de
o cunoaştere profundă a
textului Scripturii, a tex
telor Sfinţilor
Părinţi> si,
>
>7
în acelaşi timp, de o sta
re de rugăciune în con
textul cultural-social pe
care îl avem de păstorit.
Teologia de astăzi trebuie
să fie una misionară, care
înseamnă nu plecarea
de acasă, ci transmiterea
în lume a duhului lui
Hristos, Care nu este din
lumea aceasta, dar Care
doreşte
ca lumea aceas>
ta să se sfinţească
si să se
>
>
mântuiască”, a precizat
Preafericirea Sa.
Cu această ocazie,
Părintele Patriarh a vizitat
Moment din timpul vizitei
şi paraclisul seminarului,
la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad
având hramurile „Sfântul
Maxim Mărturisitorul” şi
„Sfântul Mucenic Mina”, pe care l-a numit „laboratorul vieţii duhovniceşti,
în care se uneşte rugăciunea cu teologhisirea şi în care se întăreşte comuniu
nea între cei care se roagă şi cei pentru care se înalţă rugăciunea”, menţionând
faptul că „tradiţia aceasta frumoasă, ca şcolile de teologie să fie întotdeauna
dotate cu un paraclis, provine de la faptul că primele şcoli au fost înfiinţate
în incinta mănăstirilor”.
Directorul seminarului, Preot Codin Şimonca-Opriţa, a mulţumit
Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru binecuvântare şi pentru
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vizita efectuată la instituţia de învăţământ teologic. La final, Preafericirea Sa
a făcut daruri Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, iar cei prezenţi au
primit iconiţe cu Sfânta Treime.

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s visit to the Archdiocese of
Arad
Between the 23rd and the 26th of September 2011, His Beatitude Father
Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, made a canonical visit to
the Archdiocese of Arad. His Eminence Timotei, Archbishop of Arad, His Grace
Paisie Lugojanul, Vicar Bishop of the Archdiocese of Timişoara, and the members
of the Permanent Eparchial Council of the Archdiocese of Arad, welcomed Him, on
Friday, the 23rd of September, at the Archsee in Arad.
On Saturday, the 24th of September, His Beatitude Father Patriarch Daniel
visited Hodoş-Bodrog Monastery, one of ther oldest monastic dwelling places in
Romania; here a group of priests of the monastic community officiated a Te Deum
divine service, in the old church of the monastery, in honour of His Beatitude.
The visit proceeded on Sunday, the 25th of September, at Arad-Gai Monastery,
where His Beatitude consecrated the new church, having the patronal feast day of
“The Protecting Veil of the Mother of God”, and officiated the Holy and Divine
Liturgy, assisted by a large number of high ecclesiastics, priests and deacons. In the
afternoon of the same day, His Beatitude left Arad-Gai Monastery and went to visit
“The Holy Trinity” Cathedral in the municipality of Arad, in order to give His blessing to the wall-painting works.
Monday, the 26th of September, was the last day of His Beatitude Father
Patriarch Daniels canonical visit, when He went to meet the pupils and teachers of
the Orthodox Theological High School Seminary in Arad.
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Trecerea la cele veşnice a Părintelui Adrian Făgeţeanu
(27 septembrie)
D ia c. Io n iţă A p o s t o l a c h e

Părintele Adrian Făgeţeanu
191 3 -2 0 1 1

Unul dintre ultimii mărturisitori
ai Ortodoxiei din temniţele comu
niste, Părintele Adrian Făgeţeanu, a
trecut la Domnul în ziua de marţi,
27 septembrie 2011, la ora 19:30, în
urma unei lungi suferinţe. în vârstă
de 98 de ani, marele duhovnic in
trase în cinul monahal în urmă cu
aproape 70 de ani, fiind membru al
Mişcării „Rugul Aprins”. După veni
rea autorităţilor comuniste la pute
re a fost condamnat de două ori la
închisoare, petrecând în detenţie nu
mai puţin de 12 ani. După eliberare,
Părintele Adrian Făgeţeanu a vieţuit la Mănăstirile Viforâta şi Antim,
stabilindu-se în ultima parte a vie
ţii la Schitul Locurele al Mănăstirii
Lainici. Trupul neînsufleţit a fost de
pus pentru o zi la Mănăstirea Antim,
unde a fost prohodit de patru ierarhi,
membri ai Sinodului Mitropolitan al
Munteniei şi Dobrogei, fiind ulterior
înmormântat la Mănăstirea Lainici,
în data de 1 octombrie.
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Moment din timpul slujbei de înmormântare
a Părintelui Adrian Fâgeţeanu

în data de 27 septembrie 2011, la ora 19:30, a trecut la cele veşnice
Părintele Adrian Făgeţeanu, unul dintre ultimii mărturisitori ai Ortodoxiei din
temnitele
comuniste. Duhovnicul de la Schitul Locurele al Mănăstirii Lainici
>
suferise în luna noiembrie un accident cerebral, care dusese la complicaţii
neurologice severe şi la agravarea problemelor pulmonare, dându-şi ultima
suflare la spitalul „Marius Nasta” din Bucureşti, unde era internat.
Părintele Adrian Făgeţeanu s-a născut la data de 16 noiembrie 1912,
în localitatea Deleni, foarte aproape de Cernăuţi, tatăl său fiind preot.
Dragostea pentru învăţătură a dobândit-o din familie, paşii fîindu-i călăuziţi
spre cele mai de seamă şcoli ale Basarabiei străbune: Liceul „Aron Pumnul” şi
Facultatea de Drept din Cernăuţi (1931-1937), acestea fiind doar începutul.
După finalizarea stagiului de avocatură, a funcţionat o vreme ca avocat la
Fălticeni şi Bacău. Trăitor profund al adevărurilor de credinţă şi ancorat te
meinic în viaţa Bisericii, tânărul comisar a lăsat deoparte cele ale lumii şi s-a
înrolat definitiv în armata lui Hristos, închinoviindu-se ca frate la Mănăstirea
Putna, în 1943. In acelaşi an a început şi cursurile Facultăţii de Teologie din
Suceava pe care le-a finalizat în 1947.
70

Diac. Ioniţă Apostolache: Trecerea la cele veşnice a Părintelui Adrian Făgeţeanu______________

Cercetător neobosit, părintele Adrian a ajuns în Bucureşti pentru a se
înscrie la cursurile Facultăţii de Filosofie (1947). Făcea cunoştinţă cu altă
dimensiune duhovnicească, implicându-se în Mişcarea „Rugul Aprins” ală
turi de părintele Sandu Tudor, mitropolitul Tit Simedrea, monahul cărturar
Benedict Ghiuş sau profesorul Alexandru Mironescu. în consecinţă, a fost
răsplătit cu şase ani de temniţă grea pe care i-a ispăşit la Ai ud, între 19501956. După eliberare a bătut la porţile mai multor mănăstiri, însă nu a fost
primit nicăieri. Bolnav de o tuberculoză avansată, părintele Adrian s-a în
dreptat către Lavra Lainiciului, unde a găsit ajutor şi alinare, sub mantia
preacuviosului părinte Calinic Cărăvan. Aici părintele s-a ocupat de şcolirea
fraţilor
din mănăstire,* mulţi
de carte. A doua oară a
>
> dintre ei fiind neştiutori
>
fost ridicat la 8 noiembrie 1958 şi condamnat la „douăzeci de ani de muncă
zilnică, zece ani de degradare civilă şi confiscarea totală a averii personale”.
A fost eliberat în anul 1964, reluându-şi activitatea misionară, trecând prin
mai multe parohii, pe la Mănăstirea Viforâta şi, mai apoi, stabilindu-se la
Mănăstirea Antim. Din anul 2000, Părintele Adrian Făgeţeanu s-a reîntors
la Mănăstirea Lainici, căutând de data aceasta liniştea isihiei pe Muntele
Gropu, la Schitul Locurele.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, trupul neîn
sufleţit al părintelui duhovnic a fost depus pentru o zi în paraclisul Mănăstirii
Antim din Bucureşti, unde numeroşi credincioşi au venit pentru a-şi lua rămas-bun. Totodată, a fost săvârşită o slujbă de pomenire în biserica Mănăstirii
Antim, de patru ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei,
şi anume: înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfmţitul
Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfmţitul Ambrozie, Episcopul
Giurgiului şi Preasfmţitul Visarion, Episcopul Ţuicii, alături de Părintele stareţ
Vicenţiu Oboroceanu şi de vieţuitorii sfintei mănăstiri.
După slujba de pomenire, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian a trans
mis mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a
evocat chipul duhovnicesc al părintelui Adrian Făgeţeanu, amintind despre
implicarea sa în mişcarea de revigorare spirituală de la Mănăstirea Antim, din
perioada comunistă, când alături de cei mai duhovniceşti dintre călugări şi
de câţiva oameni de cultură a aprins flacăra duhovnicească a rugăciunii ne
încetate, numită Rugul Aprins: „Părintele Adrian Făgeţeanu este unul dintre
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făclierii luminii Mântuitorului Iisus Hristos în sufletele oamenilor. Ca şi ma
joritatea monahilor rugători din perioada comunistă, l-a mărturisit 12 ani pe
Hristos în temnitele comuniste. Este unul dintre ultimii mari mărturisitori ai
credinţei ortodoxe în temniţe, nespunând despre aceasta nimănui. Vă mărtu
risesc că, în cei trei ani de împreună-slujire în această mănăstire cu Părintele
y

Adrian, niciodată nu ne-a povestit durerile şi lacrimile lui, ci ne-a încurajat
întotdeauna. îmi amintesc de la părintele Adrian o frază care nu trebuie ui
tată niciodată: Cine vede lucrurile de sus le vede bine, cine le vede de jos le
vede exact! Tot timpul, avea în vedere smerenia şi întâlnirea duhovnicească
cu fiecare suflet. De aceea, părintele Adrian, după ce a plecat la Mănăstirea
Lainici, a mărturisit în continuare în smerenie lucrarea Bisericii noastre până
la aproape 100 de ani. A fost un om al rugăciunii, un om al smereniei, un om
al ascultării şi un luptător creştin, care se adaugă Părintelui Sofian Boghiu şi
Părintelui Arsenie Papacioc”.
înmormântarea Părintelui Adrian Făgeţeanu a avut loc sâmbătă,
1 octombrie, la Mănăstirea Lainici din Defileul Jiului. Despre valoarea per
sonalităţii sale, părintele arhimandrit Ioachim Pârvulescu, stareţul Mănăstirii
Lainici, a afirmat: „Este foarte interesant că mutarea la ceruri a părintelui s-a
produs chiar în ziua de prăznuire a Sfântului Antim Ivireanul. Nu este întâm
plător acest lucru, pentru că părintele a fost vieţuitor la Mănăstirea Sfântul
Antim din Bucureşti, făcând parte din Mişcarea «Rugul Aprins», alături de
staretul nostru, Preacuviosul Părinte Calinic Cărăvan. Mai mult decât atât,
părintele Adrian va fi prohodit la Mănăstirea Lainici, chiar în ziua prăznuirii
y

1

f

Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Pentru noi, plecarea părintelui
la ceruri este o mare pierdere şi în acelaşi timp un mare câştig. Este o pierdere
pentru că a plecat dintre noi un mare stâlp al Ortodoxiei şi un câştig pentru
că am dobândit un mare rugător în ceruri. Viaţa lui întreagă a fost o sufe
rinţă, murind si înviind de mai multe ori. De data aceasta a înviat în ceruri.
Mormântul său va fi aşezat lângă cel al Părintelui Calinic Cărăvan, stareţul
>

J

său iubit”.
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Summary: Father Adrian Făgeţeanu has fallen asleep in the Lord
Tuesday, the 27th of September 2011, Father Adrian Făgeţeanu (born on the
I6th of November 1912), one of the greatest spiritual directors in the Romanian
Orthodoxy, departed to the Lord. He was being hospitalized in „Marius Nasta”
Hospital in Bucharest, for treating neurologic and pulmonary complications,
aggravated by a stroke that he had suffered a year before.
The 98-year old great spiritual director was tonsured into monasticism about
70 years ago. As a member of the „Burning Bush” movement, he was sentenced to
prison twice by the communist authorities, and spent in there no less than seventeen years. Having been set free, Father Adrian Făgeţeanu lived at Viforâta and
Antim Monasteries, and in the latter part of his life, he settled at Locurele Skete of
Lainici Monastery. His inanimate body was put down for one day in the chapel of
Antim Monastery where four high ecclesiastics, members of the Metropolitan Synod
of Wallachia and Dobrudja, said prayers for him. He was subsequently buried at
Lainici Monastery, on the Ist of October.
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Aniversarea a patru ani de slujire patriarhală
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
(30 septembrie)
R e d a c ţ ia

Vineri, 30 septembrie 2011, s-au împlinit patru ani de la întronizarea
Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române. Cu această ocazie, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie în
Catedrala patriarhală alături de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. După Sfânta
Liturghie, a fost oficiată slujba de Te Deum ca mulţumire şi recunoştinţă adusă lui
Dumnezeu pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cel de-al pa
trulea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. In continua
re, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a avut loc un Moment
aniversar care a cuprins prezentarea mesajelor de felicitare de către reprezentanţii
autorităţilor de Stat centrale şi locale şi a sintezei activităţilor pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educaţionale desfăşurate, sub îndrumarea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, de Administraţia patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor
de la 30 septembrie 2010 şi până în prezent. In continuare a fost difuzat un film
despre lucrările de execuţie din ultimul an ale Catedralei Mântuirii Neamului, re
alizat de către postul de televiziune TRINITAS T V al Patriarhiei Române şi a fost
lansat volumul Credinţă pentru fapte bune, apărut recent la Editura BASILICA a
Patriarhiei Române.

Pe data de 30 septembrie 2011 s-au împlinit patru ani de când Preafericitul
Părinte Daniel a fost întronizat ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu ocazia acestui moment aniversar, la Catedrala Patriarhală din
Bucureşti Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel. Alături de Patriarhul României au slujit mai mulţi
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un so-
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Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, săvârşind o slujbă de Te Deum
în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a altor ierarhi

bor de preoţi şi diaconi. Ierarhii slujitori au fost: înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, înaltpreasfinţitul Epifanie, Arhiepiscopul
Buzăului şi Vrancei, înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeşului
şi Muscelului, înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Lucian,
Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi
Teleormanului, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul
Visarion, Episcopul Ţuicii, Preasfinţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului.
După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României, a fost ofici
ată o slujbă de Te Deum ca mulţumire şi recunoştinţă adusă lui Dumnezeu
pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cel de-al patrulea
an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost
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Moment din timpul slujbei de Te Deum
Catedrala Patriarhala din Bucureşti

săvârşită de Preasfinţitul Ciprian, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi.
La slujba de Te Deum au fost prezenţi, pe lângă membrii Sfântului
Sinod, consilierii Patriarhali şi cei ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi sute de
credincioşi.
>

Te Deum, înaltpreasfinţitul Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului a rostit un cuvânt celor prezenţi în care a subliniat
realizările Bisericii Ortodoxe Române în aceşti patru ani de arhipăstorire a
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. înaltpreasfmţia Sa a evidenţiat faptul
că această perioadă reprezintă „patru ani de rugă şi muncă” pe plan teologic,
administrativ şi edilitar. Mitropolitul Clujului a continuat, arătând faptul
că Patriarhul României a fost numit pe drept de către unii dintre ucenicii
săi drept un „patriarh deschis spre lume şi înrădăcinat în tradiţie”, dar şi un
„patriarh puternic pentru vremuri dificile”, subliniind faptul că în timpul
actualului întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române au început lucrările de
După
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Inaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crisanei şi Maramureşului
rostind un cuvânt de învăţătură în Catedrala Patriarhală

construire a Catedralei Mântuirii Neamului. în cadrul momentului aniver
sar, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal a dăruit din
partea slujitorilor Catedralei Patriarhale un set de sfinte vase Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, iar Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul a dăruit, în
numele membrilor Sfântului Sinod prezenţi, permanenţei Protopopiatelor
Arhiepiscopiei Bucureştilor, o Sfântă Evanghelie confecţionată în Atelierele
Patriarhiei Române de la Popeşti Leordeni. Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a adresat un cuvânt celor prezenţi în care „a adus mulţumire lui
Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra ierarhilor membrilor
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, asupra clerului şi credincio
şilor noştri dreptmăritori”. în continuare, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a subliniat faptul că ziua aceasta este „o zi de recunoştinţă, de mul
ţumire adusă lui Dumnezeu pentru toate aceste binefaceri pe care noi le-am
primit, pentru ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. De asemenea, aceas
ta este o zi în care cerem ajutorul Lui să continuăm bunele lucrări începute
şi să săvârşim şi altele care sunt bineplăcute Lui”. De asemenea, Preafericirea
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Sa a evidenţiat în cuvântul său importanţa construirii Catedralei Mântuirii
Neamului, „un ideal de peste o sută de ani şi o necesitate imediată, practi
că liturgică şi publică, un simbol al unităţii noastre de cuget şi simţire ro
mânească. In acest popas aniversar ne aducem aminte cu emoţie de ziua în
care am primit responsabilitatea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al României. Făgăduiam atunci, cu ajuto
rul lui Dumnezeu, să împlinim mai multe lucrări urgente necesare şi anume
ca Patriarhia să aibă un post de radio, un post de televiziune şi un cotidian.
Această dorinţă s-a împlinit în primele trei săptămâni, dar a patra făgăduin
ţă,
> 7 dorinţă
> si
> datorie a fost construirea Catedralei Mântuirii Neamului”,7 a
precizat Preafericirea Sa. Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a măr
turisit că această catedrală „simbol al unitătii si comuniunii româneşti se va
17

y

>

>

face prin cooperare nu prin transfer de responsabilitate spre alţii, evidenţiind
faptul că fericiţii şi pururea pomeniţi ctitorii acestei sfinte catedrale lucrează
nu doar pentru timpul nostru, ci şi pentru generaţiile care vin. Sfânta Treime
construieşte catedrala, dar prin mâinile celor care se ostenesc şi contribuie la

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mulţumind celor prezenţi
cu ocazia aniversării a patru ani de slujire patriarhală
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
binecuvântându-i pe credincioşii prezenţi la Catedrala Patriarhală

zidirea ei” a mai precizat Patriarhul României, arătând că „până la sfinţire,
o biserică este darul oamenilor către Dumnezeu, după sfinţire, ea este darul
lui Dumnezeu pentru oameni deoarece noi oferim materiale de construcţie
din lumea aceasta, dar primim în schimb după sfinţire daruri duhovniceşti
veşnice, iertarea păcatelor, harul şi arvuna vieţii veşnice”.
Prin construirea Catedralei Mântuirii Neamului se construieşte „o casă
a demnitătii
ci se mă- }
> noastre care nu se măsoară în bani si nici în cantitate,
>
soară doar în lumina veşniciei”, a mai precizat Părintele Patriarh.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit celor prezenţi şi a
tinut
să menţioneze
că ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului este „o
>
>
” datorie a poporului român şi un semn de recunoştinţă adus Lui Dumnezeu.
Grija pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului revine neamului
românesc drept credincios ca o lucrare sfântă de reafirmare după 45 de ani
de comunism a credinţei noastre pentru că în popor, de frică sau din in
teres, mulţi au păcătuit grav în faţa lui Dumnezeu când au minţit şi au
spus că Dumnezeu nu există. Acum a venit vremea răscumpărării greşe-
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Iilor pentru prea multă minciună şi pentru slăbirea în credinţă şi pentru
apostazie. Nu putem să avansăm dacă nu ne pocăim pentru păcatele noas
tre. Nimeni nu poate să aibă succes pe termen lung până nu îşi revizuieş
te trecutul în fata lui Dumnezeu. De aceea, această Catedrală a Mântuirii
neamului înseamnă şi izbăvirea noastră dintr-un trecut apăsător şi prin
pocăinţă, prin dărnicie, prin jertfelnicie ne curăţim de păcatele uitării de
Dumnezeu şi ne îmbogăţim în virtutea prefacerii şi întăririi legăturii cu El”,
a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin ridicarea Catedralei
Mântuirii Neamului poporul român îşi „reafirmă demnitatea şi împlineşte
dorinţa înaintaşilor”, a spus Părintele Patriarh. „Când stă asupra ta datoria
de a împlini un mandat moştenit de la înaintaşi responsabilitatea este de
zeci de ori mai mare. Niciodată nu s-au construit biserici mari şi frumoa
se în poporul român dintr-un surplus de bani, ci totdeauna din puţinul
care a mai rămas după ce am trecut prin războaie, prin încercări, prin ne
cazuri. De aceea, frumoasele mănăstiri din Moldova rezistă până astăzi că
nu sunt făcute cu prizonieri de război şi nici cu sclavi, ci din jertfelnicia
oamenilor săraci care, prin zidirea de biserici, după ce au trecut prin încer
cări şi-au reafirmat demnitatea, credinţa şi dragostea de Dumnezeu. Când
un om este umilit, zeci de ani, înălţarea unei catedrale, ca semn de recu
noştinţă adusă lui Dumnezeu, este o ridicare, o izbăvire a lui din propria
sa cădere şi umilire. Catedrala Mântuirii Neamului se va ridica, în primul
rând, cu ajutorul celor credincioşi şi darnici”, a mai spus Părintele Patriarh.
„In această lucrare vedem că unii care nu înţeleg rostul ei pentru că au gândi
re secularizată după 45 de ani de ateism şi de lipsă de oră de religie în şcoală,
nu e de mirare că oamenii în vârstă de 40-50 de ani sunt împotriva constru
irii Catedralei [Mântuirii Neamului], dar poporul care este credincios şi vine
la biserică în fiecare duminică, nu doar stă prin redacţii, acela este foarte
receptiv, şi Dumnezeu, în general, lucrează cu prioritate prin oamenii sme
riţi, nu prin cei orgolioşi şi nu totdeauna prin cei mai bogaţi oameni, ci prin
cei mai darnici”, a mai adăugat Preafericirea Sa. „In concluzie”, după cum
a menţionat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „construirea Catedralei
Mântuirii Neamului, nu doar adunarea de beton, de pietre, de ciment, de
sticlă şi de lemn laolaltă, înseamnă adunarea noastră ca popor în iubirea
Preasfintei Treimi. Când se construieşte catedrala de zid, tot poporul este în
stare sufletească de adunare în sine si
> laolaltă în iubirea Preasfintei Treimi”.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de soborul arhiereilor;
ieromonahi, preoţi şi credincioşi

Totodată, Preafericirea Sa a mulţumit în special tuturor celor care se ostenesc
pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.
„Mulţumim Înaltpreasfînţiţilor şi Preasfinţiţilor ierarhi care deja au în
ceput colecta pentru catedrala mântuirii neamului, mulţumim protoieriilor
sau protopopiatelor din toate părţile, dar mai ales celor din Arhiepiscopia
Bucureştilor care deja au trimis pe trei luni banii începând din iunie, iulie
şi august şi aceasta este o încurajare foarte mare. Mulţumim şi primăriilor
din Bucureşti care îşi dau seama că această catedrală este şi o catedrală pen
tru Capitală şi ne-au trimis deja ajutor şi ne-au promis că ne vor mai ajuta
în continuare. Mulţumim tuturor celor care trimit direct prin SMS cei doi
euro aşa cum se poate face aceasta care trimit direct în contul special pentru
catedrală şi cei care, aşa cum am spus, pe bază de chitanţă oferă bănuţul lor
în eparhiile ţării noastre şi în eparhiile ortodoxe româneşti din străinătate.
Mulţumim tuturor pentru frumosul moment liturgic de astăzi, mulţumim
ierarhilor care au slujit împreună cu noi, preoţilor, diaconilor şi celor care au
cântat astăzi”, a încheiat Patriarhul României.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind noul car de reportaje
al postului de televiziune TRINITAS TV

După oficierea slujbei de Te Deum, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a sfinţit noul car de reportaje al postului de tele
viziune TRINITAS T V al Patriarhiei Române.
„Nu dorim o prezentare triumfalistă a vieţii Bisericii de azi, ci una realis
tă”, a precizat Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul acestui
eveniment, subliniind faptul că viaţa Bisericii este foarte bogată în activităţi,
însă a arătat că trebuie mediatizate şi cazurile parohiilor sărace în care locuiesc
câţiva bătrâni şi copii, deoarece adulţii sunt plecaţi la muncă în străinătate.
„Dorim să facem reportaje în unităţile social-filantropice ale eparhiilor unde
se arată o grijă deosebită pentru cei bolnavi şi pentru cei suferinzi [...] Această
deplasare a unei echipe de reporteri de la Televiziunea TRINITAS este o ne
cesitate şi de ordin pastoral misionar mediatic”, a mai spus Preafericirea Sa.
Cu ajutorul acestui car de reportaje se pot mediatiza în direct evenimen
tele religioase din diferite zone ale ţării.
Evenimentul dedicat împlinirii a patru ani de la întronizarea în demnita
tea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Daniel
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind un cuvânt de binecuvântare
în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei

a continuat cu un moment festiv în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din
Palatul Patriarhiei, la care au participat ierarhi, membri ai Sfântului Sinod şi
oficialităţi
> centrale si
> locale.
în deschiderea evenimentului, domnul Consilier de Stat, Claudiu
Constantin Dinu a dat citire mesajului Preşedintelui României, domnul
Traian Băsescu, cu ocazia acestui moment aniversar. De asemenea, dom
nul Secretar de Stat, Adrian Lemeni a dat citire mesajului Prim-ministrului
României, domnul Emil Boc.
în continuare, Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcopvicar patriarhal a arătat că acest moment de mare bucurie din viaţa Bisericii
Ortodoxe Române este un bun prilej de a face o evaluare a activităţilor
desfăşurate de sectoarele Administraţiei Patriarhale, precum şi de cele ale
Arhiepiscopiei Bucureştilor sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, în calitatea Sa de Patriarh şi de Arhiepiscop al Bucureştilor. De ace
ea Preasfinţia Sa a prezentat câteva dintre cele mai importante realizări din
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cadrul sintezelor privind activităţile Patriarhiei Române şi ale Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
>
De asemenea, Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul a prezentat
volumul „Credinţă pentru fapte bune”, apărut recent la Editura BASILICA
a Patriarhiei Române şi care ilustrează implicarea Părintelui Patriarh Daniel
în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. Totodată, a fost vizionat un film
documentar realizat de postul de televiziune TRINITAS T V al Patriarhiei
Române care prezintă lucrările de execuţie din ultimul an ale Catedralei
Mântuirii Neamului.
La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a mulţumit tuturor
celor care au transmis mesaje de felicitare, precum şi celor care au contribuit
la organizarea acestui moment. Preafericirea Sa a mai arătat că astăzi este
sărbătorit şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor care împlineşte 10 ani de la hirotonia ca episcop
şi l-a felicitat.

Preoţi şi credincioşi prezenţi în Aula Magna „ Teoctist Patriarhul”
la aniversarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
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Activităţile Patriarhiei Române în cel de-al patrulea an
de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
Cu toate că anul acesta atât societatea românească, cât şi Biserica
s-au confruntat direct cu efectele crizei economice, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a reuşit, prin energia, tenacitatea şi înţelepciunea cu care
a coordonat activităţile Administraţiei Patriarhale, să demonstreze că, sfin
ţită prin rugăciune, munca susţinută şi cinstită poate să limiteze şi chiar
să înfrângă efectele acestei crize economice. Astfel, păstrând tradiţia celor
peste 20 de ani de rodnică slujire arhierească, şi cel de-al patrulea an de
patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel se încheie cu împliniri remar
cabile, sintetizate succint în cele ce urmează. Arătând o permanentă grijă
părintească tuturor fiilor Bisericii noastre, din ţară şi din afara graniţelor
ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat mai multe vizite cano
nice, şi anume: 9-13 aprilie 2011 - vizita canonică în Mitropolia Europei
Occidentale şi Meridionale, la Strasbourg; 9-12 septembrie 2011 - vizita ca
nonică în Mitropolia Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Austriei şi
Luxemburgului, la Miinchen; 13-17 octombrie 2010 - vizita canonică în
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; 12-14 noiembrie 2010 - vizita canoni
că în Arhiepiscopia Râmnicului; 20 noiembrie 2010 - inaugurarea pasarelei
pietonale de la Mănăstirea Snagov; 2-3 februarie 2011 - participarea la fune
raliile înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu, mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului; 3-5 martie 2011 - participarea la slujba de pome
nire a înaltpreasfinţitului Părinte Bartolomeu, mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului; 14-15 martie 2011 - participarea la Sinodul
Mitropolitan, şi Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului
şi Clujului; 23-25 martie - participarea la întronizarea înaltpreasfinţitului
Părinte Andrei ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului;
30 aprilie - 2 mai 2011 - vizita canonică în Mitropolia Olteniei cu prile
jul proclamării canonizării Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici; 3-6 iunie
2011 - participarea la întronizarea înaltpreasfinţitului Părinte Irineu Pop ca
Arhiepiscop al Alba Iuliei; 19-22 august - vizita canonică în Arhiepiscopia
Sucevei, sfinţirea Catedralei de la Gura Humorului; 29-30 august 2011 - vizi
ta canonică în Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; 17-19 septembrie 2011
- vizita canonică în Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
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sfinţirea Bisericii din Turda Băi; 23-26 septembrie 2011 - vizita canonică în
Arhiepiscopia Aradului, târnosirea bisericii Mănăstirii Gai.
In ultimele 12 luni, C an celaria S fân tu lu i S in od a organizat o şedin
ţă solemnă şi 5 şedinţe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi o şedinţă de lucru a Sinodului Permanent. De aseme
nea, a organizat şi şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti şi
cea a Consiliului National
Bisericesc. Pentru toate aceste şedinţe,
>
>
> J Cancelaria
Sfântului Sinod a elaborat procesele-verbale ale lucrărilor, referate, rapoarte
şi dări de seamă. Pentru promovarea vieţii duhovniceşti, s-a aprobat ca
nonizarea a trei noi sfinţi români, şi anume Sfântul Cuvios Irodion de la
Lainici (3 mai), Sfântul Ierarh Andrei Şaguna (30 noiembrie) şi Sfântul
Ierarh Simion Ştefan (24 aprilie), şi s-au stabilit norme privind modul de
înscriere a sfinţilor, de redactare şi editare a calendarului bisericesc. In ace
laşi sens, s-au stabilit rânduieli liturgice, privind înmormântarea pruncilor
nebotezaţi decedaţi la naştere, privind modalitatea primirii eterodocşilor
la Ortodoxie, privind stabilirea unei rânduieli liturgice unitare în Biserica
Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre
ani, precum şi pentru săvârşirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare. în
plus, tot în acest an, prin Cancelaria Sfântului Sinod s-au continuat pro
cesele de îmbunătăţire a legiuirilor Bisericii Ortodoxe Române, de întărire
a disciplinei canonice la toate nivelurile de slujire din Biserica Ortodoxă
Română, de îmbunătăţire a activităţii editoriale şi de protejare a drepturilor
Patriarhiei Române în domeniul editorial, al producerii şi difuzării colpor
tajului, de promovare a măsurilor de sprijin financiar din partea Statului că
tre unităţile de cult, de recuperare a unor proprietăţi, precum şi de aplicare
a prevederilor statutare şi a hotărârilor sinodale privind întrajutorarea fră
ţească şi solidaritatea între eparhii. De asemenea, la iniţiativa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, a fost constituit Consiliul Consultativ al Cultelor
din România, prima şedinţă a acestuia desfaşurându-se la Palatul Patriarhiei
în data de 14 aprilie 2011.
în perioada amintită, O ficiul can on ico-ju ridic a desfăşurat o intensă
activitate de recuperare a proprietăţilor bisericeşti confiscate de către regimul
comunist, precum şi de elaborare de documentaţii, propuneri de amenda
mente si interventii către Parlament, Guvern, ministere si alte institutii comy
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petente, în vederea soluţionării sau elaborării unor documente referitoare la
viaţa şi activitatea Bisericii şi a cultelor.
La Biblioteca Sfântului Sinod, în afara activităţilor specifice, au fost
organizate: un simpozion ştiinţific internaţional cu privire la vechi texte
liturgice româneşti, o expoziţie de fotografie şi una de carte veche dedi
cată activităţii Sfântului Antim Ivireanul şi a fost lansat site-ul său oficial,
www.bibsinod.ro.
La Biroul de sesizări fi scrisori s-au primit peste 450 de solicitări din
partea centrelor eparhiale şi au fost studiate şi formulate, spre examinare şi
aprobare, trei cereri de recurs şi o cerere de iertare.
Sectorul Relaţii bisericeşti fi interreligioase a organizat, în perioada
24-28 octombrie 2010, vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul
Ecumenic, şi a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de
înaltpreasfinţitul Părinte Pavel, Mitropolit de Drama, precum şi participarea
unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la Pec la întronizarea Patriarhului
Irineu al Serbiei în ziua de 3 octombrie 2010. Reprezentanţi ai Bisericii
Ortodoxe Române au participat, în acest an, la numeroase întruniri, congre
se şi alte evenimente interortodoxe, intercreştine şi interreligioase.
Pentru comunităţile ortodoxe româneşti din afara graniţelor, au fost în
fiinţate mai multe parohii (în Italia, Germania şi Spania) şi a fost numit per
sonalul clerical necesar. Pentru buna desfăşurare a activităţilor acestora s-au
făcut intervenţii la autorităţile competente pentru sprijinirea demersurilor de
obţinere a unor terenuri sau lăcaşuri de cult în proprietate sau doar în folo
sinţă, precum şi de sprijin financiar. în acest an au fost finalizate construcţia,
amenajarea şi dotarea bisericii de lemn din oraşul Most (Cehia) pentru cin
stirea memoriei ostaşilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial,
slujba târnosirii fiind programată pentru ziua de 9 octombrie 2011. Un eve
niment important pentru viaţa ortodocşilor români din Italia a fost obţinerea
personalităţii juridice pentru Episcopia Ortodoxă Română a Italiei din partea
Guvernului italian. Comunităţilor ortodoxe româneşti din afara graniţelor,
Patriarhia Română a continuat să le ofere obiecte liturgice şi cărţi de cult,
precum şi sprijin la salarizare.
Reprezentanţa Patriarhiei Române p e lângă instituţiile Uniunii
Europene, în afara activităţii specifice de reprezentare, a organizat eveni
mente de promovare a valorilor cultural-spirituale româneşti la Bruxelles,
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Strasbourg şi Bucureşti; a promovat şi facilitat accesul la fonduri europene
pentru fundaţiile şi asociaţiile Patriarhiei Române. Totodată, au continuat
lucrările de consolidare şi reamenajare a imobilului Patriarhiei Române de la
Bruxelles.
Prin Biroul de Protocol al Patriarhiei Române au fost organizate au
dienţele, primirile şi întâlnirile de la Patriarhia Română cu personalităţi poli
tice, şefi de stat şi de guvern, miniştri, reprezentanţi ai Corpului diplomatic,
precum şi protocolul altor evenimente interne.
La Reşedinţa patriarhală, s-au derulat numeroase activităţi de restau
rare şi amenajare a spaţiilor existente, dintre care cea mai importantă o con
stituie restaurarea Paraclisului „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, sfinţit în
ziua de 22 iulie 2011, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună
cu un sobor de ierarhi. De asemenea, a fost construit un pasaj de trecere care
face legătura între Reşedinţa patriarhală şi Palatul Patriarhiei, a fost ctitorit
un altar de vară şi s-au realizat 5 icoane din mozaic de Murano în curtea in
terioară, iar în parcul „Grădina Maicii Domnului”, s-a forat un puţ de mare
adâncime (183 m), care asigură alimentarea cu apă a Reşedinţei patriarhale.
Ca şi în anii precedenţi, activitatea Secretariatului Cabinetului

Patriarhal a asigurat bunul mers al lucrărilor specifice şi a organizat primirea
de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a delegaţiilor şi personalităţilor
bisericeşti din tară si străinătate.
Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române a avut şi în acest
an numeroase activităti si initiative, dintre care se remarcă numeroasele demersuri la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi la
Parlamentul României, pentru ca disciplina religie să fie menţinută în planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial şi liceal prevăzute în Legea
educaţiei naţionale intrată în vigoare în data de 7 ianuarie 2011. A organizat
concursul naţional de muzică eclezială corală „Lăudaţi pe Domnul!”, con
cursul naţional de oratorie creştină „Copilul în familie”, congresul naţio
nal „Hristos împărtăşit copiilor”, precum şi întrunirea Colegiului Decanilor
Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România. Pentru eparhiile ortodoxe
române din afara graniţelor, a tipărit 120.000 de manuale de religie pentru
clasele I-IV şi aproape 30.000 de exemplare din lucrarea „Apostolat educaţi
onal. Ora de religie - cunoaştere şi devenire spirituală ”.
*

y

y
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Trebuie notat şi faptul că, în acest moment, la Sectorul Teologiceducaţional sunt în curs de organizare sau desfăşurare mai multe activităţi şi
evenimente, precum cele de organizare de concursuri naţionale, congrese sau
simpozioane internaţionale, de semnare a unor protocoale de colaborare cu
instituţii publice ale Statului român, de traducere şi editare a unor noi ghiduri catehetice, precum şi de alcătuire a curriculumului pentru alte proiecte
catehetice.
La Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe scrieri şi
volume, din care se distinge trilogia dedicată Autocefaliei bisericeşti. De ase
menea, au fost publicate mai multe scrieri biblice, patristice, liturgice şi pas
torale, monografii, precum şi traduceri ale unor autori străini. Dintre aces
te apariţii editoriale, amintim volumul omagial Euharistirion Patriarhului

D aniel a l României şi albumul aniversar Lucrând spre zidirea Bisericii, dedica
te Intâistătătorului Bisericii noastre, la împlinirea a 60 de ani de viaţă. Tot la
Editurile Patriarhiei Române au fost publicate ultimele numere ale revistelor
bisericeşti centrale (Biserica Ortodoxă Română, Ortodoxia, Studii Teologice şi
Chemarea credinţei), iar acum sunt în curs de apariţie alte scrieri teologice,
patristice, de cult, precum şi numere ale unor reviste bisericeşti.
La T ipografia C ărţilor Bisericeşti, au fost tipărite, în această perioadă,
54 de titluri într-un total de peste 300.000 de exemplare, precum şi diferi
te broşuri, pastorale şi circulare, calendare, felicitări, mape etc. Pentru pro
movarea şi distribuirea noilor apariţii de carte religioasă, Tipografia Cărţilor
Bisericeşti a fost prezentă la numeroase activităţi culturale, târguri de carte,
precum şi la diferite hramuri bisericeşti. Trebuie notat şi faptul că, din data
de 01.06.2011, cotidianul Ziarul Lumina se tipăreşte la noua şi moderna
Tipografie „Pharos” a Patriarhiei Române.
Pentru o îmbunătăţire a dialogului dintre cultura teologică şi cea laică,
Editurile Patriarhiei Române au semnat în data de 7 iunie 2011 un protocol
de colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară.
în activitatea Sectorului Patrim oniu cultural momentul cel mai în
semnat a fost inaugurarea, în cadru solemn, la 26 octombrie 2011, de către
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, alături de Sanctitatea Sa
Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a noului sediu al Centrului pentru patrimo
niu cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu”din Str. Maria Rosetti nr. 63.
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în ultimul an, Sectorul Patrimoniu cultural a organizat mai multe
cursuri de conservare, de inventariere şi evidenţă a patrimoniului şi a pregătit
pentru avizare cursuri de ghizi şi de bibliotecari.
Comisia de pictură bisericească şi-a desfăşurat activitatea, reunindu-se
lunar pentru a aviza, la nivelul Patriarhiei Române, proiecte şi atribuiri de
lucrări de pictură din nou şi restaurare, precum şi pentru a întocmi proceseverbale de recepţie parţială sau definitivă. Pentru buna desfăşurare a activită
ţilor acestei comisii, s-a elaborat proiectul unui nou Regulament a l Comisiei

de pictură bisericească şi se află în fază avansată de elaborare un îndrumar de
pictură bisericească.
Sectorul A teliere şi-a desfăşurat activitatea în scopul confecţionării
obiectelor de cult necesare bisericilor din ţară şi din străinătate. în acest an s-a
demarat un amplu proces de investiţii în utilaje de producţie, menite să îm
bunătăţească atât cantitativ, cât şi calitativ producţia atelierelor Institutului
Biblic. în acest sens, s-au achiziţionat o serie de utilaje de fabricaţie germană
şi italiană, iar altele sunt în curs de fabricaţie, deoarece se realizează doar pe
bază de comandă la parametrii solicitaţi de clienţi.
Sectoru l S ocial-filan trop ic a continuat derularea celor două pro
grame sociale, „Ajutor de la distanţă” şi „Masa Bucuriei”, şi s-a implicat,
ca partener, în şase proiecte finanţate din fondurile structurale europe
ne prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU). împreună cu Federaţia Filantropia, Sectorul Social-filantropic
s-a implicat activ şi în sprijinirea persoanelor afectate de inundaţiile din anul
2010, furnizând sprijin logistic, financiar şi material eparhiilor din zonele
respective. De asemenea, în colaborare cu Ambasada Elveţiei la Bucureşti,
derulează proiectul „Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi extin
derea centrului de îngrijire paliativă pentru pacienţii adulţi bolnavi aflaţi
în stadiu terminal, modernizarea şi dotarea Centrului de îngrijiri paliative
Sfântul Nectarie”. Acest proiect, în valoare de aproximativ 682.000 de
euro, presupune amenajarea vechiului Centru de îngrijiri paliative „Sfântul
Nectarie” şi construirea unui centru nou, cu 30 de paturi. Pentru ilustrarea
activităţilor sale specifice, a iniţiat proiectul Album alfurnizorilor de servicii
sociale ai Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căruia se vor realiza urmă
toarele materiale de prezentare: album, DVD , postare pe site. în prezent se

90

Aniversarea a patru ani de slujire patriarhală de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

derulează procesul de realizare a fotografiilor şi culegere de date prin inter
mediul formularului online.
Centrul de Conferinţe - Palatul Patriarhiei s-a îngrijit de buna des
făşurare a tuturor activităţilor şi evenimentelor organizate în această monu
mentală clădire, precum şi de întreţinerea acesteia. Cea mai importantă iz
bândă a sa o constituie intrarea Palatului Patriarhiei în proprietatea Patriarhiei
Române, în ziua de 6 decembrie 2010, conform H.G. nr. 1229/ 2010, şi
semnarea actului de proprietate în data de 11 ianuarie 2011.
In perioada amintită, la Centrul de Conferinţe - Palatul Patriarhiei, au
avut loc 281 de acţiuni (conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane, con
certe, spectacole, lansări de carte etc.) ale Bisericii Ortodoxe Române, dar şi
ale unor instituţii sau firme care au închiriat aceste spaţii. Trebuie, de aseme
nea, menţionat că, în viitorul apropiat, vor fi demarate lucrările de restaurare,
consolidare şi protecţie ale Palatului Patriarhiei.
Centrul social cultural „Sfântul Apostol A ndrei” a găzduit în ultimul
an mai multe evenimente naţionale sau internaţionale, organizate atât de
sectoare ale Administraţiei Patriarhale, cât şi de alte organisme. Echipa de
construcţii „Arcada ” a Patriarhiei a efectuat numeroase lucrări de reabilitare,
renovare şi igienizare ale unor apartamente, spaţii sau clădiri ale Patriarhiei
Române.
Prin Sectorul Monumente şi construcţii bisericeşti, în ultimele 12
luni, s-au derulat ample lucrări de consolidare şi amenajare ale unor imobile,
de restaurare a unor biserici, precum şi ridicarea de noi clădiri. Insă, cea mai
importantă activitate a acestui sector este cea legată de construirea Catedralei
Mântuirii Neamului. în noiembrie 2010, s-au semnat contractele de execu
ţie de lucrări la organizarea de şantier, de execuţie de lucrări pentru pereţii
mulaţi, ancoraje, epuismente şi piloni foraţi pentru fundaţiile macaralelor,
precum şi cel de prestări servicii dirigenţie de şantier. în luna martie a anu
lui 2011, s-a semnat contractul de execuţie lucrări excavaţii generale, iar în
luna iunie a acestui an s-au semnat contractele de prestări servicii securitate
şi sănătate în muncă, precum şi cel de execuţie lucrări radiere şi infrastruc
tură. De asemenea, s-au coordonat şi înregistrat toate documentele aferente
Colectei Naţionale pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
Sectorul Economic al Patriarhiei Române a administrat cu chibzuinţă
>
resursele financiare şi materiale şi a plătit fară întârziere toate impozitele
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si
la Stat,7 reuşind
astfel să obţină
certificatele fiscale necesare
> contribuţiile
)
>
>
pentru obţinerea de fonduri europene. De asemenea, a gestionat mijloacele
financiare provenite din donaţiile credincioşilor şi din contribuţiile unită
ţilor publice pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Totodată,
prin Sectorul Economic, s-au finanţat lucrări de renovare şi amenajare,
precum şi de achiziţionare a unor spaţii pentru eparhiile ortodoxe române
din afara graniţelor (Bruxelles, Christchurch - Noua Zeelandă), apoi s-a
modernizat şi extins parcul auto prin achiziţionarea unui autocar şi a două
microbuze.
Sectorul Pelerinaje, prin Centrul de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel”
şi S.C. „Basilica Travel” srl, a desfăşurat, în cursul acestui an, activităţi mi
sionare cu destinaţii în ţară (peste 135 de pelerinaje) şi în afara graniţelor
ţării (peste 115 pelerinaje), în Israel, Iordania, Macedonia, Ucraina, Turcia,
Grecia, Bulgaria, Italia, la care au participat peste 6.550 de pelerini. In plus,
Sectorul Pelerinaje a oferit sprijin financiar altor sectoare ale Administraţiei
Patriarhale.
Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române şi-a desfaşurat ac
tivitatea în cooperare cu toate sectoarele Administraţiei Patriarhale şi cu sec
toarele culturale şi comunicaţii media de la centrele eparhiale şi a mediatizat
viaţa bisericească din ţară şi din diaspora. Strategia editorială a tuturor com
ponentelor Centrului de Presă BASILICA a avut ca dimensiuni permanen
te programele din „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii
- 2011” si
> evoluţia
» lucrărilor la Ansamblul arhitectural Catedrala Mântuirii
Neamului.
Radio Trinitas şi-a îmbunătăţit recepţia în municipiul Bucureşti prin
obţinerea unei licenţe audiovizuale pentru frecvenţa 88,5 MHz în Capitală.
De asemenea, a continuat extinderea ariei de emisie în ţară, prin achiziţiona
rea a şase noi frecvenţe proprii.
La Televiziunea TRINITAS TV, cea mai importantă realizare a ulti
mului an o constituie achiziţionarea unui car de transmisiuni prin satelit.
Acest lucru a fost posibil datorită cooperării mai multor eparhii cu Patriarhia
Română, prin implicarea directă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
De asemenea, la sfârşitul anului 2010, Trinitas T V a început să emită pe
satelit, prin mijloace proprii, prin echipamentul specific instalat la Patriarhia
Română. Au fost continuate demersurile de extindere a ariei de emisie prin
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cablu, iar generalizarea distribuirii Televiziunii Trinitas T V în reţeaua analo
gică UPC este cea mai notabilă reuşită în acest sens. In prezent, Trinitas T V
ajunge în casele a peste 90% dintre români. Echipa redacţională a fost înnoi
tă, au fost introduse unele programe noi, aşa cum este emisiunea Patrimoniu
naţional bisericesc sau programul săptămânal Ziarul Lumina. Actualităţi.
Eforturi mari se fac pentru diversificarea producţiei de film documentar, iar
multe dintre aceste filme sunt editate ulterior pe suport DVD, fiind astfel
disponibile celor interesaţi.
Publicaţiile Lumina ale Patriarhiei Române (cotidianul Ziarul
Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică şi revista lunară Vestitorul
Ortodoxiei) au mediatizat evenimentele şi iniţiativele desfăşurate în cadrul
Bisericii Ortodoxe Române, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional,
prin cele patru subredacţii şi ediţii corespunzătoare de la Iaşi, Sibiu, Craiova
şi Timişoara. Totodată, s-au stabilit termenii unei noi strategii în ceea ce pri
veşte tipărirea ediţiei naţionale la Tipografia „Pharos”a Patriarhiei Române,
precum şi în ceea ce priveşte distribuirea publicaţiilor Lumina către abonaţii
din toată tara.
Activitatea Agenţiei de ştiri Basilica s-a axat în principal pe mediatizarea evenimentelor religioase din viaţa Patriarhiei Române de la nivelul
Administraţiei Patriarhale, la nivelul eparhial şi chiar mănăstiresc sau paro
hial. Pentru o mai bună reflectare a activitătii Bisericii Ortodoxe Române,
începând cu data de 30 septembrie 2010, a fost lansată noua interfaţă a siteului Agenţiei de ştiri cu o grafică îmbunătăţită, axată şi pe informaţia vizua
lă adusă prin intermediul fotografiilor. în această perioadă, pe site-ul www.
basilica.ro au fost postate peste 9.000 de ştiri, care au fost accesate din 4.847
de oraşe, din 149 de ţări de pe 6 continente.
Biroul de Presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române a continuat
să informeze opinia publică prin mass-media asupra activităţii Patriarhiei
Române în diferite domenii de activitate (pastoral-misionar, social-filantropic, învăţământ, cultură, relaţii cu alte culte din România, relaţii interbisericeşti şi interreligioase etc.) prin redactarea a peste 170 de comunicate de
presă, ştiri şi documentare postate cu prioritate pe site-ul Agenţiei de ştiri
BASILICA. Au mai fost redactate peste 40 de drepturi la replică şi preci
zări în cazul unor prezentări tendenţioase sau a atacurilor la adresa Bisericii,
a unor erori de informare în legătură cu probleme bisericeşti sau aflate în
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dezbatere publică. O atenţie specială a fost acordata susţinerii mediatice a

Construirii Catedralei M ântuirii Neamului. In acest sens, Biroul de presă
administrează pagina de internet www.catedralaneamului.ro, care cuprinde
toate informaţiile referitoare la construirea viitoarei Catedrale patriarhale,
arhivă foto si
> video.
S erviciu l I T s-a ocupat, în principal, cu întreţinerea reţelelor de calcu
latoare ale Patriarhiei Române, care totalizează peste 100 de echipamente IT.
Conectivitatea la Internet şi găzduirea site-urilor Patriarhiei Române sunt
asigurate de un Data Center propriu, realizat de Serviciul IT, compus din
mai multe servere şi echipamente de reţea performante. Site-ul oficial al
Patriarhiei Române www.patriarhia.ro a fost accesat în această perioadă de
521.792 de vizitatori, care au vizualizat 1.528.329 de pagini. Aproximativ
80% dintre vizitatori au fost din România, urmaţi de cei din SUA, Germania,
Italia, Franţa, Republica Moldova etc. Unul dintre cele mai importante pro
iecte dezvoltate de Serviciul IT a fost realizarea site-ului www.construimcatedrala.ro, destinat colectării online de fonduri pentru construirea noii
Catedrale patriarhale.
Această succintă şi sintetică prezentare a activităţilor Administraţiei
Patriarhale arată cu elocvenţă dinamismul şi angajarea deplină a Patriarhului
României în procesul de înnoire a Bisericii noastre, de sporire a demnităţii ei
în societatea secolului al XXI-lea, în identificarea de noi şi eficiente mijloace
de răspuns la nevoile spirituale, dar şi materiale ale fiilor ei din ţară şi din
afara graniţelor.
Pentru toate acestea, la popas aniversar, ostenitorii Administraţiei
Patriarhale îşi exprimă recunoştinţa profundă pentru munca intensă şi efor
turile depuse de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, rugându-ne Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Veşnic,
să reverse asupra Sa mulţumirea şi bucuria roadelor, sănătate deplină şi pu
teri înnoite, viaţă îndelungată şi inspirată de Duhul Sfânt, spre slava lui
Dumnezeu, spre creşterea prestigiului Bisericii Ortodoxe străbune şi spre
mântuirea fiilor ei.
Cuvântul Preasfinţitului Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, rostit cu ocazia aniversării a patru ani de sluji
re în treapta de Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel:
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Dedicaţie şi responsabilitate

Preafericite Părinte Patriarh,
Inaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Distinşi şi Onoraţi participanţi,
Preacucernici si Preacuviosi Părinţi Consilieri ai Administraţiei
Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor;
y

>

>

}

La împlinirea a patru ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române
din treapta de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh, ne revine aleasa bucurie ca, în numele întregu
lui cler, cinului monahal şi al dreptmăritorilor creştini din cuprinsul
Arhiepiscopiei Bucureştilor, să prezentăm un rezumat al bogatei ac
tivităţi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, desfăşurată în peri
oada 30 septembrie 2010 şi până în prezent, care reflectă hotărârea
de a trece peste toate încercările, precum şi dragostea plină de râvnă
pentru Biserica lui Hristos manifestată de arhipăstorul nostru.
Din punct de vedere administrativ-bisericesc şi edilitar,
Arhiepiscopia Bucureştilor cuprinde unităţile bisericeşti din Bucureşti,
judeţul Ilfov şi judeţul Prahova, organizate în 9 protoierii, 688 de pa
rohii, 46 de filii, 34 mănăstiri, 6 schituri şi două catedrale. Activitatea
neobosită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Arhiepiscop al
Bucureştilor s-a concretizat în intervalul de timp cuprins între sep
tembrie 2010 şi septembrie anul curent prin înfiinţarea a 5 parohii,
sfinţirea a 11 biserici şi paraclise, resfinţirea a 16 biserici şi punerea
pietrei de temelie pentru 9 noi lăcaşuri de cult. Amintim aici că, după
sfinţirea bisericii Parohiei Fefelei, Protopopiatul Urlaţi, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a primit, în cadru solemn, titlul de „Cetăţean
de Onoare al Oraşului Mizil" (29 mai 2011).
Din punct de vedere edilitar, au fost binecuvântate lucrările de
construire pentru 21 de noi lăcaşuri de cult şi au fost aprobate 133 de
lucrări de consolidare-restaurare la biserici parohiale, mănăstireşti, fi
lii şi capele, precum şi 92 de documentaţii tehnico-economice, privind
alte edificii eclesiale aflate în curs de construire; s-au înaintat 123 de
dosare reprezentând solicitări de dotaţii către SSC şi către alte institutii
/ ale Statului.
Ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel conlucrează din punct de vedere administrativ, în cadrul
Arhiepscopiei, cu un număr de 1.284 de clerici şi 1.805 mireni, anga
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jaţi ai unităţilor de cult din cuprinsul eparhiei noastre, înfiinţându-se
în perioada amintită 112 posturi (dintre care 71 clericale şi 41 necle
ricale). Gradul de ocupare a posturilor clericale şi neclericale aflate
în evidenţele Arhiepiscopiei Bucureştilor este de 89,95% (faţă de un
procent de 92,5% la data de 30 septembrie 2010).
în ceea ce priveşte perfecţionarea personalului clerical, au fost
organizate mai multe sesiuni ale Examenului de duhovnicie în sesiuni
le: - noiembrie 2010 în care au fost hirotesiti 22 de clerici; - februarie
2011 în care au fost hirotesiti 16 clerici; - iunie 2011 la care s-au hiroteşiţi 15 clerici. De asemenea, a fost realizată notarea administrativă a
preoţilor din Arhiepiscopia Bucureştilor pe anul 2010, a fost organizat
Examenul de selecţionare pentru capitală şi oraşe, sesiunea octombrie
2010 şi septembrie 2011, precum şi Examenul de capacitate preoţească, în
două sesiuni (martie şi septembrie 2011). în sesiunea martie 2011 s-au
prezentat 94 candidaţi, absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă
- 85 teologi şi 9 vieţuitori ai mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei
Bucureştilor. Dintre cei înscrişi au promovat ambele probe - scris şi
oral - 43 teologi şi 4 vieţuitori ai mănăstirilor, 10 candidaţi absentând,
în sesiunea septembrie 2011 s-au înscris 65 candidaţi - absolvenţi ai
facultăţilor de teologie ortodoxă - 64 de teologi şi 6 vieţuitori ai mă
năstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. Dintre aceştia au absentat
4 candidaţi şi au absolvit examenul 39 de teologi şi 5 monahi. Au fost
organizate Cursurile pastoral-misionare pentru obţinerea gradelor profesio
nale la personalul clerical în conformitate cu noua Metodologie aprobată
prin hotărârea Sfântului Sinod, nr. 1199 / 2008, în sesiunile octombrie
2010 şi septembrie 2011.
în ceea ce priveşte gestionarea problemelor de personal, anul
acesta a fost implementat Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor
- REVISAL şi au fost întocmite noile Scheme de funcţii şi personal ale
Centrului eparhial şi ale protoieriilor, în conformitate cu hotărârile
Permanenţei Consiliului eparhial, care au intrat în vigoare la data de
1 aprilie 2011.
în ceea ce priveşte cele 40 de unităţi monahale (34 de mănăstiri
şi 6 schituri), în perioada 2010 - 2011, au fost închinoviaţi un număr
de 14 vieţuitori, au fost săvârşite 8 rasoforii, 11 tunderi în monahism,
o hirotonie întru ierodiacon şi trei întru ieromonah.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a îngrijit îndeaproape de
lucrările de construcţie, renovare şi restaurare la următoarele unităţi
monahale: Paraclisul Reşedinţei patriarhale (restaurare pictură, catape
teasmă şi mobilier), Caraiman (Centru cultural-pastoral), Sinaia (re
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staurare biserica veche, amenajare casă de oaspeţi), Cernica (Biserica
„Sfântul Nicolae" din Ostrov), Schitul Darvari (corp chili, restaura
re gropniţa), Radu Vodă (gard incintă, diferite amenajări interioare),
Ghighiu (noua stăreţie, biserica din cimitir), Cheia (chiliile din latura
de sud-est), Christiana (finalizarea corpului de chilii şi continuarea lu
crărilor de construcţie la noua biserică), Parepa (finalizarea unui corp
de chilii), Ţigăneşti (acoperirea bisericii cu tablă de cupru şi renova
rea exteriorului), Zamfira (trapeza şi casa de oaspeţi). Ca evenimen
te deosebite din viaţa mănăstirilor, în perioada 30 septembrie 2010
- prezent, amintim: inaugurarea pasarelei pietonale de la Mănăstirea
Snagov (20 noiembrie 2010), resfinţirea paraclisului cu hramul
„Acoperământul Maicii Domnului" de la Mănăstirea Suzana (6 decem
brie 2010), sfinţirea bisericii de lemn de la Mănăstirea „Sfânta Treime"
din Buşteni (13 iunie 2011) şi resfinţirea paraclisului cu hramurile
„Sfântul Gheorghe, Sfântul Prooroc Daniel şi Sfânta Parascheva" din
Reşedinţa patriarhală (22 iulie 2011).
Din punct de vedere economic-gospodăresc, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a coordonat şi supravegheat cu responsabi
litate activitatea specifică a Sectorului Economic al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, precum şi a Sectorului Agricol, viticol şi silvic. Astfel
au fost deschise, prin Serviciul Colportaj, 6 noi magazine şi puncte
de lucru în Bucureşti şi Ploieşti: „Depozitul de colportaj 2" - Ploieşti,
„Odoare sfinte" - Ploieşti, „Ornate bisericeşti", „Potirul de Aur"
„Artă sacră" şi „Lumânări şi iconiţe".
In ceea ce priveşte reducerea costurilor, renegocierea contrac
telor cu furnizorii de telefonie mobilă şi fixă ai Centrului Eparhial,
renegociere care, coroborată cu aplicarea plafoanelor lunare pentru
convorbiri, a condus la scăderea cu mai mult de 50%/lună a costurilor
cu telefonia fixă şi mobilă.
Tot anul acesta a fost începută, la nivelul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Colecta Naţională pentru edificarea Catedralei Mântuirii
Neamului, cu rezultate bune până în prezent.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat extinde
rea activităţii noii fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureştilor,
„Făclia Sfinţilor Români", din incinta Mănăstirii Duminica Sfinţilor
Români (Popeşti-Leordeni), prin achiziţionarea a două noi linii de pro
ducţie de candele şi lumânări. Fabrica de lumânări produce, începând
de anul acesta, şi candela „Ajutorul tău pentru Catedrala Mântuirii
Neamului". De asemenea, fabrica de lumânări a încheiat contracte
de furnizare lumânări către: Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului,
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Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, Episcopia
Ortodoxă Română a Italiei.
în ceea ce priveşte activitatea gospodărească, în luna iunie au în
ceput lucrările de construire a Secţiei de vinificaţie prin fonduri euro
pene (50% nerambursabile) şi dotarea ei cu utilaje şi echipamente de
vinificaţie performante. în momentul de faţă, lucrările sunt finalizate
în proporţie de 70%, termenul de finalizare a lucrărilor fiind luna no
iembrie 2011. La Gospodăria anexă de la Mănăstirea Ceptura au început
lucrările de implementare a proiectului de reconversie a viţei-de-vie
îmbătrânite pentru o suprafaţă de 20,37 ha printr-un program de finan
ţare europeană. La Gospodăria anexă de la Mănăstirea „Sfântul Nicolae"
- Chiţorani, în primăvara acestui an, a fost înfiinţată o livadă de pomi
fructiferi în suprafaţă de un hectar, cu soiuri diferite de măr cu o plajă
mare de coacere, urmând a se extinde livada în această toamnă şi în
primăvara anului 2012. Pentru a se mări capacitatea de îmbuteliere şi
etichetare a sticlelor de vin din producţia proprie, precum şi pentru
reducerea pierderilor, din octombrie 2010 a fost pusă în funcţiune linia
de îmbuteliere automată a vinului la Gospodăria anexă de la Mănăstirea
„Sfânta Maria" - Urlaţi. în cadrul Gospodăriei anexe a Centrului Eparhial
din Popeşti-Leordeni a fost înfiinţată o cultură cu arbuşti fructiferi
(zmeur, mur şi coacăz) care va lărgi plaja de fructe. începând cu acest
an a intrat pe rod plantaţia de viţă-de-vie, în vârstă de 3 ani, cu soiurile
de masă Perlă de Chsaba, Sultanină, Muscat de Hamburg, Victoria şi
Italia, din care au fost recoltaţi struguri de foarte bună calitate. în ceea
ce priveşte situaţia legumicolă, au fost cultivate atât spaţiile protejate
(seră, solar) în suprafaţă de 1.400 mp, cât şi terenul liber. Sortimentul
de legume care a fost cultivat în spaţiile protejate şi teren liber este
compus din: tomate, tomate cherry, ardei gras, ardei kapia, ardei iute,
vinete, castraveţi, morcovi, ţelină, ceapă verde, salată, ridichi de lună,
varză, verdeţuri. O parte din legumele menţionate au fost cultivate în
două cicluri de cultură, altele în culturi succesive sau în culturi inter
calate, asigurând în acest fel o recoltare a produselor în tot sezonul de
vegetaţie şi o exploatare intensivă a terenului.
Sub atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
sectoarele Juridic şi Bunuri imobile bisericeşti ale Centrului Eparhial
au reuşit intabularea dreptului de proprietate/folosinţă asupra bu
nurilor imobile aparţinând mai multor unităţi locale de cult, dintre
care amintim: Biserica „Sfânta Ecaterina" - Protoieria III Capitală,
Mănăstirea Chiajna - Giuleşti, Protoieria I Capitală, Casa de Odihnă
Olăneşti - Vâlcea, Parohia Fântânele - Protoieria Urlaţi, Complexul de clă
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diri ce alcătuiesc Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul şi Centrul
social-cultural Justin Patriarhul şi au continuat măsurătorile topografice
şi cadastrale, în vederea înscrierii dreptului de proprietate, folosinţă
etc. în Cartea Funciară pentru 39 unităţi locale de cult. De asemenea,
au fost întocmite 9 contracte de închiriere, 9 ordine de repartiţie, 1 con
tract de vânzare-cumpărare, 3 contracte de comodat şi 1 contract de
donaţie. Contractele de închiriere şi de comodat, precum şi ordinele
de repartiţie privesc imobile aparţinând Centrului Eparhial şi unităţi
lor de cult din subordine. De asemenea, a fost oferită asistenţă de spe
cialitate pentru 38 unităţi de cult, angajaţii Oficiului canonico-juridic
prezentându-se, în perioada septembrie 2010 - prezent, la instanţă de
judecată în 47 de dosare, reprezentând fie Centrul Eparhial, fie unităţi
locale de cult aflate în diferite faze procesuale. Sectorul Bunuri imobile
bisericeşti a contribuit şi la procesul de edificare a Catedralei Mântuirii
Neamului prin diverse lucrări topografice, efectuate la faţa locului.
Sub supravegherea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la
Cancelaria Centrului Eparhial s-au primit 13.756 de lucrări (în medie
57 de lucrări/zi), care au fost distribuite către sectoarele Centrului
Eparhial. De asemenea, au fost întocmite 47 de procese-verbale de
şedinţă pentru Permanenţa Consiliului Eparhial, 3 procese-verbale
de şedinţă pentru Sinodul Mitropolitan şi 1 proces-verbal de şedinţă
pentru Adunarea Eparhială. Au fost eliberate, de asemenea, 879 de
adeverinţe la solicitarea salariaţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară
a Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a concretizat prin mai multe activi
tăţi, dintre care amintim: tipărirea prin intermediul editurii Cuvântul
Vieţii a următoarelor lucrări: Aducerea la Bucureşti a Cinstitului Lemn al
Sfintei Cruci (22-29 octombrie 2010) - pliant; Calendarul Creştin-Ortodox
2011 (foaie, agendă şi de birou); Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului
Dimitrie cel Nou (reeditare); Simbolul de Credinţă creştin-ortodoxă - al
bum închinat Anului Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei
româneşti; 2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei ro
mâneşti - Conferinţa pastoral-misionară semestrială; Bucuria nunţii bi
necuvântate; Intrarea Domnului în Ierusalim - Pelerinajul închinat Intrării
Domnului în Ierusalim - broşură; pliantul de prezentare al magazinu
lui de obiecte bisericeşti Lumini de sărbători; pliantul de prezentare al
Catedralei patriarhale, precum şi diverse iconiţe, diplome şi mape de
prezentare.
De asemenea, au fost organizate conferinţele pastoral-misionare
semestriale de toamnă (3-4 noiembrie 2010 - cu tema: Misiunea social-
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filantropică a Bisericii - vocaţie spirituală şi necesitate pastorală) şi de pri
măvară (8-9 iunie 2011 - cu tema: 2011 - Anul omagial al Sfântului Botez
şi al Sfintei Cununii), a fost realizat site-ul: www.arhiepiscopiabucurestilor.ro şi au fost coordonate cele 9 formaţii de muzică bisericească
din cadrul protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Grija pentru patrimoniul artistic şi cultural bisericesc s-a ma
nifestat prin transferarea depozitului de conservare a obiectelor de
patrimoniu de la Palatul Patriarhiei în clădirea Seminarului Teologic
Ortodox „Nifon Mitropolitul" din Bucureşti, într-un spaţiu dotat şi
amenajat conform cerinţelor în domeniu. A fost începută constitui
rea unei baze de date care să cuprindă imagini cu cele mai impor
tante şi reprezentative picturi realizate în frescă, dar şi în alte tehnici,
existente în bisericile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi au
fost executate lucrări de conservare-restaurare şi integrare cromati
că la iconostasul din paraclisul cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe şi Sfântul Prooroc Daniel" din Reşedinţa patriarhală. La nive
lul Arhiepiscopiei Bucureştilor sunt în desfăşurare 194 de şantiere de
pictură sau restaurare a picturii. în această perioadă au fost întocmite
şi aprobate 34 de proiecte noi de pictură sau restaurare a picturii şi
au fost recepţionate 23 de lucrări de pictură sau restaurare a picturii.
Referitor la educaţia religioasă creştin-ortodoxă, prin purta
rea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realiza
te: implementarea programelor catehetice Hristos împărtăşit copiilor
şi Alege şcoala! şi cea a noului program catehetic pentru adulţi Th,e
way (Calea mântuirii); dezvoltarea şi desfăşurarea programului Serile
catehetice (la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon" Nou şi Biserica
„Sfânta Ecaterina"); organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Religie;
organizarea cursurilor preoţeşti pentru obţinerea gradelor profesio
nale în preoţie; participarea la diverse concursuri şcolare, simpozi
oane şi congrese; organizarea şi desfăşurarea la nivel mitropolitan
a Concursului naţional de creaţie creştină „Copilul în familie - Botezul
meu"; organizarea consfătuirilor metodice cu profesorii de religie, or
ganizarea Concursului naţional Lăudaţi pe Domnul, etapa mitropolita
nă; organizarea spectacolului Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor, în Aula
Magna „Teoctist Patriarhul" a Palatului Patriarhiei.
Grija faţă de lucrarea social-filantropică a fost una din activită
ţile Preafericirii Sale, susţinută cu multă trudă, mai ales în perioada
dificilă din punct de vedere financiar prin care trece România. Astfel
a fost obtinută
calitatea de furnizor de servicii sociale acreditat de
/
către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru urmă
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toarele unităţi de asistenţă socială: Centrul de Informare şi Consiliere,
Centrul de îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie" şi Cantina socială „Casa
Barnabas". De asemenea, a fost acreditată ca furnizor de servicii so
ciale şi Fundaţia „Bucuria Ajutorului". Arhiepiscopia Bucureştilor,
prin Sectorul Social-filantropic şi misionar, s-a implicat în perioada
2010 - 2011 în 20 de acţiuni sociale pentru 1.040 de beneficiari, 42
de acţiuni de sponsorizare în valoare de 96.500 lei, 43 de acţiuni de
donaţie în produse alimentare, medicamente, obiecte de uz caznic,
îmbrăcăminte, încălţăminte etc., în cuantum de 113.000 lei, precum
şi în desfăşurarea celor 13 programe sociale cu caracter permanent.
Pe lângă acestea, Sectorul Social-filantropic şi misionar a mai fost
implicat în implementarea Programului Reţea Teritorială de Furnizori
Creştini de Servicii Sociale, proiect desfăşurat de federaţia Filantropia şi
IOCC România, având ca scop elaborarea unei strategii a activităţii social-filantropice la nivel eparhial; a luat parte la elaborarea Strategiei
Servicii Sociale la nivelul municipiului Bucureşti în cadrul programului
desfăşurat de FDSC, DGASMB, „Salvaţi Copiii" şi alţi actori ai socie
tăţii civile în cursul lunii martie 2011 şi a încheiat 6 noi parteneriate,
acorduri şi convenţii.
Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul
Sectorului Social-filantropic şi misionar îşi desfăşoară activitatea un
număr de 137 de preoţi de caritate (56 în spitale, 11 în şcoli, 8 în azi
luri, 9 în orfelinate, 7 în aşezăminte, 19 în armată, 5 în penitenciare,
9 în cadrul Ministerului de Interne, 13 în cimitire) care slujesc în 101
paraclise, din care 32 sunt biserici şi 69 sunt capele. Pentru coordona
rea activităţii preoţilor de caritate din Arhiepiscopia Bucureştilor s-au
organizat şi desfăşurat 19 sesiuni ale Cercului pastoral Comunicare şi
comuniune şi 2 sesiuni ale Cercului pastoral Rugăciune şi frăţietate.

Preafericite Părinte Patriarh,
Toate realizările prezentate mai sus au fost posibile datorită
slujirii „cu timp şi fără timp" pe care Preafericirea Voastră a înţeles
să şi-o asume încă de la preluarea responsabilităţii de Arhiepiscop
al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
Această muncă neobosită a Preafericirii Voastre are darul de a
insufla colaboratorilor din Arhiepiscopia Bucureştilor sentimentul
strădaniei pentru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor începute în peri
oada 2010 - 2011 şi pentru continuarea şi îmbunătăţirea activităţilor
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specifice în direcţiile: administrativ-gospodărească şi edilitară, cultural-misionară şi educaţională şi social-filantropică.
îi suntem recunoscători Preasfintei Treimi pentru darul pe care
ni l-a făcut prin chemarea Preafericirii Voastre la această slujire sfântă.
Vă aducem, pe această cale, şi noi prinosul recunoştinţei şi al dragos
tei noastre, rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Arhipăstorului
nostru sănătate deplină, ani mulţi de slujire şi dăruire jertfelnică, spre
slava Preasfintei Treimi şi spre mântuirea noastră.
t Y
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Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

Summary: Celebrating Four Years’ Patriarchal Service of His Beatitude Father
Daniel (the 3 0 1*1of September).
On Friday, the 30^ of September, it has been four years since His Beatitude
Father Daniel installed in the office of Patriarch of the Romanian Orthodox Church.
On this occasion, the Patriarch of Romania officiated the Holy and Divine Liturgy
in the patriarchal Cathedral, assisted by a group of high ecclesiastics, priests and
deacons. After the Divine Liturgy, a Te Deum divine service was officiated as gratitude and thankfulness for the achievements in the life of the Romanian Orthodox
Church in His Beatitude Father Patriarch Daniels fourth year of patriarchal service.
Further on, an Anniversary Moment was celebrated in “Teoctist Patriarhul” Aula
Magna in the Patriarchal Palace, and it included the officials of the central and local
state authority, as well as a general picture of the pastoral-missionary, social-philanthropic and cultural-educational activities that had been carried on, under His
Beatitude Father Patriarch Daniels direction, by the patriarchal administration and
the Archbishopric of Bucharest, from the 30th of September 2011 up to the present
day. Further on, a film was shown on the screen about the latest building works
at the Peoples Salvation Cathedral, cast by the TRINITAS T V of the Romanian
Patriarchate, and the book Credinţă pentru fapte bunelFaith Devoted to Good

Deedsy recently published by the BASILICA Publishing House of the Romanian
Patriarchate, was released thereafter.
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Simpozionul A rheologia credinţei.
C ercetări arheologice la biserici bucureştene
şi din îm prejurim i
(3-4 octombrie)
Ioan B uşag ă

Desfaşurat în perioada 3-4 octombrie 2012, la Palatul Patriarhiei, Simpozionul

Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi, a
avut menirea de a aduce la cunoştinţa preoţilor din protoieriile bucureştene şi ilfovene, precum şi credincioşilor acestora rezultatele cercetărilor arheologice desfaşurate
în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea la anumite
lăcaşuri de cult din Bucureşti şi Ilfov. In cadrul celor două sesiuni de lucru, s-a dat
citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Mărturii creştine
subterane - Importanţa descoperirilor arheologice” şi au fost prezentate lucrările
mai multor cercetători şi părinţi profesori. Totodată, la finalul simpozionului au
fost lansate două volume despre descoperirile arheologice de la Biserica Udricani şi
din Comuna Tunari, şi au fost oferite mai multe distincţii participanţilor din partea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

în perioada 3-4 octombrie 2011, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”
din Palatul Patriarhiei, a avut loc Simpozionul Arheologia credinţei. Cercetări
arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi-, organizat de Patriarhia
Română, prin Centrul pentru Patrimoniul Cultural „Sfântul Constantin
Brâncoveanu”, în colaborare cu Parohia Udricani, Muzeul Municipiului
Bucureşti şi Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”. Această întrunire a avut
menirea de a aduce la cunoştinţa preoţilor din protoieriile bucureştene şi ilfovene, precum şi credincioşilor rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate
în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea la
anumite lăcaşuri
de cult din Bucureşti
>
) si
> Ilfov.
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în deschiderea primei sesiuni, Preasfînţitul Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, pe care îl redăm în cele de mai jos:

Mărturii creştine
subterane
)
- Importanţa descoperirilor arheologice
„între metodele de investigare, de aducere la lumină şi de pune
re în valoare a mărturiilor trecutului societăţii omeneşti, cercetările
arheologice reprezintă un domeniu specific, de o însemnătate deo
sebită, capabil să pună în evidenţă aspecte deosebit de semnificative
ale istoriei civilizaţiei umane. Aportul arheologiei la reconstituirea, în
timp şi spaţiu, a evoluţiei unor epoci şi culturi distincte este cu atât
mai important cu cât perioada istorică investigată este mai îndepărta
tă în timp şi nu există izvoare scrise sau de altă natură.
Era creştină, intrată de-acum în cel de-al treilea mileniu de la în
ceputurile sale, marcată prin venirea în lume a Mântuitorului Iisus
Hristos, a beneficiat şi beneficiază necontenit, în cunoaşterea sa, de
roadele descoperirilor arheologice, rezultate mai ales prin cercetări
sistematice, ştiinţifice, derulate, cu deosebire, în perioada secolelor
XIX - XXI.
Pentru istoria creştinismului românesc, cercetările arheologice,
derulate, decenii de-a rândul, pe întreg cuprinsul ţării noastre, au
adus la lumină şi au îmbogăţit, permanent şi substanţial, gradul de
cunoaştere şi de evaluare a modului în care poporul român a vieţuit
neîntrerupt în Biserica lui Hristos, începând chiar cu „veacul aposto
lic", cel dintâi al răspândirii în lume a Cuvântului Evangheliei.
Arheologia epocii medievale şi-a făcut, se poate spune, o speci
alitate şi un titlu de nobleţe din descoperirea şi punerea în evidenţă a
mărturiilor ascunse ale unor vechi biserici, incinte sau cimitire, dispă
rute în cursul timpului şi înlocuite, adeseori, de biserici şi construcţii
mai noi.
Numărul acestor cercetări este, din fericire, destul de mare, ele
neputând fi cuprinse aici, într-un cuvânt introductiv.
Ne rezumăm a sublinia însă că, numai în perimetrul Capitalei şi îm
prejurimi, cercetările arheologice, desfăşurate mai ales în a doua jumătate a
secolului al XX-lea şi la începutul secolului actual, au îmbogăţit substanţial
cunoştinţele despre istoricul mai vechi al unor biserici binecunoscute.
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Aducem aici aprecieri deosebite activităţii îndelungate şi rodni
ce a Prof. Univ. Dr. Panait I. Panait, decenii de-a rândul director al
Muzeului Municipiului Bucureşti, ajuns acum la venerabila vârstă a
opt decenii de viaţă, care, împreună cu echipa sa de colaboratori, a
adăugat, prin numeroase şi stăruitoare campanii de săpături arheo
logice, noi şi importante mărturii privitoare la trecutul de veacuri al
Capitalei noastre, multe dintre cercetările sale aducând la lumină ur
mele unor vechi biserici ortodoxe bucureştene.
Cercetările sale au fost şi sunt continuate, în anii din urmă, cu
succes de Dl. dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, urmaşul care i-a
preluat activitatea la Muzeul Municipiului Bucureşti, împreună cu
o întreagă suită de tineri entuziaşti din cadrul muzeului sau de la
Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan".
Având în vedere rezultatele deosebite ale arheologiei bucureşte
ne din ultimele decenii şi, mai ales, roadele bogate ale cercetării unor
situri bisericeşti, am binecuvântat iniţiativa organizării, la nivelul
Patriarhiei Române, a unui simpozion menit să valorifice şi să aducă
în atenţia specialiştilor, a preoţimii din Bucureşti şi din împrejurimi,
precum şi a publicului larg, a unora din cele mai semnificative re
zultate ale cercetărilor arheologice care privesc istoria unor locaşuri
sfinte din Capitală şi din împrejurimi.
Vom avea astfel prilejul să cunoaştem mai îndeaproape rezulta
tele unor cercetări referitoare la bisericile bucureştene Sfântu-Gheorghe
Nou, Udricani, Colţea, Sfântul Nicolae „Dintr-o zi", Sfântul DumitruPoştă, Greci, S f Nicolae-Tunari, de la ansamblul fostei Mănăstiri şi Academii
„Sfântul Sava" sau de la fosta Mănăstire Tânganu.
Totodată se deschide o perspectivă şi asupra importanţei cerce
tării interdisciplinare asupra vechilor lăcaşuri de cult, reunind apor
tul arheologilor cu cel al istoricilor, restauratorilor de arhitectură şi
pictură şi al istoricilor de artă.
Pe de altă parte, subliniem că demersul unor asemenea cercetări
este înlesnit şi îmbogăţit prin fructuoasa colaborare dintre specialişti
şi preoţii slujitori de la bisericile respective, precum s-a arătat a fi ca
zul la biserica „Sfântul Nicolae" - Udricani, de unde a pornit iniţiativa
acestei întruniri, conlucrare necesară şi în cazul altor monumente bi
sericeşti ale patrimoniului naţional.
Simpozionul „Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici
bucureştene şi din împrejurimi”, organizat ca ediţia a Vil-a a ciclului
„Patrimoniul Eclezial - Patrimoniu Cultural", se desfăşoară şi în con
textul împlinirii a 90 de ani de existenţă a Muzeului Municipiului
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Bucureşti. Prin urmare, omagiem această reprezentativă instituţie
pentru contribuţia ei deosebită adusă la viaţa culturală românească,
prin cercetarea şi punerea în valoare a istoriei Capitalei României.
Ne exprimăm convingerea că acest eveniment poate fi o elocven
tă pledoarie pentru importanţa unor cercetări arheologice la bisericile
noastre monumente istorice, mai ales când ele pot interveni ca o fi
rească pregătire a unor lucrări de restaurare a acestor lăcaşuri de cult.
în acelaşi sens pledează şi cele două volume de cercetări arheo
logice, a căror lansare este prilejuită de întrunirea ştiinţifică de astăzi.
Adresăm felicitări organizatorilor şi participanţilor la acest pre
stigios simpozion de istorie bucureşteană şi binecuvântăm desfăşura
rea lucrărilor lui sub auspiciile Patriarhiei Române".

t D a n iel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
In continuare, au conferenţiat mai mulţi specialişti, începând cu
Prof. dr. Panait I. Panait, cu lucrarea Cercetări arheologice la Biserica Sfântul
Gheorghe Nou, în care a prezentat evenimentele marcante ale istoriei lăcaşu
lui de cult, implicarea ctitorilor şi a personalităţilor care s-au legat de această
biserică, momentul descoperirii inscripţiei de pe o candelă prin care se atestă
existenta mormântului Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în această biserică. De asemenea, reputatul profesor universitar a precizat că sub pa
vimentul ctitoriei sfântului voievod s-au găsit fundaţiile bisericii lui Dobruş
Banu, iar sub aceasta, vestigiile unei biserici construite cu bolovani de piatră,
considerată a fi cel mai vechi lăcaş de cult cunoscut în momentul de faţă.
Ulterior, au prezentat lucrări Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu
(Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Andrei Măgureanu (Institutul de
arheologie „Vasile Pârvan”): Cercetări arheologice la biserici bucureştene,
Prof. dr. Tereza Sinigalia (Universitatea de arte „George Enescu”, Iaşi):
Cercetarea interdisciplinară a unor biserici bucureştene şi Prof. dr. Ştefan
Olteanu (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”).
Din partea Patriarhiei Române, au conferenţiat Părintele Prof. dr.
Constantin Pătuleanu, cu lucrarea Parohia Udricani între istorie şi actualita
te,1 si Părintele Dr. Florin Serbănescu,J de la Sectorul Patrimoniu cultural al
Patriarhiei Române, care a vorbit despre proiectul de cercetare şi punerea în
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valoare a Bisericii „Sfântul Stelian”- Lucaci, unde este preot paroh, prin care
doreşte să se realizeze cercetări arheologice sub pavimentul lăcaşului de cult
pentru a se scoate la lumină fundaţiile vechii biserici, a mitropolitului Ştefan
II al Tării
Româneşti.
>
» Această biserică a fost construită în anul 1736, dar din
cauza cutremurelor din prima jumătate a secolului al XlX-lea (1802 şi 1838),
ctitoria mitropolitului Ştefan II nu a mai putut fi restaurată şi astfel, în 1840,
a fost demolată.
La finalul simpozionului, au fost lansate două volume, şi anume:
Arheologia Credinţei - Cercetări arheologice la biserici bucureştene, volumul II Biserica Udricani şi Comuna Tunari - Cercetări arheologice. Secolele XVI-XIX.
Totodată, Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul a oferit, din partea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma de Onoare „Sfântul Apostol
Andrei” Domnului Prof. dr. Panait I. Panait şi Muzeului Municipiului
Bucureşti.
y

Summary: Coloquium Archaeology ofFaith, Archaeological Surveys in Churches

o f Bucharest and Thereabouts
The coloquium Archaeology o f Faith. Archaeological Surveys in Churches o f

Bucharest and Thereabouts, organized by the Romanian Patriarchate, through the
“Saint Constantin Brâncoveanu” Cultural Heritage Centre, in co-operation with
Udricani Parish, the City of Bucharest Museum and the “Vasile Pârvan” Institute
of Archaeology, took place on the 3rd and the 4th of October 2011, in the “Teoctist
Patriarhul” Aula Magna of the Patriarchal Palace. This scientifîc meeting aimed at
informing the priests of the deaneries in Bucharest and Ilfov county, as well as the
faithful, about the results of the archaeological investigations carried out in some
dwellings of worship in Bucharest and Ilfov county - in the latter half of the 20th
century, and the early half of the 21st century.
Within the frame of the two working sessions, His Beatitude Father Patriarch
Daniels message was read out, carrying the title “”Christian underground evidence — Importance of Archaeological Discoveries”; next, the papers of several
scholars and reverend fathers - professors were presented, viz., Dr. Panait I. Panait
(University Professor), Dr. Gheorghe Mănucu —Adameşteanu (City of Bucharest
Museum), Dr. Andrei Măgureanu (“Vasile Pârvan” Institute of Archaeology),
Dr. Tereza Sinigalia (Professor at “George Enescu” Art University of Iaşi), Dr. Ştefan
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Olteanu (Professor at “Dimitrie Cantemir” Christian University), Reverend Father
Dr. Constantin Pătuleanu (University Professor), and Reverend Father Dr. Florin
Şerbănescu.
In the conclusion of the colloquium, two books were released, viz., Archaeology

o f Faith —Archaeologycal surveys in Churches o f Bucharest, volume II: The Udricani
Church, and The Tunari Commune - Archaeological Surveys. From the I6 th to the 19h
Centuries. On the other hand, Dr. Panait I. Panait (University Professor) and the
City of Bucharest Museum were granted the “Saint Apostle Andrew” Diploma of
Honour on the part of His Beatitude Father Patriarch Daniel; this diploma was
handed over by His Grace Ciprian Câmpineanu, Patriarchal Vicar Bishop.
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Colocviul de istorie a textelor vechi
organizat la Mănăstirea Antim,
de Biblioteca Sfântului Sinod
(8 octombrie)
Arhim.dr. Policarp C h i ţ u l e s c u

în ziua de 8 octombrie 2011 a avut loc la Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cea de-a doua ediţie a Colocviilor de istorie a textelor vechi. Alături
de specialişti din România, au susţinut comunicări ştiinţifice invitaţi din Austria,
Bulgaria, Grecia şi Rusia. Temele abordate au fost „Botezul şi Cununia în texte me
dievale” şi „Cercetări inedite privind istoria cărţii vechi”.

în sala „Mitropolitul Conon” a Palatului Bibliotecii sinodale de la
Mănăstirea bucuresteană
Antim au avut loc lucrările celei de-a doua ediţii
>
a Colocviilor de istorie a textelor vechi. Această serie de expunere a cercetări
lor, pe baza investigaţiilor asupra cărţilor şi manuscriselor rare, a fost inau
gurată anul trecut, împreună cu Vestigia Manuscript Research Center de la
Graz. în 2010, tema simpozionului a fost „Texte liturgice româneşti”, în
centrul cărora a stat cunoscutul Slujebnic trilingv al mitropolitului Ştefan
al Ungrovlahiei (mijlocul secolului al XVII-lea). Comunicările de atunci au
constat în mare parte din studiile realizate de echipa de profesori: Cătălina
Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana Stănculescu şi Ovidiu Olar.
Anul acesta,7 Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim si-a
> asumat integral colocviul. Subiectele în discuţie au fost: „Botezul şi cununia în
texte medievale” şi „Cercetări inedite privind istoria cărţii vechi”. Prima temă
a fost aleasă în urma proclamării de Biserica Ortodoxă Română a anului
2011, ca fiind dedicat Botezului şi Familiei creştine, iar cea de-a doua se leagă
de profilul organizatorului, Biblioteca Sfântului Sinod.
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Considerăm biblioteca nu ca pe un depozit inert de documente, rân
duite de oameni numiţi bibliotecari, ci, în afară de rolul ei de documentare
şi informare, o percepem ca pe un centru de cercetare, mai ales dacă deţine
colecţii de patrimoniu, carte veche, manuscrise etc. Aşadar, este explica
bil faptul că au fost invitaţi la colocviu profesori, cercetători care lucrează
zi de zi cu manuscrise şi cărţi vechi. Este necesar să vorbim puţin despre
invitaţii conferenţiari, cu menţiunea că toate comunicările au fost excep
ţionale, pentru că au prezentat lucruri noi, necunoscute istoriei culturii şi
spiritualităţii noastre. în ordinea susţinerii comunicărilor, cercetătorii au
fost: Dr. Ion Marian Croitoru de la Atena, care a adus o viziune nouă asupra
aşa-zisului conflict dintre patriarhul Constantinopolului, Nifon al II-lea, şi
Radu cel Mare, care îl chemase pe Sfântul Nifon pentru a fi mitropolitul
Ungrovlahiei.
Datele se susţin pe un manuscris de la Mănăstirea Varlaam - Meteora
(Grecia), necunoscut istoriografiei noastre. Fac menţiunea că Marian
Croitoru predă şi la Târgovişte, iar teza lui de doctorat se constituie ca un

*■
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Moment din timpul Colocviului de istorie a textelor vechi
organizat de Biblioteca Sfântului Sinod
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adevărat tratat de cultură românească veche, cu peste 1.500 de pagini, fiind
deja publicată în Grecia şi adoptată ca manual în mai multe facultăţi, nu
neapărat de teologie. Dacă până acum eram cunoscuţi doar din spusele
altor etnii, acum, românii, vor fi înţeleşi prin ceea ce relatează un istoric
român.
A urmat doamna Profesor dr. Margaret Dimitrova de la Universitatea
„Sfântul Climent Ohridski”, de la Facultatea de Limbi Slave din Sofia, care
a prezentat rânduiala Tainei Sfântului Botez pe baza a numeroase texte din
manuscrise şi cărţi slave, puse în paralel cu cele greceşti. Unele din manuscri
sele citate de Prof. Dimitrova au fost elaborate în ateliere româneşti, iar astăzi
sunt păstrate în Bulgaria. O altă persoană de excepţie, Dr. Florin Marinescu,
de la Institutul de Studii Neoelene din Atena, a făcut un fel de retrospectivă
a cercetărilor şi a rezultatelor obţinute de-a lungul a 30 de ani în arhivele şi
bibliotecile greceşti, îndeosebi în cele din Muntele Athos.
Colocviul a continuat cu prezentarea domnului Ovidiu Olar, cercetă
tor la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti. El a vorbit despre
vremuri de ananghie, respectiv despre „Sinodul de la Târgovişte din 1659.
Controverse asupra validităţii botezului luterano-calvin”. După domnul
Ovidiu Olar, ne-a încântat domnul Profesor dr. Zamfira Mihail cu lucrarea
„Mărturii despre serviciul liturgic în Ţările Române în secolul al XVII-lea”,
care a avut la bază un Liturghier - manuscris din secoul al XVII-lea, aflat în
Biblioteca Sfântului Sinod.
O prezenţă notabilă a fost anul acesta Dr. Vera Podkovyrova, şefa Secţiei
de manuscrise de la Academia de Ştiinţe din Sankt Petersburg, care a discutat
despre cum este reprezentată Taina Sfântului Botez în miniaturile din colec
ţia pe care o coordonează. In special, cronicile ilustrate au constituit materia
lul principal de documentare şi ilustrare pentru videoproiecţie.
Următoarea prezentare a fost cea a doamnei profesor dr. Irina Pozdeeva,
de la Institutul Arheografic, Facultatea de Istorie a Universităţii „Lomonosov”
din Moscova, o personalitate a lumii istorice moscovite. Comunicarea s-a
construit pe investigaţii recente în arhiva Curţii tipografice din Moscova,
care a fost deschisă pentru cercetare de puţin timp. Acolo s-au elaborat, în
întreg secolul al XVII-lea, sute de ediţii de carte de cult şi de învăţătură pen
tru popor. Dintre acestea, multe au circulat şi în Ţările Române, ca dovadă,
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Biblioteca Sfântului Sinod păstrează exemplare conservate remarcabil, cărţi
care s-au utilizat intens în biserici.
Profesoarei Irina Pozdeeva de la Moscova i-a urmat domnul dr. Erich
Renhart, conducătorul Bibliotecii Universităţii din Graz. Acesta a făcut o
retrospectivă asupra patrimoniului scris, scopul Centrului „Vestigia” pe care
îl conduce, fiind, după spusele sale, „căutarea cărţilor vechi în colecţii din Est
şi Vest”. De asemenea, domnul Dr. Renhart a propus proiecte de digitizare şi
conservare a documentelor vechi.
în continuare, doamna Profesor dr. Cătălina Velculescu şi doamna
conferenţiar dr. Ileana Stănculescu au susţinut un frumos referat, intitulat
„Maica Domnului în trandafir”. Comunicarea a fost ilustrată cu imagini pre
luate din „Slujebnicul” mitropolitului Ştefan şi din alte documente. Printre
imaginile ilustrate s-au numărat şi sculpturile de la Mănăstirea „Sfântul
Antim Ivireanul”, cu sugestii ale Sfintei Fecioare în reprezentarea trandafi
rului. De altfel, au fost decriptate câteva desene care o înfăţişează pe Maica
Domnului în trandafir, ea fiind „rugul cel nears şi floarea cea neveştejită”,
cum o slăveşte „Acatistul Bunei Vestiri”.
în încheiere, a fost prezentată o comunicare a Părintelui arhim. Policarp
Chiţulescu, însoţită de imagini referitoare la noi descoperiri despre bibli
otecile unor pasionaţi colecţionari din Evul Mediu românesc: Constantin
Cantacuzino, Sfântul Antim Ivireanul, Nicolae Mavrocordat, mitropolitul
Neofit Cretanul.
De menţionat ar fi faptul că toate lucrările prezentate în cadrul acestui
colocviu vor fi publicate într-un volum, alături de cele de anul trecut, iar căr
ţile primite de la oaspeţi, referindu-ne la lucrările recente, despre manuscri
sele şi cartea veche din zona balcanică, vor fi păstrate la Biblioteca Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
După colocviu a fost organizată o excursie documentară la Mănăstirea
Radu Vodă şi la Mănăstirea Cernica, unde se află câteva muzee şi o bibliotecă,
foarte bogate în cărţi şi manuscrise, cărora li se adaugă şi multe alte obiecte
frumoase.
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Summary: Scientific Debate on the History of Old Texts organized by the
Library of the Holy Synod at Antim Monastery.
The proceedings of the second Colloquium fo r the history o f old texts took place
at the Library of the Holy Synod, on the 8th of October 2011. This scientific debate,
aiming at investigating and studying rare books and manuscripts, was inaugurated
last year, on a par with Vestigia Manuscript Research Center of Graz. Scholars invited
from Austria, Bulgaria, Greece and Russia gave scientific lectures, together with specialists from Romania. They took up studies on “The Holy Baptism and the Holy
Matrimony in Mediaeval Texts”, as well as “Unpublished Scientific Investigations
in the History of Old Books”. The first subject was appointed as a result of the
Romanian Orthodox Church having dedicated the year 2011 to Baptism and
Christian Family, and the second subject depended on the organizer’s type, i.e. the
Library of the Holy Synod.
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Protocolul de colaborare încheiat între
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
din Bucureşti şi Academia Teologică din Kiev
a Bisericii Ortodoxe din Ucraina
(25 octombrie)
R e d a c ţ ia

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din
Bucureşti a încheiat pe 25 octombrie, la sediul instituţiei, un protocol de colaborare
cu Academia Teologică de la Kiev. Prin acest parteneriat se doreşte cunoaşterea reci
procă a teologiei şi spiritualităţii ortodoxe româneşti, respectiv ucrainene, şi organi
zarea unor proiecte comune de cercetare.

Delegaţia Academiei Duhovniceşti „Sfântul Petru Movilă” din Kiev, in
stituţia de învăţământ teologic centrală a Bisericii Ortodoxe din Ucraina,
condusă de înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Antonie, Arhiepiscop de Borispol,
a efectuat o vizită frăţească în Biserica Ortodoxă Română, ocazie cu care s-a
întâlnit şi cu reprezentanţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.
Delegaţia ucraineană a fost întâmpinată de părintele Ştefan Buchiu, decanul
Facultăţii de Teologie, părintele prodecan Daniel Benga, precum şi de alte
cadre universitare. Din delegaţia Academiei Duhovniceşti au făcut parte mai
mulţi clerici, cadre didactice din Ucraina. în cadrul întâlnirii s-au definiti
vat cele mai importante puncte din cadrul unui Protocol de colaborare dintre
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi Academia Duhovnicească
din Kiev. „Vă dorim de la început să aveţi un sejur bun în România. Vă mul
ţumim că v-aţi uitat pe acord şi i-aţi dat o formă şi cred că putem consacra
câteva momente pentru a discuta pe câteva puncte-cheie ale acestui acord”,
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a spus părintele decan Ştefan Buchiu. „Mulţumim pentru invitaţie şi noi vă
mărturisim că suntem doritori să continuăm dialogul nostru, care a fost foar
te îmbucurător până acum. Colaborarea cu facultatea dumneavoastră este
benefică, mai ales că au avut loc şi schimbări legislative care s-au produs
în cadrul institutelor teologice din Ucraina, inclusiv reforma Seminarului şi
Academiei Duhovniceşti din Kiev, care sunt instituţii teologice centrale din
Ucraina. Este foarte important şi din prisma relaţiilor interortodoxe ca insti
tuţiile teologice din Bisericile surori să aibă relaţii cât mai strânse, pentru că în
aceste şcoli studiază viitorul Bisericilor noastre”, a afirmat Inaltpreasfinţitul
Arhiepiscop Antonie. înaltpreasfinţia Sa a felicitat conducerea Facultăţii de
Teologie din Bucureşti pentru că, după căderea comunismului, şi-a reluat
locul în cadrul Universităţii Bucureşti. „Mai este un motiv pentru care am
generat această colaborare. Ştim că este un fel bun de a invidia pe cineva, şi
noi din perspectiva aceasta dorim să învăţăm din experienţa voastră. Pentru
că Biserica Ortodoxă Română a reuşit, imediat după ieşirea din socialism,
să aibă un acord cu statul, astfel încât includerea în învăţământul de stat
al institutelor teologice să fie cât mai mult în folosul Bisericii. La noi acest
proces de abia acum este în derulare şi este foarte important pentru noi să ve-

Moment din timpul semnării Protocolului de colaborare
dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi Academia Teologică din Kiev
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dem cum s-a produs aici la dumneavoastră”, a mai precizat înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop Antonie.
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti
şi Academia şi Seminarul Teologic din Kiev ale Bisericii Ortodoxe din
Ucraina vor colabora în domeniile învăţământului teologic, ştiinţei şi cul
turii. Acordul de cooperare a fost semnat pe 25 octombrie 2011, la sediul
instituţiei de învăţământ teologic bucureştean, pentru o perioadă de trei
ani. Din partea Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti,
la întrunire au participat părintele decan, Ştefan Buchiu, şi părinţii prode
cani, Daniel Benga şi Emanoil Băbuş, iar din partea Academiei Teologice
„Sfântul Petru Movilă” din Kiev, delegaţia condusă de înaltpreasfinţitul
Antonie, Arhiepiscopul Borispolului şi rectorul instituţiei. Părintele profe
sor Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti,
a precizat faptul că: „dialogul a început propriu-zis în luna februarie a aces
tui an, când o delegaţie a conducerii Facultăţii noastre s-a deplasat la Kiev.
Acolo am luat în discuţie toate oportunităţile care pot fi folosite şi aici mă
refer la schimb de profesori, schimb de studenţi, schimb de literatură reli
gioasă şi unele proiecte comune de cercetare ştiinţifică. Am discutat toate
paragrafele proiectului şi am identificat şi alte oportunităţi de dezvoltare
şi de dialog plecând de la faptul că şi istoria ne oferă puncte comune şi mă
gândesc la marea personalitate a Sfântului Ierarh Petru Movilă, cel care a
întemeiat Academia din Kiev. Mulţi dintre profesorii noştri de teologie au
studiat la Kiev, printre care şi vrednicul de pomenire, patriarhul Nicodim
Munteanu. Este bine să reluăm firul acestor colaborări pentru ca studenţii
noştri să cunoască tezaurul gândirii ruseşti şi ucrainiene, iar studenţi din
Biserica Ortodoxă a Ucrainei să cunoască teologia şi spiritualitatea ortodoxă
română. De asemenea, în protocol sunt prevăzute participări la conferinţe
ştiinţifice şi am convenit să ne informăm reciproc la începutul fiecărui an de
programele manifestărilor ştiinţifice pe care le organizăm, aşa încât o seamă
de profesori de la Academia din Kiev şi de la facultatea noastră să participe
cu referate la aceste manifestări. Ne propunem să elaborăm unele proiecte
comune de cercetare, cum ar fi contribuţia Sfântului Ierarh Petru Movilă la
dezvoltarea teologiei dogmatice, pornind de la Mărturisirea de credinţă pe
care anul viitor o putem analiza în cadrul unui simpozion”. La rândul Său,
înaltpreasfinţitul Antonie, Arhiepiscop de Borispol a declarat: „Considerăm
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că a fost în planul divin această întâlnire a noastră, mai ales pentru faptul
că înaintaşul
noastre de la Kiev, Sfântul Ierarh
> si
> întemeietorul institutiei
)
Petru Movilă, fiu al domnitorilor moldoveni, a fost cel care a pus bazele
celei mai bune şi înalte şcoli din răsăritul ortodox din vremea aceea. Sperăm
că acordul semnat astăzi va avea drept urmare fapte concrete şi interacţiu
nea reală dintre profesorii şi studenţii instituţiilor noastre de învăţământ”.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti mai colaborează cu Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Veliko Târnovo (Bulgaria), pe linia artei sacre, şi
cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Balamant (Liban). „Suntem intere
saţi să colaborăm şi cu Academia Teologică de la Moscova şi cu Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Belgrad. Sunt oportunităţi ca în interiorul uni
unii ortodoxe să avem parteneriate, prin care studenţii noştri să aibă ac
ces, şi, nu în ultimul rând, sunt oportunităţi de a traduce literatura noas
tră religioasă în limbile slave, precum cea a părintelui Dumitru Stăniloae,
care este cunoscută în limbile occidentale”, a mai explicat părintele decan
Ştefan Buchiu. Rectorul instituţiei de la Kiev, înaltpreasfinţitul Arhiepiscop
Antonie, şi-a arătat dorinţa ca acest parteneriat să aibă drept rezultat fapte
concrete, iar facultăţile de teologie din ţările ortodoxe să-şi sporească cola
borările. Delegaţia Academiei „Sfântul Petru Movilă” din Kiev a fost primită
apoi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Reşedinţa patriarhală.
De asemenea, delegaţia ucraineană a vizitat câteva mănăstiri reprezentative
din Bucureşti.
>

Summary: The Agreement of Collaboration Concluded Between “Justinian
Patriarhul” Faculty of Orthodox Theology of Bucharest and Theological
Academy of Kiev, of the Ukrainian Orthodox Church.
On the 25th of October, Justinian Patriarhul Faculty of Orthodox Theology
of the University of Bucharest concluded, at the residence of the institution, on
Agreement of collaboration with the Theological Academy of Kiev. This partnership
is desired to enable the mutual knowledge of the orthodox theology and spirituality
of both parts involved, as well as the organization of some common research projects.
Father Ştefan Buchiu, Dean of Justinian PatriarhulVzcxxlry ofTheology of Bucharest,
as well as Fathers Daniel Benga and Emanoil Băbuş, Deputy Deans, represented the
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Romanian part, while His Eminence Antony, Archbishop of Borispol and Rector of

Saint Peter Moghila Theological Academy of Kiev, headed the Ukrainean delegation,
Hence it is that Justinian Patriarhul Faculty of Orthodox Theology of Bucharest and
the Theological Academy and Seminary of Kiev of theUkrainean Orthodox Church
will co- operate in the fields of theological education, Science and culture. It must be
added that the Faculty of Orthodox of Bucharest is also involved in other projects of
co- operation with, on the one hand, the Faculty of Orthodox Theology of Veliko
Tarnovo (Bulgaria) in the field of sacred art, and on the other hand with the Faculty
of Orthodox Theology of Balamant (Lebanon).
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Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna,
Mitropolitul Transilvaniei
(29 octombrie)
Marinei Laurenţiu M a r c u ,
Ştefan M ă r c u l e ţ

în ziua de 29 octombrie 2011, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în pre
zenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a Patriarhului Alexandriei, Teodor al
II-lea, şi a unui impresionant sobor de ierarhi greci şi români, a avut loc proclamarea
canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (1864-1873).
La eveniment au participat numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, în frunte
cu domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, reprezentanţi ai Guvernului, au
torităţi locale, preoţi, profesori, oameni de cultură şi mii de credincioşi.

Evlavia credincioşilor din Ardeal la ierarhii care au scris istorie pe aceste
meleaguri încercate mereu de tot felul de evenimente, ce au zdruncinat fiinţa
neamului românesc, a dat roade în anul 2011, când Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a recunoscut sfinţenia mitropoliţilor Andrei Şaguna şi
Simion Ştefan, hotărând trecerea lor în canonul sfinţilor. Râurile de cuvinte
care au curs de-a lungul anilor în cărţile de istorie şi de spiritualitate despre
Sfântul Ierarh Andrei Şaguna s-au concentrat în elogiile aduse marelui ierarh
în ziua de 29 octombrie 2011, când, la Sibiu, a avut loc proclamarea publică
a sfinţeniei sale, în fata credincioşilor.
Sărbătoarea a început de vineri, 28 octombrie, când Preasfinţitul Andrei
Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, şi un sobor de preoţi
şi diaconi au oficiat la mausoleul din Răşinari ultimul parastas pentru Sfântul
Ierarh Andrei Şaguna. Răşinărenii, bunii credincioşi care au cinstit cum se
cuvine iubirea ierarhului faţă de localitatea lor, desăvârşită prin alegerea aces
teia ca loc de veci, au venit la slujba religioasă înveşmântaţi cu hainele „româ
neşti” atât de dragi Sfântului Andrei Şaguna. Elogii impresionante au venit
din partea Preasfinţitului Episcop Andrei Făgărăşanul şi din partea Părintelui
prof. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române.
y
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Racla cu osemintele marelui ierarh a fost purtată apoi într-o amplă pro
cesiune pe străzile principale din Sibiu, cu oprire la Biserica „Buna Vestire” Biserica de pe Groapă, lăcaşul de cult care i-a fost catedrală. înaltpreasfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, şi înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Calinic
al Argeşului şi Muscelului, împreună cu preoţi şi credincioşi, au întâmpinat
alaiul în faţa Catedralei mitropolitane, biserică pe care Sfântul Ierarh Andrei
şi-a dorit-o foarte mult, pentru care a făcut planuri de a o ctitori, dar pe care
n-a văzut-o nici măcar începută.
Momentul culminant al serii a fost sosirea Preafericitului Părinte Teodor
al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, a Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a înaltpreasfinţitului
Hrisostom, Mitropolit de Patras, care a condus delegaţia grecească sosită în
ţară cu moaştele Sfântului Apostol Andrei, precum şi a altor ierarhi. Marele
dar făcut de ierarhii greci, la aceste evenimente unice în viaţa şi istoria po
porului român, a fost aducerea Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei,
care a fost aşezat în Catedrala mitropolitană pentru ca miile de credincioşi să

Procesiunea cu moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna., Mitropolitul Transilvaniei,
pe străzile Municipiului Sibiu

Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna,, Mitropolitul Transilvaniei

se închine. Primirea oaspeţilor de seamă s-a făcut printr-un Te Deum, urmat
de cuvântările de bun-venit şi de binecuvântări ale celor doi patriarhi, ale
ierarhilor din Grecia şi ale înaltpreasfinţitului Mitropolit Laurenţiu.
în ziua de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna,
Mitropolitul Transilvaniei, 34 de ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie în
catedrala din Sibiu. Celor doi patriarhi amintiţi li s-au adăugat în so
bor: ÎPS Georgios, Mitropolit de Accra, ÎPS Hrisostom, Mitropolit de
Patras, ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului, ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului, ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, ÎPS Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, ÎPS Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, ÎPS Gherasim, Arhiepiscopul
Râmnicului, ÎPS Arhiepiscop Calinic al Argeşului şi Muscelului, ÎPS Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Arhiepiscop Timotei al Aradului, ÎPS
Arhiepiscop Ioan al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, PS Lucian, Episcopul
Caransebeşului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Nicodim, Episcopul

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române
înconjuraţi de arhierei, preoţi şi diaconi, în catedrala mitropolitană din Sibiu
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Moment din timpul Sfintei Liturghii
- Catedrala mitropolitana din Sibiu —

Severinului şi Strehaiei, PS Visarion, Episcopul Ţuicii, PS Gurie, Episcopul
Devei şi Hunedoarei, PS Daniil, Episcop-locţiitor al Episcopiei Daciei Felix,
PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Timotei, Episcopul or
todox român al Spaniei şi Portugaliei, PS Macarie, Episcopul ortodox român
al Europei de Nord, PS Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii
Zeelande, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Andrei
Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Paisie Lugojanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Emilian Lovişteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, PS Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului,
şi PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului
si
>
> Sătmarului.
Catedrala din Sibiu a fost arhiplină, câteva mii de credincioşi venind să
participe la eveniment şi să se închine moaştelor Sfântului Apostol Andrei.
Au fost prezenţi preşedintele Traian Băsescu, reprezentanţi ai Guvernului,
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parlamentari, autorităţi locale şi judeţene, profesori universitari, preoţi din
toată ţara şi studenţi teologi.
La finalul Sfintei Liturghii a început ceremonia de proclamare a cano
nizării Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, prin cuvântul Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, care a vorbit celor prezenţi despre cinstirea sfinţilor
în Biserica Ortodoxă. „Dumnezeu este minunat întru sfinţii Săi prin lucrarea
Sa în Sfinţii Săi. Când noi cinstim pe toţi Sfinţii lui Dumnezeu nu cinstim
în ei natura umană, autonomă şi autosuficientă, ci lucrarea lui Dumnezeu
în oameni. în sfinţi noi nu cinstim orgoliul omenesc şi greşelile oamenilor,
ci în sfinţi cinstim lucrarea Duhului Sfânt care iartă păcatele şi care dăruieş
te oamenilor harul şi iubirea Preasfintei Treimi. [...] Cinstirea sfinţilor nu
intră în concurenţă cu cinstirea lui Dumnezeu, ci dimpotrivă Dumnezeu se
bucură că cinstim pe prietenii Lui care sunt sfinţii. în Maria Egipteanca noi
nu cinstim pe femeia păcătoasă, ci pe femeia pocăită şi ridicată prin pocăinţă
şi prin harul lui Dumnezeu. Prin Sfântul Apostol Pavel noi nu cinstim pe
prigonitorul Saul din Tars, ci pe cel care s-a convertit şi a iubit atât de mult
pe Hristos pe care îl prigonea înainte, încât a pătimit moarte de martir pen
tru El. De aceea, Biserica Ortodoxă când cinsteste sfinţii,7 se uită mai întâi la
lucrarea lui Dumnezeu din ei. Deci, noi, Biserica, când recunoaştem ca sfinţi
pe oamenii care au iubit pe Dumnezeu şi au împlinit în viaţa lor voia Lui pe
pământ, de fapt cinstim pe Dumnezeu care a lucrat în ei. Nici un om nu este
fară de păcat, dar noi mai întâi vedem lumina din oameni, nu păcatele din ei.
De aceea, înainte de fi cineva trecut în rândul sfinţilor, se săvârseste ultimul
parastas pentru iertarea păcatelor lui”. [...] Deosebirea dintre un sfânt şi un
om obişnuit este aceea că sfântul a răspuns iubirii lui Dumnezeu cu iubire în
rugăciune faţă de Dumnezeu şi cu iubire în rugăciune faţă de semeni. Când
ne uităm la viaţa slujitorilor Bisericii, vedem mai bine câtă lumină au cultivat
prin lumina Botezului, prin lumina hirotoniei şi prin lumina împărtăşirii lor
din Sfânta Euharistie”, a precizat Preafericirea Sa.
Patriarhul României a vorbit şi despre Sfântul Ierarh Andrei Şaguna:
„Anul acesta a rânduit Bunul Dumnezeu să fie trecut în rândul Sfinţilor din
calendar, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna şi Sfântul Ierarh Simion Ştefan, mirropoliţi ai Transilvaniei. Desigur, am avut şi în alte părţi sfinţi care s-au
bucurat de cinstirea Sfântului Sinod, dar în Transilvania, în mod deosebit,
Sfântul Sinod a dorit să evidenţieze lucrarea misionară apostolică a doi mari
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ierarhi, aceştia pe care astăzi şi mâine îi sărbătorim în mod deosebit. A vrut
Bunul Dumnezeu ca să recunoaştem
sfinţenia lor. Biserica nu face sfinţi, >
ci
>
Dumnezeu îi face lpe sfinţi
> - sfinţi.
) Duhul Sfânt îi sfinteste
> ) si
> îi arată că sunt
sfinţi. Biserica doar recunoaşte sfinţenia lor. în limba greacă, de fapt, canoni
zarea înseamnă recunoaşterea sfinţeniei unui om pe care Dumnezeu l-a sfinţit.
[...] Prin sfinţenie toţi oamenii sunt egali, pentru că cea mai mare virtute este
virtutea sfinţeniei si cel mai mare ideal al fiecărui creştin este să dobândească
sfinţenia care vine de la Dumnezeu Cel Unul Sfânt. [...] Sfinţii Ierarhi au o
responsabilitate deosebită pentru că sunt urmaşi ai Sfinţilor Apostoli. Fiecare
ierarh nu are doar o grijă pentru mântuirea proprie, ci o grijă în plus şi anu
me grija pentru mântuirea sufletelor celor încredinţaţi lor spre mântuire [...].
Sfântul Ierarh Andrei Şaguna a avut o lucrare deosebită care a fost profund
marcată de prezenţa Duhului Sfânt. Se spune că Duhul Sfânt nu se arată în
omul leneş şi plictisit. Când cineva este leneş şi plictisit este semnul că nu are
Duhul Sfânt prezent în el. Duhul Sfânt se arată în oamenii plini de credinţă,
de entuziasm, de dorinţă vie de a iubi pe Dumnezeu şi de ajuta pe semenii
lui. Sfântul Andrei Şaguna ne impresionează prin dragostea sa neţărmurită
faţă de Hristos, faţă sfinţii Lui şi faţă de Biserica Lui. Ne mirăm cât a putut
scrie omul acesta şi cât a putut lucra. A construit sute de şcoli româneşti în
Transilvania şi două licee. A întemeiat ziarul Telegraful Român , care şi astăzi
continuă fără întrerupere, ca mijloc misionar de răspândire a credinţei şi de
apărare a unităţii şi demnităţii românilor din Transilvania. A tradus Sfânta
Scriptură în patru volume şi a lăudat pe Sfântul Simion Ştefan, pe care îl
vom proclama ca sfânt mâine, după ce Sfântul Sinod a aprobat canonizarea,
la Alba Iulia, pentru că a tradus Noul Testament din limba greacă. Sfântul
Andrei Şaguna ne-a lăsat „Statutul bisericesc” pe care, în mare parte, Biserica
noastră îl foloseşte şi astăzi. în mod deosebit, a arătat o neobosită luptă pen
tru apărarea Ortodoxiei şi a demnităţii ortodocşilor din Transilvania”.
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dezvăluit şi motivul aduce
rii Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei în Transilvania: „Am hotărât
să îl aducem pe Sfântul Apostol Andrei şi în Transilvania. Astfel, el a cu
prins cu binecuvântarea sa cele trei mai provincii româneşti, Moldova, Ţara
Românească şi Transilvania. Apostolul nostru a venit la noi. Să răspundem
iubirii lui cu iubirea noastră. Să păstrăm credinţa apostolică şi să o transmi
tem pentru că, de fapt, cuvântul apostolos înseamnă misionar, cel care transy
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mite mai departe lumina Evangheliei lui Hristos. Să fim apostoli sau misio
nari în familia noastră, transmiţând credinţa noii generaţii. Să fim apostoli
în şcoli, în biserici şi pretutindeni şi la locul nostru de muncă, indiferent de
funcţia pe care o ocupăm. Să transmitem credinţa apostolică, adică iubirea
lui Dumnezeu pentru noi şi iubirea de viaţă şi dăinuire veşnică. Iată de ce
sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a întregii Românii”.
După cuvântul de învăţătură rostit de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, a avut loc proclamarea oficială ca sfânt a Mitropolitului Andrei
Şaguna, prin citirea Tomosului Sinodal, de către Preasfinţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, prezentarea icoanei Sfântului şi închinarea la
racla ce adăposteşte sfintele sale moaşte.
A urmat cuvântul Preafericitului Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al
Alexandriei şi al întregii Africi, care şi-a exprimat bucuria de a participa la
o sărbătoare atât de mare pentru ţara noastră. „îndată după ce voi încheia
acest pelerinaj în România şi mă voi întoarce în Africa, voi continua călă-

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arătând Tomosul Sinodal de canonizare
a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna
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Moment din timpul proclamării oficiale
a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna

toriile mele misionare în 18 ţări şi voi duce cu mine această bucurie pe care
am trăit-o în aceste zile. De aceea, simt că mă voi întoarce mult mai întărit
şi mai puternic atunci când voi merge timp de 7 sau 8 ore pe drumuri încă
desfundate din pădurile tropicale ale Africii, fiind convins că mă va înso
ţi rugăciunea Preafericirii Voastre, precum şi rugăciunea tuturor ierarhilor,
clericilor şi dreptcredincioşilor creştini de aici din România”, a mărturisit
Preafericirea Sa.
Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea a oferit apoi în dar
Înaltpreasfînţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, o Sfântă Evanghelie
şi un engolpion cu chipul Maicii Domnului.
în continuare,

a urmat cuvântul înaltpreasfînţitului Hrisostom,

Mitropolit de Patras, în care acesta a vorbit despre cei doi sfinţi, Sfântul
Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, şi lupta lor pentru mărturisi
rea credinţei şi iubirii în Hristos: „Ne bucurăm când sute şi mii de credincioşi
români vin în oraşul Patras şi îşi pleacă genunchii în faţa Sfântului Cap al
Sfântului Apostol Andrei, cu lacrimi în ochi. De asemenea, se închină crucii
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sale şi fac aceasta pentru că vin la părintele lor şi al nostru, cel care ne-a îm
părtăşit credinţa creştină deopotrivă ambelor popoare. Astăzi, trăim o bucu
rie atât de mare, că această Catedrală i-a primit pe ambii sfinţi cu numele de
Andrei, pe Sfântul Apostol şi pe Mitropolitul Transilvaniei, Sfântul Andrei
Şaguna, în comuniunea sfinţilor. Ambii s-au nevoit şi au luptat, dându-şi
viaţa, cum este cazul Sfântului Apostol Andrei, pentru mărturisirea credinţei
şi iubirii în Hristos, primul în secolul I creştin, iar cel de-al doilea în secolul
al X IX - lea”, a spus înaltpreasfinţia Sa.
Mitropolitul de Patras a oferit înaltpreasfmţitului Mitropolit Laurenţiu
al Ardealului, „în numele clerului şi al poporului dreptcredincios din oraşul
Patras”, un epitrahil şi un omofor arhieresc, iar Catedralei Mitropolitane a
dăruit o Cruce de binecuvântare.
La rândul său, înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu, în cuvântul său,
şi-a exprimat, printre altele, bucuria trăirii acestui moment binecuvântat: „în
primul rând, ne bucurăm că smerenia pe care a dovedit-o până la sfinţenie
Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, s-a transformat astăzi într-o mare binecuvân
tare. Dacă la înmormântarea lui, acum 137 de ani, un singur preot, du
hovnicul lui, l-a condus spre locurile veşnice, astăzi doi patriarhi împreună
cu alţi 32 de ierarhi au proclamat canonizarea Sfântului Ierarh cel smerit,
care ne-a adus atâta bucurie”. Apoi, înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu a
dăruit Patriarhului României o Cruce de binecuvântare, o icoană cu chi
pul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, trei scrieri
în original ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, precum şi un album dedicat
Catedralei Mitropolitane din Sibiu. De asemenea, înaltpreasfinţia Sa a dă
ruit Patriarhului Alexandriei o Cruce de binecuvântare şi o icoană cu chipul
Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, iar înaltpreasfmţitului Mitropolit Hrisostom
i-a oferit icoana cu chipul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, precum şi tuturor
membrilor din delegaţie.
Preşedintele României, Dl Traian Băsescu, prezent şi el la manifestări,
a elogiat, printr-un scurt cuvânt, personalitatea Sfântului Ierarh Andrei
Şaguna, Mitropolitului Transilvaniei: „El a fost acela care a dus la Viena şi la
Budapesta vocea românilor ortodocşi. El a fost acela care i-a reprezentat pe
românii din Transilvania şi la Viena, în parlamentul imperial şi la Budapesta,
precum şi în senatul din Transilvania. Dar ca orice patriot, a înţeles că din-
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colo de bătălia de zi cu zi pentru românii şi pentru Transilvania lui, şcoala,
educaţia şi cultura sunt elementele de perenitate ale unui popor”.
Sărbătoarea s-a încheiat cu binecuvântarea mulţimii de credincioşi de
către ierarhi şi preoţi şi închinarea la icoana noului sfânt a tuturor celor pre
zenţi la acest eveniment deosebit de important din viaţa Bisericii noastre.

Preafericitul Părinte Teodor al Alexandriei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ierarhi, preoţi
şi credincioşi prezenţi la proclamarea oficiala ca sfânt a Mitropolitului Andrei Şaguna

Summary: Proclaiming the Canonization of Saint Hierarch Andrei Şaguna,
Metropolitan of Transylvania
His Beatitude Father Patriarch Daniel, Theodore II, Patriarch of Alexandria,
as well as a vast group of Greek and Romanian high ecclesiastics, assisted, on the
29th of October 2011, in the Metropolitan Cathedral in Sibiu, at the canonization
of Saint Hierarch Andrei Şaguna, Metropolitan of Transylvania (1864-1873). The
celebration started on Friday, the 28th of October, when, the last Requiem for Saint
Hierarch Andrei Şaguna having been officiated beside his mausoleum in Răşinari,
the shrine containing the great hierarch’ s sacred relics was born in procession in the
main streets of Sibiu, and finally brought to the Metropolitan Cathedral, where it
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it was welcomed by this Eminence Laurenţiu, Metropolitan of Ardeal, and His
Eminence Calinic, Archbishop of Argeş and Muscel, assisted by many priests and
faithful. His Beatitude Father Theodore II, Pope and Patriarch of Alexandria and the
Whole Africa, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox
Church, His Eminence Chrysostom, Metropolitan of Patras ( it was he who headed
the Greek delegation bearing Saint Apostle Andrew’ s sacred relics) as well as other
high ecclesiastics arrived in the evening of the same day.
On the proclaiming day of the canonization of Saint Hierarch Andrei Şaguna,
Metropolitan of Transylvania, the two patriarchs mentioned hereinbefore, together
with other thirty- two other high ecclesiastics, and a vast group of priests and deacons, officiated the Divine Liturgy in the cathedral of Sibiu. At the end of it, His
Beatitude Father Patriarch Daniels speech marked the beginning of the ceremony
of proclaiming the canonization of Saint Metropolitan Andrei Şaguna. He was officially proclaimed as saint by the Synodal Tomos being read out by His Grace Father
Ciprian Câmpineanul, patriarchal Vicar Bishop, as well as by the Saint s icon being
displayed, and the shrine containing his sacred relics being worshipped. Further on,
His Beatitude Theodore II, Pope and Patriarch of Alexandria and the Whole Africa,
His Eminence Chrysostom, Metropolitan of Patros, His Eminence Laurenţiu,
Metropolitan on Transylvania, and Mr Traian Băsescu, President of Romania, pronounced their solemn allocutions.
This great feast day concluded by the high ecclesiastics and priests blessing the
vast crowd of faithful, and by all that had taken part in this particularly important
event in the life of our Church worshipping the icon of the new celebrated saint.
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Proclamarea canonizării
Sfântului Ierarh Simion Ştefan, mitropolitul Transilvaniei
(30 octombrie)
D a m ia n A le x a n d ru A n f i l e

Fiind hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şe
dinţa de lucru din 21 iulie 2011, în data de 30 octombrie a avut loc, la Alba Iulia,
ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul
Transilvaniei (care a păstorit între anii 1643-1656). La această ceremonie au par
ticipat nu mai puţin de 29 de ierarhi, avându-1 în frunte pe Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, alături de invitaţi reprezentând Bisericile Ortodoxe surori, printre
care Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii
Africi şi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Ceremonia a început în ziua de sâmbătă, 29 octombrie, prin oficierea unei
ultime slujbe de pomenire, pentru ca în ziua următoare, duminică, 30 octombrie,
după săvârşirea Sfintei Liturghii, să fie proclamată solemn canonizarea Sfântului
Ierarh Simion Ştefan, prin citirea Tomosului de către Preasfmţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal. Ulterior, mai mulţi dintre ierarhii partici
panţi au ţinut cuvinte de învăţătură, ceremonia încheindu-se prin cuvântul de mul
ţumire al înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Duminică, 30 octombrie 2011, a avut loc în oraşul Alba Iulia, în
Catedrala Arhiepiscopală, ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului
Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, după ce un eveniment similar
a avut loc în Arhiepiscopia Sibiului, prin trecerea în rândul sfinţilor a Sfântului
Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (29 octombrie). Canonizarea
sa a fost hotărâtă în şedinţa
>
> de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române din 21 iulie 2011, data de pomenire fiind stabilită la 24 aprilie.
Ceremonia a început în ziua precedentă, prin oficierea unui ultim pa
rastas întru pomenirea Mitropolitului Simion Ştefan şi întâmpinarea ie
rarhilor veniţi să participe la ceremonia de sfinţire, avându-1 în frunte pe
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, printr-o slujbă de Te Deum. La această
sărbătoare au participat şi invitaţi din partea unor Biserici Ortodoxe surori,
anume: Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei
şi al întregii Africi, înaltpreasfinţitul Georgios, Mitropolit de Accra şi
înaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolit de Patras, care a adus cu sine şi
Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a cărui
raclă a fost aşezată spre închinare în galeria sudică din incinta complexului
Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia.
De asemenea, alături de aceştia s-au aflat şi următorii ierarhi, mem
bri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: înaltpreasfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înaltpreasfinţitul Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei,
înaltpreasfinţitul Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, înaltpreasfinţitul
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul
Aradului, înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei
şi Harghitei, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul
Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului
şi Strehaiei, Preasfinţitul Visarion, Episcopul Ţuicii, Preasfinţitul Gurie,
Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Daniil, Episcop-locţiitor al
Episcopiei Daciei Felix, Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox Român
al Ungariei, Preasfinţitul Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi
Portugaliei, Preasfinţitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de
Nord, Preasfinţitul Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii
Zeelande, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal,
Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,
Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar Arhiepiscopiei Timişoarei,
Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
şi Bacăului, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, înconjuraţi de un sobor
de preoţi şi diaconi.
De asemenea, la eveniment au participat şi numeroase oficialităţi, printre
care: Domnul Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte, Domnul Mircea
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Hava, Primarul Alba
Iuliei, Domnul Cornel
Ştefan Bardan, Pre
fectul Alba Iuliei, cât
si sute de credincioşi
care au venit să partici
pe la aceste evenimen
te istorice si
> să se închine Cinstitului Cap
al Sfântului Apostol
Andrei.
In ziua procla
mării, cei 29 de ie
rarhi veniţi
> la Alba
Iulia, în frunte cu
Preafericitul
Părinte
Patriarh Daniel si cu
Preafericirea Sa Teodor
al II-lea, Patriarhul
Alexandriei, au ofici
at Sfânta Liturghie în
Catedrala Reîntregirii,
Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia
la care au asistat auto
rităţi centrale, judeţe
ne şi locale, invitaţi de seamă, reprezentanţi ai instituţiilor din judeţul Alba
şi mii de credincioşi, care au urmărit slujba religioasă la ecranele aşezate în
incintă.
In cuvântul de învăţătură la pericopa evanghelică a zilei, cuprinzând
pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a evidenţiat principalele învăţături, anume: „Evanghelia de astăzi ne
arată că săracul Lazăr este răsplătit cu bucurie veşnică pentru starea sfântă a
sufletului său. Numai pentru că avea înainte de moartea fizică un suflet bun,
el se bucură după moarte de bunătăţile cereşti netrecătoare. Deşi sărac şi bol
nav, Lazăr nu s-a supărat pe Dumnezeu, nu s-a răzvrătit, nu a cârtit, nu a zis:
«Doamne, de ce eu sunt atât de sărac, iar bogatul acesta nemilostiv atât de

MM
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Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal\
citind Tomosul sinodal

avut? De ce eu sunt atât de bolnav, iar el atât de sănătos? De ce eşti nedrept
cu noi?» Ci, în tăcere paşnică şi smerită răbdare, săracul Lazăr şi-a întărit,
luminat şi modelat sufletul său în bunătate. Deşi era foarte singur, săracul
Lazăr nu s-a plâns de singurătatea sa, ci s-a bucurat de prietenia câinilor, care
deveniseră mai solidari sau mai omenosi
» cu el decât oamenii indiferenţi
> si
>
nemilostivi.”
La finalul Sfintei Liturghii, ierarhii au mers pe o scenă special amena
jată, unde a fost oficiată ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului
Ierarh Simion Ştefan. Tomosul sinodal a fost citit de Preasfinţitul Episcop
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, după care ierarhii au săru
tat icoana sfântului. Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh
al Alexandriei şi al întregii Africi, şi-a exprimat bucuria de a participa la un
eveniment istoric, într-un loc deosebit pentru istoria poporului român, şi
i-a oferit înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei un dicher, un
tricher precum şi un engolpion. Totodată, adresându-se credincioşilor pre
zenţi la Alba Iulia, Patriarhul Alexandriei, în debutul cuvântului său, a lăudat
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credinţa poporului român şi a elogiat personalitatea Patriarhului României:
„Preafericirea Voastră, privind la acest minunat popor care se află în faţa
noastră, Vă fericesc că Dumnezeu V-a rânduit să fiţi arhipăstor al unui popor
minunat dreptcredincios. Iubiţii mei fii, aş dori să vă încredinţez de faptul că
Dumnezeu v-a binecuvântat să aveţi în frunte un mare Patriarh, un Patriarh
teolog, un om bun şi de aceea vă doresc să fiţi fericiţi”.
Un cuvânt de binecuvântare a rostit şi înalpreasfinţitul Mitropolit
Hrisostom, arătându-se impresionat de evlavia şi credinţa poporului român
pentru Sfântul Apostol Andrei, virtuţi care contribuie esenţial la zidirea unei
măreţe Catedrale a Neamului, lăcaş de cult apreciat apoi de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel ca soră a Catedralei din Patras, Grecia, unde se află
mormântul, crucea şi moaştele Sfântului Apostol Andrei. Cuvântul de mul
ţumire al Inaltpreasfinţitului Arhiepiscop Irineu a încheiat sărbătoarea în
aplauzele miilor de credincioşi care au umplut curtea bisericii. Ulterior, ie
rarhii participanţi au luat parte la sfinţirea Sălii „Simion Ştefan” din sediul
Arhiepiscopiei Alba Iuliei, iar în ziua următoare Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, alături de delegaţia Patriarhiei Alexandriei, a vizitat şantierul din

Momentul arătării icoanei Sfântului Ierarh Simion Ştefan către credincioşi
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zona Schit, unde se ridică noul complex al Seminarului Teologic Ortodox
„Mitropolitul Simion Ştefan” din Alba Iulia.
Despre Sfântul Ierarh Simion Ştefan nu se cunosc multe date dinaintea
alegerii sale ca Mitropolit al Transilvaniei - ştiindu-se doar că se numise ca
mirean Simion şi că urmase cel mai probabil cursurile gimnaziului din Alba
Iulia, închinoviindu-se apoi la mănăstirea mitropolitană, unde fusese hiroto
nit ieromonah. Alegerea sa a avut loc în condiţiile depunerii, de către princi
pele Gheorghe Racokzy I, la anul 1643, a predecesorului său, Sfântul Ierarh
Mărturisitor Ilie Iorest. Ulterior, asemenea înaintaşilor săi, Simion a fost uns
arhiereu de către mitropolitul Teofil al Ungrovlahiei, la Târgovişte.
Condiţiile alegerii ca mitropolit a Sfântului Ierarh Simion Ştefan au fost
unele deosebit de grele, autoritatea sa fiind subminată de cea a superintendentului maghiar calvin, care avea întâietatea asupra unora dintre comita
tele transilvane, considerate de către principele Racokzy ca fiind câştigate
pentru Reformă. Mai mult decât atât, ierarhul român va fi silit să accepte
nu mai puţin de 15 condiţii în schimbul recunoaşterii de către domnitor, a
căror respectare ar fi însemnat negreşit calvinizarea Bisericii Ortodoxe din
Transilvania, deoarece acestea vizau toate aspectele vieţii ei, de la cele cultice
până la cele administrative.
Precum procedaseră şi mitropoliţii de până atunci, Simion Ştefan a
ignorat în mare parte condiţiile calvinilor, având cel mai important sprijin
în această chestiune statornicia în credinţă a păstoriţilor săi, care îl făcea pe
cronicarul sas din Sibiu, Gheorghe Hanner, să afirme că „românii măcar de
se făgăduiau ascultători superintendentului calvinesc, tot credinţa şi legea cea
părintească n-o părăseau, nici cuprindeau înnoiturile calvineşti, ci pururea se
scârbeau de acelea”.
Cea mai importantă realizare culturală din timpul păstoririi Sfântului
Ierarh Simion Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei, o reprezintă tipărirea, fina
lizată la 20 ianuarie 1648, a Noului Testament de la Bălgrad sau Alba Iulia,
numit şi împăcarea cu legea noao a lui Iisus Hristos. Această carte realiza două
premiere în literatura teologică românească, fiind atât prima traducere in
tegrală a Noului Testament tipărită în româneşte, cât şi primul manual de
exegeză biblică din teologia românească.
Traducerea, în format mare şi numărând 336 de foi, era precedată de două
Predoslovii sau Prefeţe. Prima îi era adresată principelui transilvan Gheorghe
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Racokzy I, conţinând mulţumiri protocolare şi fiind cel mai probabil scrisă de
către predicatorul Curţii transilvane, Gheorghe Csulai, ajuns între timp superintendent al Bisericii Reformate-calvine, chiar dacă omagiile sunt aduse în
numele mitropolitului Simion Ştefan. Acesta este însă cel mai probabil auto
rul celei de-a doua Prefeţe, cu adresa către cititori, care, deşi nesemnată, arată
că este vorba de un cărturar cu o profundă cunoaştere a realităţilor spaţiului
românesc. Astfel, ierarhul transilvan arată în această prefaţă motivele ce l-au
împins la alcătuirea traducerii, anume de a însuma străduinţele învăţaţilor
români de până atunci de a transpune cuvântul lui Dumnezeu în limba pro
prie a credincioşilor, cât şi necesitatea unei limbi literare unitare, deoarece, aşa
cum se arată în textul Predosloviei: „Această încă vă rugăm să luaţi aminte, că
rumânii nu grăescu în toate ţările într-un chip, însă neci într-o ţară toţi întrun chip. Pentr-aceia cu nevoie poate să scrie cineva să înţeleagă toţi, grăind un
lucru unii într-un chip, alţii într-alt chip”. Conştiinţa existenţei unor dialecte
provinciale în cadrul limbii române reprezintă în fond principalul motiv al re
alizării traducerii: „Noi derept aceea ne-am silit, den cât am putut, să izvodim
aşa cum să înţeleagă toţi, iară dacă nu vor înţelege toţi, nu-i de vina noastră,
ce-i de vine celuia ce-au răsfirat românii printr-alte ţări, de şi-au amestecat
cuvintele cu alte limbi de nu grăescu toţi într-un chip”.
In privinţa autorului acestei traduceri, părerile cercetătorilor sunt împăr
ţite. Este cert că la aceasta a contribuit ieromonahul Silvestru de la Mănăstirea
Govora, el fiind amintit în cea de-a doua Predoslovie, unde însă se arată si că
acesta a încetat din viaţă mai înainte de a o termina. Continuatorii săi sunt
amintiţi tot de autorul Prefeţei, cel mai probabil Mitropolitul Simion Ştefan,
care arată că aceştia au fost „popii mei, preuţi cărturari şi oameni înţelepţi carii
să ştie izvodi Testamentul cel Nou... din limbă grecească şi slavonească şi lati
nească”. Totodată, nu este exclusă contribuţia unor alţi învăţaţi români, precum
Meletie Macedoneanul, care avusese un rol important în tipărirea Evangheliei
învăţătoare de la Govora, alături de ieromonahul Silvestru, ori Daniil Andrean,
cărturar originar din părţile vestice ale Ardealului, care a tradus ulterior
îndreptarea Legii sau Pravila cea M are de la Târgovişte, la anul 1652.
Una dintre cele mai importante contribuţii ale acestei traduceri nou-testamentare este cea la nivelul lingvistic, ea îmbogăţind limba română prin in
troducerea unor neologisme, cel mai adesea direct din limbile greacă şi latină,
dându-li-se o formă fonetică şi morfologică românească. Textul este organizat
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în capitole, fiecare dintre acestea fiind precedat de un rezumat şi având trimi
teri la alte capitole ori versete scripturistice, cât şi, adesea, explicaţii ale unor
termeni ori scurte exegeze ale unor pasaje. De asemenea, 24 dintre cărţile
nou-testamentare sunt precedate de scurte prefeţe sau predoslovii, însumând
55 de pagini şi fiind în mod cert compoziţii originale, scrise fie de către
Mitropolitul Simion Ştefan, fie de unul sau mai mulţi dintre cărturarii ce
au contribuit la realizarea traducerii. Calitatea acestor texte, ce prezintă date
istorice conexe cu scrierea pe care o prefaţează, a fost dovedită prin preluarea
a trei dintre ele în textul Bibliei tipărite la Bucureşti în anul 1688, de către
Şerban Vodă Cantacuzino.
Alături de monumentala traducere a Noului Testament de la Bălgrad,
în timpul păstoririi Mitropolitului Simion Ştefan s-a mai tipărit, la 25 de
cembrie 1651, şi o Psaltire, ce continua astfel tipăriturile mai vechi, precum
Psaltirea şcheiană ori cea a lui Coresi. Ultima ştire despre ierarhul transilvan
datează din data de 22 mai 1656, el trecând, cel mai probabil, la cele veşnice
în vara aceluiaşi
> an.
Având în vedere întreaga activitate a Sfântului Ierarh Simion Ştefan,
sunt deplin îndreptăţite cuvintele înaltpreasfinţitului Irineu, ce au încheiat
ceremonia de sfinţire:
Ştefan a contribuit> imens la
> „Sfântul Ierarh Simion
”
promovarea elementului cultural şi lingvistic românesc, consolidând iden
titatea naţională şi confesională a românilor transilvăneni. Intr-adevăr, el a
conservat şi a întărit legea românească prin cultură, credinţă şi abilitate pas
torală. Cărturarul bălgrădean ne îndeamnă prin viaţa şi prin faptele sale să
fim evlavioşi, iubitori de rugăciune, coerenţi în credinţa noastră ortodoxă şi
generoşi în slujba semenilor noştri”.

Summary: The ceremony of proclaiming Saint Hierarch and Metropolitan of
Transylvania Simion Ştefan’s canonization
The ceremony of proclaiming Saint Hierarch and Metropolitan of Transylvania
Simion Ştefan s canonization took place in Alba Iulia, on the 30th of October 2011,
after a similar event had come about only one day before (the 29th of October) in the
Archdiocese of Sibiu, when Saint Hierarch, and also Metropolitan of Transylvania,
Andrei Şaguna had been exalted and glorified as a saint. The latter canonization
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was decided in the assembly of the Holy Synod, on the 2 Ist of July 2011, when the
saint’s feastday was appointed on the 24th of April.
The ceremony started a day before with a last requiem in the memory of
Metropolitan Simion Ştefan, and with meeting the high ecclesiastics who came
to take part in the ceremony of sanctification, headed by His Beatitude Father
Patriarch Daniel; then a Te Deum divine service was officiated. This ceremony
was also attended by distinguished guests from some Orthodox Churches sisters,
viz., His Beatitude Father Theodoros II, Pope and Patriarch of Alexandria and the
whole Africa, His Eminence Georgios, Metropolitan of Accra, and His Eminence
Chrysostomos, Metropolitan of Patras, who also brought the Venerable Head of
Saint Apostle Andrew, protector of Romania. Other 25 high ecclesiastics, all member of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, attended as well.
On the proclamation day, the 29 high ecclesiastics who had come to Alba
Iulia, headed by His Beatitude Father Patriarch Daniel and His Beatitude Theodoros
II, Patriarch of Alexandria, officiated the Divine Liturgy in the Peoples All-In
Integration Cathedral, which was also attended by county and local central officials,
important guests, representatives of institutions of Alba county, as well as thousands
of faithful who viewed the divine service on giant screens placed thereabouts.
At the end of the Divine Liturgy, His Grace Father Ciprian Câmpineanul, pa
triarchal vicar Bishop, solemnly proclaimed the canonization by reading aut the pa
triarchal Tomos. Then, several hierarchs gave their speeches, and in conclusion His
Eminence Irineu, Archbishop of Alba Iulia, pronounced a thankgiving allocution.
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Congresul internaţional de Teologie - F am ilia creştina,
o binecuvântare pentru B iserica şi societate
(1-3 noiembrie)
M arinei Laurentiu
M arcu
y

în perioada 1-3 noiembrie 2011, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din
Palatul Patriarhiei, s-a desfăşurat Congresul internaţional de Teologie - Familia
creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate. Congresul a fost organizat de
Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în contextul Anului Omagial
2011, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Tainei Sfântului
Botez şi a Sfintei Cununii.

în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei s-a desfă
şurat, în perioada 1-3 noiembrie 2011, cu binecuvântarea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, Congresul internaţional de Teologie - Familia creş

tină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate. Acest congres, organizat de
Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei Române, a reprezentat eveni
mentul teologic principal al anului 2011, ca an închinat Tainei Sfântului
Botez şi a Sfintei Cununii, şi a întrunit specialişti şi profesori de teologie din
ţară şi din străinătate, care au prezentat comunicări ştiinţifice ce au abordat
tema familiei creştine din perspectivă istorico-liturgică, biblico-sistematică,
canonico-pastorală şi social-misionară.
în deschiderea lucrărilor congresului, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un scurt cuvânt (pe care îl
redăm integral în continuare), în care a vorbit despre familia creştină, familie
care are la bază Taina Sfântului Botez si Taina Sfintei Cununii, si a evidentiat
legătura dintre aceasta şi Biserică.
y

}

i

y
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Moment din timpul Congresului internaţional de Teologie —Familia creştină...
Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei

Familia - binecuvântare primordială pentru umanitate eternă
Congresul Internaţional - Familia creştină, o binecuvântare pentru
Biserică şi societate are loc în anul dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, familiei creştine, care are la bază Taina Sfântului
Botez şi Taina Sfintei Cununii. Această temă a fost aleasă cu prioritate
şi pentru că în societatea contemporană secularizată criza familiei este
în primul rând o criză spirituală cauzată de pierderea sensului sacru al vieţii
umane. De aceea, este necesară reafirmarea sfinţeniei familiei şi pro
movarea ei.
Familia este binecuvântare şi lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întru
cât în ea omul trăieşte taina şi bucuria filiaţiei, fraternităţii şi paternităţii.
Din familia creştină credincioasă copilul învaţă să caute familia spiri
tuală sfinţitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiţi fii şi fiice,
fraţi şi surori, părinţi şi maici duhovniceşti în Hristos, Fiul Tatălui ceresc.
Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul împărtă
şeşte Bisericii lui Hristos harul paternităţii duhovniceşti pastorale (prin
Hirotonie) şi harul filiaţiei (înfierii) duhovniceşti baptismale (prin Botez),
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pentru ca toţi creştinii să trăiască în comuniune spirituală ca fraţi şi surori
în Hristos Domnul, spre a participa la iubirea eternă a Preasfintei Treimi.
Botezul creştin, ca eveniment în Biserică şi început al vie
ţii eterne pentru om, înseamnă afundarea lui harică în viaţa şi iubirea
Preasfintei Treimi. Taina Botezului ca început al vieţii spirituale eterne în
Hristos inaugurează pentru om o relaţie nouă care transcende viaţa biologică.
Mântuitorul Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat ia chip în omul nou
botezat: „şi fă să ia chip Hristosul Tău în acesta care se va naşte din nou"
(Slujba Sfântului Botez). De aceea, omul botezat (copil sau adult) pri
meşte numele de creştin şi poartă pecetea apartenenţei sale la Trupul
mistic al lui Hristos, care este Biserica. El este chemat să devină îm
preună cetăţean cu sfinţii lui Dumnezeu, „zidiţi pe temelia apostolilor
şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos"
(Efeseni 2, 20). Prin Botez, omul devine „fiu al luminii şi moştenitor al
veşnicelor bunătăţi" (Slujba Sfântului Botez).
Botezul este numit şi sfânta luminare („fotismos"), adică împărtăşi
rea persoanei umane din lumina necreată a împărăţiei lui Dumnezeu. Omul
botezat rămâne în timp, dar el primeşte încă din viaţa pământească lumina
mistică a vieţii eterne.
Pruncul sau adultul nou-botezat şi pecetluit cu darurile Duhului
Sfânt primeşte apoi „Pâinea cea vie care S-a coborât din cer", adică Trupul
euharistie al lui Iisus Hristos (cf. Ioan 6, 48-50), pentru a trăi veşnic
în comuniune cu El. „Omul nou", născut prin Botez, primeşte, astfel, o
nouă existenţă personală care nu se reduce la consum de alimente materiale,
ci este în mod esenţial relaţie vie a omului cu Dumnezeu Creatorul, pentru
a trăi veşnic în comuniune cu El.
Creşterea biologică şi spirituală a copilului botezat se realizea
ză în familia creştină, întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei, în
care harul lui Dumnezeu, dăruit prin binecuvântarea Bisericii, împlineşte
şi sfinţeşte viaţa a doi tineri, bărbat şi femeie, care se iubesc şi nasc prunci,
adică persoane umane chemate să participe la iubirea veşnică a Preasfintei
Treimi.
Astfel, Taina Cununiei, sfinţită plenar de Hristos la nunta din
Cana Galileii, este înnoirea binecuvântării primordiale a lui Dumnezeu
dăruită în Rai primei familii, Adam şi Eva, ca temelie a întregii umanităţi
chemate la viaţă veşnică în iubirea lui Dumnezeu Creatorul. Iubirea sfântă
şi creatoare a lui Dumnezeu pentru lume se revarsă în inimile celor
ce se iubesc şi dau naştere la copii. Comuniunea euharistică a mirilor cu
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Hristos şi naşterea de copii constituie temelia afirmării familiei, ca arvună,
icoană şi taină a iubirii veşnice a lui Dumnezeu pentru umanitate.
Cântarea sfinţilor mucenici din timpul Slujbei Tainei Cununiei
arată jertfa lor de mărturisitori ai fidelităţii reciproce întru iubire şi de
apostoli sau misionari ai transmiterii credinţei creştine prin cuvânt şi faptă
în familie.
Lumina vieţii care se dăruieşte familiei creştine prin săvârşirea
Sfintelor Taine ale Bisericii trebuie cerută şi cultivată permanent prin
rugăciune, mai ales astăzi, când familia creştină se confruntă cu fe
nomenul secularizării ce se manifestă prin: slăbirea vieţii spirituale în
familie, diminuarea naşterii de copii, concubinajul şi căsătoriile de probă,
infidelitatea conjugală, avorturile, divorţurile, abandonul copiilor, lipsa unei
educaţii corespunzătoare a copiilor, plecarea la muncă în străinătate a unuia
sau a ambilor părinţi, lăsând copiii în ţară, tendinţe multiple de înlocuire a
familiei tradiţionale cu vechi şi noi idoli ai egoismului şi individualismului.
Avem speranţa că toate comunicările şi discuţiile din cadrul
acestui congres vor evidenţia necesitatea de-a intensifica legătura sfân
tă dintre viaţa familiei creştine şi viaţa Bisericii, dintre educaţia copiilor şi
demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu.
Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi organizatorii
şi participanţii la acest congres, care are în centrul atenţiei lui apărarea
şi promovarea familiei creştine azi.
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor Congresului a continuat cu
mesajele din partea unor instituţii ale statului român. Din partea Ministrului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a rostit mesajul Dl Nicolae Ivăşchescu,
secretar de stat; din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, Dl Adrian
Nicolae Lemeni, secretar de stat. Apoi, au adresat câte un cuvânt Dl academi
cian Dan Berindei, vicepreşedintele Academiei Române şi Dl Ioan Pânzaru,
rectorul Universităţii Bucureşti.
După sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor Congresului, a urmat se
siunea de comunicări propriu-zisă. Primul referat, al primei zile de comuni
cări, a fost cel al Părintelui Nicolae Achimescu, profesor doctor la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan
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Cuza” din Iaşi, intitulat „Profilul familiei europene - o abordare antropologico-istorică”, în care a prezentat, rezumativ şi sintetic, evoluţiile de formă şi de
fond pe care familia creştină le-a suportat sau şi le-a generat singură din tim
pul paradigmei istorice greco-romane până la Europa creştină şi cu mutaţiile
care s-au produs, începând cu Iluminismul şi cu secularizarea vieţii omului.
Incursiunea istorică asupra umanului, realizată de părintele profesor, a ilustrat
că familia a avut, pe lângă valenţele sacre, care au fost afirmate de creştinism
în mod deplin, şi anumite valenţe economice şi sociale, care trebuie avute în
vedere pentru că istoria nu poate fi despărţită de om, istoria face parte din
fiinţa umană, iar manifestările umane din istorie constituie un moment de
dialog între om şi Dumnezeu. Cu alte cuvinte, lucrarea lui Dumnezeu tre
buie să fie citită din întreaga istorie, pentru că în definitiv Biserica afirmă că
Dumnezeu este stăpânul absolut al lumii şi al istoriei, despre care spunem de
atâtea ori că este în mâna Lui. Părintele profesor Nicolae Achimescu a sub
liniat că Europa poate fi gândită ca un continent, ca o unitate specifică doar
datorită credinţei creştine, care nu poate fi separată de sufletul europenilor şi
al familiei europene.
După această prezentare antropologică şi istorică, Părintele profesor
Vasile Mihoc, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a prezentat
comunicarea „Căsătoria şi familia după Noul Testament”. Părintele profesor
a arătat că în Noul Testament căsătoria şi familia nu sunt tratate în mod sis
tematic şi concentrat, ci sunt prezente elemente disparate în cadrul cărţilor
nou-testamentare, dar care, analizate unitar, pot oferi o imagine interesantă
asupra familiei şi căsătoriei. In comunicarea sa, Părintele Vasile Mihoc a arătat
că studiile biblice pot oferi un discurs substanţial despre tema familiei, care
este izvor pentru celelalte discipline teologice, pentru că Sfânta Scriptură are
în teologie o valoare normativă şi canonică: „Aşezată pe baze teologice socialumane, căsătoria relevă puternice conotaţii etice şi sacramentale. Dumnezeu,
Creatorul lumii, este după Sfânta Scriptură şi Creatorul familiei, aceasta
aparţinând deopotrivă ordinii naturale şi ordinii divine. Domnul Hristos
dă căsătoriei caracterul unităţii şi indisolubilităţii, ridicând-o la treapta de
Sfântă Taină, iar Sfântul Apostol Pavel aseamănă unirea trainică în Hristos
dintre sot si soţie cu unirea dintre Hristos si Biserică. In consecinţă, Biserica
>

>

>

>

y
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învaţă, potrivit Sfintei Scripturi, că nu mai sunt doi, ci un singur trup, de

143

EVENIMENTE

aceea ceea ce Domnul a împreunat, omul să nu despartă. Biserica Noului
Testament este împotriva divorţului în afara cazului de adulter”.
După aceste două referate, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a fost
difuzat filmul documentar „Nunta la români”, realizat de TRINITAS TV, iar
în Sala „Europa Christiana” a fost vernisată expoziţia „Sfântul Botez şi Sfânta
Cununie în tradiţia românească”. în cadrul expoziţiei au fost prezentate mai
multe exponate, dintre care cele mai interesante au fost: o cristelniţă din ju
deţul Neamţ formată din trunchiul unui salcâm secular în formă de cruce si
y

>

y

un epitrahil de la 1613, care are brodată scena Bunei Vestiri.
La sesiunile primei zile ale Congresului au mai ţinut comunicări urmă
torii: Pr. prof. dr. Isidor Mărtincă, decanul Facultăţii de Teologie RomanoCatolică, Universitatea din Bucureşti; Pr. conf. dr. Picu Ocoleanu, Facultatea
de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova; Pr. conf. dr. Constantin
Necula, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu; Pr. prof. dr. Alexie Kshutashvili, Academia
Teologică din Tbilisi, Georgia; Pr. prof. dr. Rostislav Snighirev, Academia
Teologică din Kiev, Ucraina; Dl asist. dr. George Grigoriţă, Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti.
A doua zi a lucrărilor Congresului a debutat cu referatul Dl profesor
univ. dr. Flavius Baias, decanul Facultăţii de Drept din Bucureşti, intitulat
„Căsătoria în noul Cod civil român”, în care au fost prezentate noile preve
deri ale Codului Civil românesc referitoare la familie, cu importanta speci
ficare că si în noul cod familia este definită si recunoscută de Stat ca fiind
y

y

încheiată între un singur bărbat şi o singură femeie, fiind în acord cu poziţia
Bisericii Ortodoxe.
După această prezentare, au urmat referatele invitaţilor din străinătate.
Au prezentat referate următorii: Dl Michele Riondino, profesor de drept ca
nonic la Facultatea de Drept Canonic a Universităţii Pontificale Lateranense
din Roma; Dl Alejandro Torres Gutierrez, profesor de drept ecleziastic de Stat
la Facultatea de Drept a Universităţii Publice din Navarra; Pr. prof. dr. Luis
Okulik, Director al Institutului de Ştiinţe religioase (Trieste) şi Secretar al
Comisiei de Probleme sociale în cadrul Consiliului Conferinţelor Episcopilor
Europeni (St. Gallen, Elveţia); Profesor dr. Emmanuel Tawil, Facultatea de
Drept a Universităţii Pantheon-Assas din Paris; Pr. prof. dr. Antony Borisov,
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Academia Teologică din Moscova, Rusia; Pr. prof. dr. Georgi Zviadadze, rec
torul Academiei Teologice din Tbilisi, Georgia.
Cea de-a doua zi a Congresului s-a încheiat cu o vizită de lucru la Centrul
comunitar de servicii sociale „Patriarh Justinian Marina”, având următoarele
obiective: Centrul de primire în regim de urgenţă a mamelor cu copii victi
me ale violenţei în familie şi Centrul de zi pentru copii şcolari proveniţi din
familii monoparentale şi (sau) sărace.
In a treia zi a Congresului internaţional, joi, 3 noiembrie, au fost pre
zentate referatele vorbitorilor programaţi în această ultimă zi: Pr. prof. univ.
dr. Petre Semen, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Pr. prof. univ. dr. Vasile Răducă,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din
Bucureşti; Dna lect. dr. Monica Alexandru, Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul”, Specializarea Teologie Asistenţă Socială, Universitatea
din Bucureşti; Dna Cristina Cuculas, şef serviciu Politici - Strategii în ca
drul Direcţiei Generale de Protecţia Copilului, Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale; Pr. Elia Raad, profesor de drept canonic şi decan al
Facultăţii de Drept Canonic, Universitatea „La Sagesse” din Beirut.
De asemenea, referenţii şi invitaţii au prezentat concluziile acestei mani
festări academice în legătură cu marea temă a familiei creştine. In cadrul aces
tei sesiuni de discuţii libere Părintele profesor Nicolae Achimescu a insistat
asupra pericolului secularizării care ar putea transforma creştinismul într-o
religie moartă. In opinia părintelui profesor, efectele secularizării sunt indi
ferentismul şi relativismul religios, combinate cu o religiozitate sincretistă,
efecte care sunt mult mai vizibile în spaţiul european occidental. Asupra aces
tor efecte, teologii occidentali au atras atenţia foarte des în ultimele decenii.
La final, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop - vicar patriarhal, a
rostit un cuvânt de încheiere a lucrărilor Congresului, precizând că referatele
rostite în cele trei zile vor fi publicate într-un volum.
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Summary: The International Congress of Theology - The Christian Family -

A Blessedness f o r Church a n d Society.
Between the l st and the 3rdof November 2011, Teoctist Patriarhul Aula Magna
in the Patriarchal Palace sheltered, under Father Patriarch Daniels high authority, the
International Congress of Theology on The Christian Familyya Blessednessfor Church

and Society. Being organized by the Theological and Educaţional Department of the
Romanian Patriarchate, this Congress was the main theological event of the year
2011, which had been devoted to the Sacraments of Holy Baptism and the Holy
Matrimony, bringing together prominent specialists and professors of theology from
Romania and abroad, who gave lectures that approached the topic of the Christian
family from a historical and liturgical point of view, as well as biblical and systematic, canonical and pastoral, social and missionary.
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Praznicul Sfântului Apostol Andrei, Cel întâi Chemat,
Ocrotitorul României, în Arhiepiscopia Dunării de Jos
şi decernarea titlului de D octor H onoris Causa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
(30 noiembrie)
Alexandru B r i c i u

Pe 30 noiembrie, cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul
spiritual al oraşului Galaţi şi al Seminarului Teologic din acest oraş, au fost aduse
din Grecia moaştele Sfântului Ierarh Spiridon, prin bunăvoinţa înaltpreasfinţitului
Mitropolit Nectarie, Mitropolit de Corfu şi Paxos. în Catedrala Arhiepiscopală,
după încheierea dumnezeieştii Liturghii, Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”,
în frunte cu Domnul Rector, Profesorul Doctor Viorel Mînzu, a conferit titlul
academic Doctor Honoris Causa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.

în ziua de 30 noiembrie 2011, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepisco
pală din Galaţi. După slujbă, în catedrală a avut loc ceremonia de acordare
a titlului academic Doctor Honoris Causa Preafericirii Sale, de către Senatul
Universităţii „Dunărea de Jos”.
Alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, din soborul arhieresc
slujitor la Sfânta Liturghie au mai făcut parte înaltpreasfinţitul Nectarie,
Mitropolit de Corfu şi Paxos, înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, înaltpreasfinţitul
Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfmţitul Corneliu, Episcopul Huşilor,
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Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul
Visarion,

Episcopul Ţuicii,

Preasfinţitul

Gurie,

Episcopul

Devei

şi

Hunedoarei, Preasfinţitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului şi Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada.
înaltpreasfinţitul Nectarie, Mitropolit de Corfu şi Paxos, prezent în
Arhiepiscopia Dunării de Jos cu prilejul aducerii moaştelor Sfântului Ierarh
Spiridon la Galaţi, a tâlcuit pericopa evanghelică rânduită a se citi în ziua de
prăznuie a Sfântului Apostol Andrei:
„A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui. Şi privind pe Iisus,
Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Şi cei doi ucenici l-au auzit când
a spus aceasta şi au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i
că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte:
învăţătorule), unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi
au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea." (Ioan 1, 35-40)

Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Inaltpreasfinţia Voastră,
Inaltpreasfinţite Părinte Casian, Arhiepiscop a l Dunării de Jos,
Inaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Preacucernici şi Preacuvioşi preoţi şi diaconi,
Binecuvântat popor ales a l lui Dumnezeu,
întreaga Biserică Ortodoxă prăznuieşte astăzi pomenirea
Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. El a fost cel dintâi care a
răspuns chemării Domnului nostru Iisus Hristos de a veni şi vedea nu
numai locul, dar mai ales modul şi conţinutul vieţii pământeşti şi slu
jirii Lui. El a fost cel care nu a ţinut pentru sine bucuria întâlnirii şi co
muniunii cu Fiul lui Dumnezeu, ci cu glas mare a strigat cunoscuţilor
„am aflat pe Mesia" (Ioan 1, 42). El a propovăduit această veste mân
tuitoare grecilor (elenilor), adică tuturor închinătorilor la idoli şi pă
gânilor, care căutau adevărul, ca să-şi aducă contribuţia prin slujirea
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sa la slăvirea Domnului, Fiului lui Dumnezeu, cel întrupat (Ioan 12,
23). El a devenit apostol care a binevestit împărăţia lui Dumnezeu în
foarte multe locuri, de la Biserica Constantinopolului, unde se află
Tronul cel dintâi, până în ţinuturile îndepărtate ale Pontului, învrednicindu-se să ajungă şi aici, pe teritoriul jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe
Române de astăzi, la ţărmul Mării Negre. El şi-a împlinit apostolia
în Grecia continentală, în oraşul Patras, capitala Peloponezului, unde
şi-a încredinţat sufletul lui Mesia, pe care L-a iubit „mai mult decât pe
sine". Astfel, a ajuns să fie podoaba şi bucuria întregii lumi, a întregii
Biserici.
Apostolul Andrei
a căutat Adevărul.
Pescar de profe
sie, nu s-a limitat
la munca şi la tra
iul de pescar. A
vrut să găsească
răspuns la neliniş
tile sale existen
ţiale, care îl apro
piau şi îl puneau
în legătură cu
Dumnezeu. El se
problematiza în
primul rând cu
privire la păcat
şi la încălcarea
voii adevăratului
Dumnezeu,
de
către om. Şi a
aflat răspunsul în
predica pocăinţei
pe care Sfântul
Ioan Botezătorul,
înaintemergătorul
Domnului, o for
mula astfel: „pocăiţi-vă că s-a apro
Moment din timpul Sfintei Liturghii
piat împărăţia ce
Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi —
rurilor" (Matei 3,2).
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în viaţa înaintemergătorului, a găsit modelul de viaţă demn de urmat.
Aşa s-a deschis calea pe care Dumnezeu a pătruns în inima lui. în ru
găciunea, postul şi integritatea morală a Botezătorului a descoperit
autenticitatea după care umbla. Având dispoziţie sufletească de uce
nic, s-a grăbit să îi urmeze.
Deci, exemplul Apostolului ne învaţă, pe de o parte, că nu trebu
ie să facem concesii păcatului şi încălcării sau îndepărtării de vrerea
lui Dumnezeu, iar, pe de altă parte, că omul poate să caute Adevărul
indiferent de nivelul culturii sau de treapta socială pe care se află. Ne
mai învaţă că în viaţă avem nevoie de modele de integritate, de mode
le de viaţă ascetică, de modele de autenticitate şi curăţie sufletească,
nu numai pentru că singuri nu putem duce lupta pentru aflarea răs
punsurilor la problemele noastre existenţiale, dar şi pentru că suntem
creaţi
/ de Dumnezeu să trăim în comuniune. Aceasta înseamnă că trebuie să ne îndemnăm unul pe altul pe calea progresului duhovnicesc
şi să împărtăşim unul cu altul, în dar, cele ce Dumnezeu ne-a dat şi
ceea ce reuşim să dobândim prin trudă personală. Şi acestea, tot într-o
epocă de îndepărtare şi lepădare generalizată de voia lui Dumnezeu,
când „s-a înmulţit păcatul", când exploatarea oamenilor şi a popoare
lor de către puternicii pământului ia dimensiuni cu fiecare zi tot mai
inumane şi brutale, în numele economiei şi al progresului material,
în numele drepturilor, în numele acelei puteri care cere omului să ră
mână prins în cârligul cu momeala „veacului acestuia", şi nu îl lasă să
caute „cetatea ce va să fie" (Evrei 13,14).
Dar trăsătura sufletească şi dorinţa de a fi ucenic nu l-au făcut
pe Apostolul Andrei să rămână lângă primul său învăţător, lângă
Sfântul Ioan Botezătorul alături de care a pus începutul pocăinţei
şi al pregătirii vieţii. Inima Sfântului Andrei nu răbda să rămână la
stadiul pocăinţei proprii, al progresului duhovnicesc propriu, al re
alizării morale personale. Când l-a auzit pe învăţătorul său spunând
despre Domnul nostru „Iată Mielul lui Dumnezeu", îndată întreaga
sa existenţă s-a cutremurat. Luminatu-i-s-a inima şi a înţeles bine că
oricare învăţător, chiar dacă ar fi vorba despre „cel mai mare năs
cut din femeie" (Stihira de la Vecernia Praznicului Tăierii Capului
înaintemergătorului), nu este de ajuns, dacă nu există comuniunea
şi legătura inimii cu însuşi Dumnezeu. Oamenii nu mântuiesc, ori
cât de importanţi ar fi! Numai Dumnezeu şi comuniunea cu adevă
ratul Dumnezeu mântuieşte! Oamenii pot fi doar soli prin care se
transmite vestea împărăţiei lui Dumnezeu. „Ei pot vesti pe Hristos
tuturor" (Troparul Praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică).
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Răspunderea fiecăruia este să-L găsească pe Hristos şi să-L urmeze.
Să se împărtăşească de El în viaţă, să se transfigureze şi să devină
vas al alegerii lui Dumnezeu, să facă parte nu numai din cei che
maţi, ci şi din cei aleşi. Iar Sfântul Apostol Andrei L-a întrebat pe
Domnul: „învăţătorule, unde stai?" nu din simplă curiozitate sau din
dorinţa de a comunica cu EL Prin întrebarea aceasta, el a dat expresie
celor mai intime căutări şi aspiraţii ale existenţei sale. întrezărea în
Persoana lui Hristos pe Dumnezeu Cel Adevărat. Această întrezărire
l-a determinat să vrea să-L urmeze la locul unde stătea şi să urmeze
modul de viaţă propovăduit şi trăit de Hristos. A aflat „mărgăritarul
de mult preţ" (Matei 13, 45-46), adică pe Domnul, şi a renunţat la tot
ceea ce a realizat în viaţă, numai şi numai ca să-L dobândească şi să
trăiască bucuria comuniunii cu El. Aceasta a însemnat deschiderea
sa spre viaţa veşnică şi angajarea pe calea împărăţiei. Aşadar, pilda
Apostolului ne învaţă că nu este suficient să te schimbi în bine, din
punct de vedere moral, sau să schimbi societatea, oricât de necesară
ar fi această schimbare, mai ales astăzi. Ceea ce dă adevăratul sens al
vieţii fiecăruia dintre noi sunt numai relaţia iubitoare cu adevăratul
Dumnezeu, comuniunea cu El, transformarea noastră existenţială,
transfigurarea fiinţei noastre în persoană îndumnezeită. Putem re
aliza această transformare numai dacă găsim mărgăritarul de mult
preţ, dacă ne ţinem după Hristos şi-L urmăm acolo unde stă. Hristos
stă în Biserica Ortodoxă, în lăcaşul de închinare ortodox, ca loc, şi în
credinţa ortodoxă, ca mod de viaţă. în Biserica Ortodoxă se odihneş
te Dumnezeu cu adevărat! Acolo unde se împărtăşeşte ca „Pâinea
Vieţii, Care s-a pogorât din cer" (Ioan 6,33). Aici, în Biserica Ortodoxă
nu ne schimbăm doar la suprafaţă, moral, social, ci ne transformăm
integral, ne transfigurăm spiritual, ne sfinţim şi vieţuim împreună
cu sfinţii. Când se petrece această transfigurare, iată, toate noi se fac,
fiecare dintre noi realizează apostolia pe care o are în lume, dar des
coperă sensul adevărat al vieţii.
Apostolul L-a aflat pe Mesia, însă nu L-a ţinut numai pentru
sine. S-a grăbit să vestească „evanghelia", acest mesaj aducător de bu
curie tuturor cunoscuţilor, mai întâi celor din casă, fratelui său Petru
dar şi altora. Aceasta va face pe tot parcursul vieţii sale pământeşti.
Va propovădui „pe Hristos Mesia". Va întemeia biserici locale, în
care va consolida trăirea Adevărului în Har, hirotonindu-le episcopi,
ca succesori ai săi, şi oferindu-le comoara învăţăturii „sănătoase",
a credinţei, spre trăire şi mărturisire. Şi îşi va pecetlui apostolia în
tru Duhul Sfânt, urmând Mântuitorului şi Domnului său la moarte
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mucenicească, pe cruce, ca „să trăiască împreună cu El în împărăţia
Cerurilor" (Stihira de la Lunea Mare), şi să fie mândrie şi slavă a
Bisericii, Sfântul Andrei nu s-a mulţumit să dobândească mântuire
doar pentru el. Comuniunea cu Mesia nu poate fi ţinută ascunsă. El
s-a făcut „cetate aflată pe vârf de munte" (Matei 5, 14), „a mers şi a
învăţat toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte Domnul le-a po
runcit. El a trăit prezenţa Domnului în toate zilele vieţii. Domnul este
cu el până la sfârşitul veacului" (Matei 28,19-20), dar şi după aceea.
Deci, pilda Apostolului ne învaţă că mesajul mântuirii nu poate
fi ascuns sub brazda ogorului, el devine „bunăvestire" la toată lumea,
se împarte tuturor. Bucuria comuniunii cu Dumnezeu te face să înţe
legi ce înseamnă să fii mădular al trupului lui Hristos, devine izvor de
nemurire pentru întreaga lume, mărturia virtuţii, statorniciei, stăruin
ţei şi îndelung-răbdării, dar mai ales mărturie a dragostei pentru toţi.
Cel care propovăduieşte vestea bună a venirii lui Mesia poate întâm
pina multe primejdii. Cei care se luptă să nu lase talantul îngropat în
pământ pot fi aşteptaţi în orice zi de mucenicie. „Pentru Domnul pot
fi ucişi toată ziua, socotiţi ca nişte oi de înjunghiere" (Psalmul 43) de
către duhul lumesc, de oamenii aceia, care pun sub semnul îndoielii
şi resping propovăduirea apostolică, preferând idei străine de aceas
ta. Oamenii aceştia pot considera cuvântul duhovnicesc şi mesajul
credinţei sunt depăşite, nu mai corespund spiritului raţionalist, nu
se potrivesc, ci se împotrivesc dorinţei omului de a trăi în plăceri şi
constituie o reminiscenţă pe care omul a simţit-o dintotdeauna atunci
când s-a aflat în faţa morţii. Hristos Domnul ne cere dragostea pe care
El însuşi ne-a dăruit-o din belşug. Ne cere să-I slujim, slujind astfel
fraţilor noştri, să conştientizăm misiunea noastră de creştini, care de
curge din chemarea primită, adresată nouă de Hristos, să împărtăşim
celor care nu se mulţumesc cu cele de aici şi de acum, ci caută, au
nevoie şi vor să nădăjduiască în înviere.
în cele din urmă, Apostolul Andrei ne arată necesitatea re-evanghelizării societăţii noastre în toată lumea. Ne arată că la nivelul vieţii
personale este necesar să nu ne adaptăm, prin concesii şi compromi
suri, duhului acestui veac înşelător. Este clar că duhul veacului ne
înşală şi ne amăgeşte, în ciuda promisiunilor pe care ni le face. Ne
arată că, prin trăire ascetică, prin integritate morală şi intrând pe uşile
pocăinţei, putem să ne întâlnim cu Hristos. Ne aduce aminte că în via
ţa Bisericii există mărgăritarul de mult preţ, comoara inimii noastre,
Dumnezeu Care S-a făcut om, ca pe om să-l îndumnezeiască, Care
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nu vrea să fim numai oameni buni, oameni de omenie, ci să fim sfin
ţi, mădulare vii ale Trupului tainic al lui Hristos, fiinţe transfigurate
existenţial, lăuntric, spiritual, ca să putem propovădui tuturor că „am
aflat pe Mesia" şi să slujim ca ucenici ai Apostolului prin rugăciune,
mărturisire şi dragoste dovedite prin fapte.

Preafericirea Voastră,
Ne aflăm astăzi aici ca smeriţi fraţi împreună liturghisitori, veniţi
din Grecia greu încercată, însă din Grecia sfinţilor şi a credinţei orto
doxe. Din Grecia care nu va înceta să-şi sprijine Biserica, să nădăjduiască în Hristos şi să dea mărturia ei apostolică sub forma atitudinii
faţă de viaţă şi dorului după veşnicie. Dumnezeu ne-a îngăduit să
slujim în Corfu, în insula în care se păstrează, ca o comoară de mare
preţ, scumpă nouă şi preaiubită, sfântul dragostei sincere, al credinţei
nealterate de inovaţii, apărătorul nebiruit, Sfântul Spiridon, făcătorul
de minuni. Dragostea Preafericirii Voastre, precum şi iubirea frăţeas
că şi evlavia Inaltpreasfinţitului Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
iubitul nostru frate în Hristos şi împreună liturghisitorul, care ne-a
adresat invitaţia de a veni aici, în mijlocul poporului român, ospitali
er, nevoitor în ale credinţei, binecredincios, necăjit, dar niciodată bi
ruit de încercări, ispite, prigoane împotriva credinţei şi chiar de mar
tiriu. Am adus cu noi mâna dreaptă a Sfântului Spiridon, ca poporul
român dreptcredincios să se închine, ca oamenii să primească putere
de sus, să se încredinţeze că „viu este Domnul Dumnezeu" şi să aibă
încă un ocrotitor şi ajutător în viaţă, pe Sfântul Spiridon, care se roagă
înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi toţi.
Vă cunoaştem mai demult. Am admirat activitatea pastoral-misionară, bineplăcută lui Dumnezeu, a Preafericirii Voastre, încă de
când eraţi Mitropolit al Moldovei. Acum constatăm cu deosebită bu
curie că pe Tronul Patriarhal, pe care, prin harul lui Dumnezeu, aţi
ajuns, păstraţi neschimbată dreapta credinţă, bunătatea şi dragostea,
îngrijorarea pentru poporul Preafericirii Voastre, purtarea de grijă
astfel încât credinţa să-şi redobândească locul ce i se cuvine în soci
etatea românească, interesul viu pentru lucrarea uriaşă de formare
a sfinţitului cler, ca să poată răspunde nevoilor vremii şi poporului,
devenind lumină pentru toţi, aşa încât preoţii şi diaconii să fie părinţi
şi păstori ai tuturor. Din adâncul inimii Vă dorim sănătate, răbdare,
cuget apostolic ca „să purtaţi grijă de lucrurile bune" (Tit 3, 14), de
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cele materiale şi de cele spirituale spre slava lui Dumnezeu şi bunăvestirea poporului.
Ne-am bucurat mai ales că am întâlnit un frate împreună-liturghisitor, pe înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
care ne găzduieşte cu dragoste părintească şi îşi păstoreşte poporul
bineplăcut lui Dumnezeu, preocupându-se de tineret, de problemele
sociale şi duhovniceşti, dar care păstrează şi buna-credinţă şi căldura
dragostei oamenilor pentru sfinţi. îi dorim să-şi ducă mai departe,
cu iubire, activitatea, iar rugăciunile sfinţilor să-i întărească atât pe
înaltpreasfinţia Sa, cât şi pe distinşii săi colaboratori.

Iubiţii mei fraţi binecredincioşi,
Ţineţi, vă rog, credinţa în Dumnezeu ca pe singura speranţă de
progres şi sens adevărat al vieţii. Rămâneţi strâns uniţi în Biserică şi
împotriviţi-vă oricărei ispite şi provocări care încearcă să ne convingă
că ar exista progres şi fără Hristos. Aţi trecut prin încercarea ateismu
lui în societatea dumneavoastră, aţi încercat roadele lipsei de liberta
te, iar Dumnezeu v-a salvat din marea atâtor necazuri. Deci, răsplătiţi
prin viaţa dumneavoastră cu recunoştinţă, pentru multele binefaceri
primite de la Dumnezeu şi nu uitaţi să ne pomeniţi în rugăciuni şi pe
noi, pe grecii care trecem nu doar prin criză economică, ci şi prin cri
ză spirituală. Rugaţi-Vă, Preafericirea Voastră şi înaltpreasfinţiţi fraţi
arhierei şi tu popor binecuvântat, ca Domnul Dumnezeu să ne dea
pocăinţă, credinţă şi răbdare, aşa încât popoarele noastre ortodoxe să
vieţuiască împreună, prin sfinţi, în dragoste şi rugăciune la sfântul
jertfelnic.
Dumnezeu şi sfinţii noştri să vă binecuvânteze!

N ectarie
Mitropolit de Corfu
Galaţi, 30 noiembrie 2011
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a trans
mis mulţumiri Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al în
tregii Elade, şi Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru bine
cuvântarea acordată înaltpreasfinţitului Nectarie de a aduce spre închinare
credincioşilor români mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul
Trimitundei. „Ca semn de preţuire şi de frăţească dragoste în Hristos
1 54

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos”

Domnul”, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Mitropolitului de
Corfu un engolpion „specific Patriarhiei Române, având simbolul crucii ne
sfârşite care arată iubirea nesfârşită a Preasfintei Treimi pentru noi, oamenii” şi
o candelă, lucrată în argint filigranat, în Atelierele Patriarhiei de la Bucureşti.
„Să ştiţi, Preafericirea Voastră, că atâta timp cât voi trăi în această lume, ne
încetat mă voi ruga pentru Preafericirea Voastră, pentru înaltpreasfinţitul
Părinte Casian, pentru poporul român, pentru preacuvioşii şi preacucernicii
părinţi din această ţară şi vă asigur că această candelă, pe care Preafericirea
Voastră mi-aţi dăruit-o, neîncetat va fi aprinsă la mormântul şi la moaşte
le Sfântului Ierarh Spiridon”, a mulţumit ierarhul grec. înaltpreasfinţitul
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a oferit Mitropolitului de Corfu o
icoană a Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, „mărturie a evlaviei popo
rului român”.
După Sfânta Liturghie, Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”, prezent
în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, i-a acordat titlul academic Doctor

Honoris Causa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Profesorul dr. ing.

înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de fos, oferind Inaltpreasfinţitului Nectarie,
Mitropolit de Corfu şi Paxos, o icoană a Sfântului Ierarh Spiridon
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Viorel Nicolae Mânzu, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
a comunicat decizia unanimă a Senatului universitar, cu următoarea moti
vaţie: „Ne regăsim sub cupola Sfintei Catedrale arhiepiscopale. Nu este pen
tru prima oară când se întâmplă acest lucru. Această prezenţă, dincolo de
aspectul fizic, se prelungeşte simbolic prin faptul că Univesitatea „Dunărea
de Jos” doreşte să fie prezentă în tot ce înseamnă cultură şi spiritualitate în
Arhiepiscopia Dunării de Jos. Cu alte cuvinte, Biserica este în Universitate
şi Universitatea doreşte să fie în Biserică”, a mărturisit profesorul univ. dr.
Viorel Mânzu. Totodată, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a
rostit următorul Laudatio în onoarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
pe care îl redăm integral:
„Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a
născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul
Timiş şi a primit la botez numele de Dan-Ilie Ciobotea, fiind al treilea copil
în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobota. A urmat cursurile şcolii pri
mare în satul natal (1958-1962), gimnaziul în localitatea Lăpuşnic, judeţul
Timiş (1962-1966), iar cursurile liceale în oraşul Buziaş şi în Municipiul
Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).
Educaţia, rigoarea spirituală, sensibilitatea religioasă şi onestitatea in
telectuală primite în familie, împreună cu entuziasmul şi competenţa pro
fesorilor săi,7 au marcat destinul si
> formarea viitoare a tânărului Dan-Ilie
Ciobotea, ce avea să devină Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.
După susţinerea examenului de bacalaureat, devine student al Institutului
Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), finalizează studiile obţinând di
ploma de licenţă în Teologie, specializarea Noul Testament.
între anii 1974-1976 urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, fiind îndrumat de Părintele
y
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Profesor dr. Dumitru Stăniloae. Tânărul doctorand Dan Ilie Ciobotea pri
meşte o bursă de studii în străinătate, mai întâi pentru doi ani, la Facultatea
de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg
(Franţa, 1976-1978) şi apoi, pentru alţi doi ani, la Universitatea „Albert
Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
(Germania, 1978-1980).
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Primul titlu de doctor în Teologie îl obţine la 15 iunie 1979, în urma
susţinerii tezei cu titlul: „Reflection et vie chretiennes aujourd’hui. Essai
sur le rapport entre la theologie et la spiritualite”, sub îndrumarea reputa
ţilor profesori Gerard Ziegwald şi Andre Benoit, la Facultatea de Teologie
Protestantă din Strasbourg.
Al doilea titlu de doctor în Teologie Ortodoxă îl obţine la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti, la 31 octombrie 1980, cu teza: „Teologie
şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală”, sub îndruma
rea părintelui profesor doctor Dumitru Stăniloae.
In referatul de prezentare a tezei, Părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae,
evidenţia faptul că «prin informaţia ei bogată, prin maturitatea spirituală ce
iradiază din coerenţa, din înţelegerea, din logica şi echilibrul expunerii, lu
crarea îl impune pe autor ca pe o speranţă luminoasă a teologiei noastre» şi că
«examenul tezei a dovedit comisiei 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 duhovnicească. 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
Iară cultură teologică şi fară trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei
sc va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică».
După susţinerea tezei de doctorat la Bucureşti, obţine prin concurs un
post de profesor la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia), pe care
l-a onorat cu responsabilitate şi competenţă timp de opt ani (1980-1988),
timp în care a fost şi profesor asociat la Facultatea de Teologie din Geneva
şi Fribourg (Elveţia) şi director adjunct al Institutului Ecumenic din Bossey
(1986-1988).
Perioada aceasta din viata tânărului doctorand si ulterior doctor în
Teologie, Dan-Ilie Ciobotea, este marcată de participarea la numeroase în
truniri pentru promovarea ecumenismului peste hotare: al treilea Congres
ortodox al Europei Occidentale de la Amiens, lângă Paris (1977), Colocviul
despre Filioque de la Klingenthal, Franţa (1978 şi 1979), Conferinţa studen
ţilor creştini de la Wellesley - SUA (1979) şi la Conferinţa ecumenică de la
Cambridge Boston, SUA (1979), ambele cu tema „Credinţa, ştiinţa, viito
rul”, Reuniunea ecumenică asupra spiritualităţii creştine de azi de la mănăs
>
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tirea Valamo - Finlanda (1981), Reuniunea ecumenică „Iisus Hristos - Viaţa
lumii” de la Niederaltaich - Germania (1982); Reuniunea ecumenică asupra
rugăciunii pentru unitatea creştinilor de la Veneţia (1982), a Vl-a Adunare
generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver (1983) etc.
Data de 6 august 1987 marchează intrarea în viaţa monahală, la
Mănăstirea Sihăstria, cu numele Daniel, avându-1 ca naş de călugărie pe
Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie, iar la 15 august 1987, cu oca
zia hramului Mănăstirii Putna, este hirotonit ieromonah, de către Patriarhul
Teoctist.
In anul următor, la 16 octombrie, cu prilejul resfinţirii Mănăstirii
Sihăstria, Patriahul Teoctist îi acordă rangul de protosinghel, pentru ca ulte
rior să primescă şi rangul de arhimandrit.
în perioada 1 septembrie 1988 - 1 martie 1990 este numit consilier
patriarhal pentru sectorul Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic,
în paralel, deţine funcţia de conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a
Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.
După evenimentele din decembrie 1989, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel este chemat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
să-şi asume noi responsabilităţi în vederea reorganizării activităţii şi misiunii
Bisericii într-un nou context istoric, social şi politic.
Astfel, a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei la data de
12 februarie, cu titlul „Lugojanul” şi hirotonit arhiereu în data de 4 martie
1990.
în luna iunie a aceluiaşi an, a fost ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit
al Moldovei şi Bucovinei. în această calitate, în perioada 1990-2007, a des
făşurat o bogată activitate pastoral-misionară, academică, culturală, socială şi
ecumenică. A reprezentat Biserica Ortodoxă Română în forurile ecumenice
mondiale, fiind membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998), membru al Prezidiului şi
Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1997) şi
Vicepreşedinte al celei de a Il-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor
Europene (Graz, 1997).
în această slujire reactivează, chiar din toamna anului 1990, Facultatea
de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, cu mai multe secţii, la care pre
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dă Teologia Dogmatică, începând din 1992 până în 2007. în anii următori
înfiinţează mai multe seminarii teologice liceale şi şcoli teologice sanitare
postliceale la: Mănăstirea Agapia, Botoşani, Dorohoi, Iaşi, Piatra Neamţ.
De asemenea, creează instituţii cu profil cultural, precum Academia
Ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamţ” în Mănăstirea Neamţ, Centrul mi
tropolitan de cercetări TABOR (Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă
Română), Centrul cultural-pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău,
Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, Institutul cultural-misionar „Trinitas” (editură, tipografie şi radio) de la Mănăstirea Golia din Iaşi,
Centrul de conservare şi restaurare a patrimoniului religios „Resurrectio”.
în 1990 dă un nou profil revistei mitropolitane care apare sub numele
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Teologie şi viaţă, revistă de gândire şi
spiritualitate, iniţiază buletinul oficial Candela Moldovei.
Sub îndrumarea Preafericirii sale se zidesc si
> sfinţesc zeci de biserici noi, în
Iaşi şi în alte oraşe, în parohii rurale, se restaurează şi se pictează cele vechi. De
asemenea, se înfiinţează instituţii cu profil social-caritativ, precum: Asociaţia
Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România (1993), Cabinetul sto
matologic „Sfântul Pantelimon” Iaşi (1993), Departamentul social-caritativ
„Diaconia” (1994), Dispensarul policlinic „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
(1998), Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa” (2000), Centrul de
educaţie şi informare medicală „Providenţa II” (2002), Fundaţia „Solidaritate
şi speranţă” (2002), Institutul social-caritativ „Diaconia” (2003), cantine
pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău etc.
Susţine activ asociaţiile creştine ortodoxe precum cea a studenţilor
(ASCOR - Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români), a tineretului
(IT O R —Liga Tineretului Creştin Ortodox), a femeilor (SN FO R —Societatea
Naţională a Femeilor Ortodoxe din România), a intelectualilor (FOR) etc.
şi se implică în acţiuni liturgice şi pastorale, prin aducerea din Grecia a unor
moaşte de sfinţi la Iaşi. Tot în această perioadă şi slujire contribuie direct
la canonizarea a 18 sfinţi moldoveni: Sfântul Domnitor Ştefan cel Mare,
Cuviosul Daniil Sihastrul, Sfinţii mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei, o serie de
cuvioşi călugări din mănăstirile Moldovei, iniţiază numeroase simpozioane
cu profil teologic şi istoric şi serbări comemorative, pelerinaje la Muntele
Athos, Grecia, Constantinopol, Ierusalim.
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în septembrie 2007, după trecerea la Domnul a Preafericitului Părinte
Patriarh Teoctist este ales de către Colegiul Electoral Bisericesc, Arhiepiscop
al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007.
în această nouă slujire, iniţiază o serie de acţiuni pentru revigorarea vieţii
bisericeşti din toată Patriarhia Română: un nou Statut pentru organizarea şi

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sfântul Sinod la 28 no
iembrie 2007), un nou Centru de presă BASILICA al Patriarhiei Române,
noi edituri precum Basilica şi Trinitas ale Patriarhiei Române şi Cuvântul
Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, iniţiază demersurile pentru con
strucţia unei noi catedrale patriarhale din Bucureşti („Catedrala Mântuirii
Neamului”).
Tot în această slujire iniţiază şi noi proiecte editoriale: noua ediţie si
nodală a Sfintei Scripturi şi ediţia jubiliară a Liturghierului (2008), o nouă
ediţie ilustrată iconic a Sfintei Evanghelii; noua ediţie a Filocaliei române (în
12 volume), o Enciclopedie a Ortodoxiei Româneşti, o Istorie a monahismului
ortodox român , sub egida Patriarhiei Române şi a Academiei Române ş.a.
Ca semn al aprecierii întregii sale activităţi misionar-pastorale, cultu
rale si ecumenice, numeroase institutii culturale si Preşedinţia României
i-au conferit Ordinul „Serviciul Credincios” în rang de mare cruce (2000),
Ordinul „Steaua României” (2007), Doctor Honoris Causa al Universităţii
catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut - SUA (2003), D H C al
Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (2006), D H C al Universităţii
„Lucian Blaga” - Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” (29 noiembrie
2008), D H C al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (30 no
iembrie 2008), D H C al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (5 decembrie
2008), D H C al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (6 decembrie
2008), D H C al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris-Franţa
(9 iulie 2009), D H C al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (13 septem
brie 2010), D H C al Universităţii din Oradea (18 septembrie 2010), D H C al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (15 octombrie 2010).
Opera Preafericitului Părinte Patriarh este diversă şi cuprinzătoare,
având o deosebită valoare teologică, etică şi ecumenică. Ea abordează temele
majore ale teologiei contemporane, promovează dialogul dintre teologie şi
>
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cultură, în general, dialogul dintre teologie, filozofie şi ştiinţă, în special. în
opera sa, Părintele Patriarh Daniel tratează provocările majore ale societăţii
contemporane, reflectă preocuparea sa pentru promovarea dialogului şi a co
operării între bisericile creştine, în cadrul unor proiecte umanitare şi socialfilantropice, având o grijă permanentă faţă de valorile ortodoxiei universale,
fiindu-i acordate 38 de distinctii si titluri.
y

y

Se cuvine să amintim activitătile educaţionale si culturale derulate de
y
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care, în calitate de Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei, de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi în calitate de Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, a fondat 20 de instituţii, 6 publicaţii, a iniţiat
ample lucrări de cercetare, precum: reînfiinţarea colecţiei Părinţi şi Scriitori

Bisericeşti, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române (Bucureşti, 2009),
publicarea primei ediţii a Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti (Bucureşti,
2010), elaborarea lucrării Istoria monahismului ortodox român de la origini
până astăzi, în colaborare cu Academia Română (2010).
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a organizat 47 de simpozioane, co
locvii, congrese, expoziţii, a iniţiat, sprijinit şi coordonat 29 de programe
sociale, culturale si educative, a sustinut activ Asociaţia Studentilor Creştini
Ortodocşi din România (ASCOR), Frăţia Ortodoxă Română (FOR),
Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe din România (SNFOR), Liga
Tineretului Ortodox Român (LTOR).
Printre activităţile liturgice şi misionare naţionale şi internaţionale, se
cuvine să amintim aducerea moaştelor
unor sfinţi
>
> si
> a unor relicve sfinte la
laşi şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, aducerea
moaştelor unor sfinţi la Bucureşti şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei
Munteniei şi Dobrogei, 25 de vizite irenice, pastorale şi canonice, 16 ani
versări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 16 aniversări şi
comemorări în Patriarhia Română, precum şi 121 de participări la simpozi
oane, congrese şi conferinţe.
întreaga activitate a Preafericitului Părinte Patriarh, teologică, pastorală
şi misionară, întreaga operă teologică deschisă în mod creator spre lumea
de azi, cuprinde 13 cărţi, dintre care una în limba engleză şi una în limba
franceză şi peste 1000 de studii şi articole în limba română şi în limbi străine
(franceză, engleză, germană, italiană, greacă etc.).
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Activitatea teologică, pastorală, misionară, ecumenică, educaţională,
culturală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel are multe alte valenţe, pe
care această scurtă prezentare nu le-a putut evidenţia”.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a multumit
Senatului Universităţii
>
pentru acordarea titlului academic, oferind rectorului Viorel Mânzu câteva
cărţi publicate de editurile Patriarhiei: „Mulţumim pentru această onoare
deosebită pe care o împărtăşim cu întreaga Biserică Ortodoxă Română, pen
tru că, de fapt, aşa cum se cunoaşte, atunci când conducătorul unei instituţii
este onorat, este onorată întreaga instituţie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune
în acest sens: «Se încoronează capul şi se cinsteşte întreaga persoană». Vă
mulţumim pentru această onoare pe care aţi facut-o Bisericii noastre şi, de
asemenea, vă mulţumim pentru că aţi legat cultul de cultură, Biserica de
Universitate şi prin aceasta revenim la frumoasa tradiţie românească, dar şi la
frumoasa tradiţie europeană, fiindcă primele universităţi din Europa au luat
fiinţă în cadru bisericesc. Chiar şi acum se vede la Cambridge şi la Oxford
această legătură dintre colegiile universitare şi fostele mănăstiri şi actualele
biserici devenite capele universitare. Noi dorim să exprimăm această mul
ţumire prin câteva cărţi şi, de asemenea, dorim să continuăm cooperarea,
şi tot ceea ce apare la Patriarhia Română de acum încolo o să vă trimitem şi
dumneavoastră”. Preafericitul Părinte Daniel a apreciat că „este foarte im
portantă comemorarea sau amintirea aceasta, în primul rând pentru a mul
ţumi lui Dumnezeu şi oamenilor prin care Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu
ne ajută, dar ne ajută foarte adesea prin oameni concreţi, cei de aproape şi
cei de departe. De asemenea, ne aducem aminte în astfel de momente de
toţi cei care au contribuit la formarea noastră: părinţii după trup, părinţii
duhovniceşti, învăţătorii, profesorii noştri de la liceu, facultate, universităţile
din tară
si
Preafericirea Sa i-a oferit
>
> străinătate,J ca moment de recunostintă”.
> >
Inaltpreasfinţitului Casian, pentru Catedrala arhiepiscopală, o ediţie a Sfintei
Evanghelii „pictată iconic, ca iubire de frumuseţe şi ca legătură între cuvânt şi
icoană, între cuvânt şi imagine”, dar şi câteva cărţi tipărite recent.
Potrivit tradiţiei, Preafericitul Părinte Daniel a pregătit un cuvânt de
răspuns la acordarea titlului academic Doctor Honoris Causa de către Senatul
Universităţii „Dunărea de Jos”, cu titlul „Familia creştină, între sfinţenie, su
ferinţă şi speranţă”. Preafericirea Sa a dat citire celei de-a treia părţi a cuvân
tului, intitulată:
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind o alocuţiune la acordarea titlului academic
„Doctor Honoris Causa”de către Senatul Universităţii „Dunărea de Jos ”

Suferinţă şi speranţă în familia de azi
Prima parte se intitulează „Iubirea din familie - icoană a iubirii
divine", a doua parte se intitulează „Biserica sfinţeşte familia, iar fa
milia întăreşte Biserica" şi partea a treia se intitulează „Suferinţă şi
speranţă în familia de azi".
Astăzi, familia creştină este afectată de criza economică (sărăcie,
şomaj, nesiguranţa zilei de mâine), criza morală (avortul, divorţul,
abandonarea copiilor, libertinajul, drogurile ş.a.), criza spirituală (se
cularizarea, sectarismul, fanatismul şi prozelitismul religios).
Criza familiei se manifestă în abandonul copiilor de către părinţi în
abandonul părinţilor de către copii, în numărul mare de avorturi, în creşte
rea numărului divorţurilor, creşterea violenţei în familie şi creşterea delicvenţei juvenile.
Plecarea unuia dintre soţi în străinătate, pe o perioadă mai lungă,
a creat premisele săvârşirii unor acte de infidelitate sau a dus chiar
la divorţ în multe familii. între părintele plecat peste graniţe şi copiii săi,
legătura de iubire familială slăbeşte în mod considerabil. Scoşi din mediul
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firesc al familiei, copiii pot avea probleme de ordin afectiv sau pot
suferi derapaje sociale, lipsa unei educaţii şi a unei supravegheri aten
te înlesnind, în unele cazuri, săvârşirea unor infracţiuni, deprinderea
unor vicii sau patimi, comportamente dăunătoare lor şi societăţii în
care trăiesc.
Din cauza crizei morale şi materiale de astăzi, modelul familiei
tradiţionale este considerat de unii ca fiind învechit sau perimat. Mulţi
copii se nasc în afara căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să trăiască
împreună fără binecuvântare sau unire sfântă în faţa lui Dumnezeu şi
a Bisericii prin Sfânta Taină a Cununiei, fără a-şi asuma toate respon
sabilităţile vieţii conjugale şi fără a căuta sfinţirea vieţii prin rugăciu
ne şi prin fapte bune.
Astăzi trăim într-un context dominat de o mentalitate individualis
tă şi secularizantă, care minimalizează rolul primordial al familiei şi îl sub
ordonează intereselor efemere şi materialiste ale omului şi societăţii. Mulţi
tratează astăzi căsătoria ca fiind un simplu contract între două persoa
ne - potrivit unei legislaţii tot mai liberale. Divorţurile şi separările
nu mai reprezintă decât o simplă formalitate la îndemâna oricui şi
fără mari eforturi şi cheltuieli, cu urmări grave pentru copiii părinţilor
despărţiţi; avortul şi mijloacele anticoncepţionale nu sunt doar elibe
rate de orice control, ci uneori chiar încurajate de către parlamente şi
constituţii. Dezechilibrul economic şi financiar care macină şi distru
ge coeziunea şi unitatea socială, precum şi climatul familial marcat de
supărările determinate de lipsuri materiale şi condiţii mizere de trai;
mass-media care promovează cu superficialitate şi dorinţă de senza
ţional atitudini contrare educaţiei sănătoase, ca violenţa, pornografia,
drogurile şi spectacolele de prost gust, toate acestea obligă Bisericile
să tragă un semnal de alarmă, să ia atitudine şi să caute soluţii pentru
apărarea demnităţii familiei creştine.
Reflectând la situatia actuală de criză a familiei, considerăm că
trebuie să valorificăm resursele de îndreptare şi ieşire din criză, pentru a trăi
cu speranţă.
în primul rând, trebuie să înţelegem că viaţa şi fericirea sunt daruri ale
lui Dumnezeu, iar criza familiei de azi poate fi depăşită cu ajutorul şi
cu binecuvântarea lui Dumnezeu-Creatorul Care a zis: „Creşteţi şi vă
înmulţiţi şi stăpâniţi pământul!" (Facerea 1, 28). în pofida multor păcate
şi primejdii abătute asupra omenirii, totuşi familia a fost instituţia cea
mai stabilă în istorie. în plus, binecuvântarea familiei de către Domnul
nostru Iisus Hristos la nunta din Cana Galileii, când a transformat apa
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în vin, la solicitarea Maicii Domnului - icoana Bisericii rugătoare, con
stituie pentru noi o puternică bază a speranţei creştine. Hristos Cel ce a
schimbat apa în vin poate schimba criza actuală într-o speranţă nouă, poate
aduce bucurie acolo unde ameninţă lipsurile şi tristeţea, dacă ne apropiem
de E l
Trebuie să ne rugăm lui Hristos, să-I spunem Lui ce lipseşte cu ade
vărat familiei astăzi şi să spunem familiei creştine în criză să ceară ajutorul
lui Hristos şi al Maicii Domnului în organizarea însăşi a vieţii conjugale.
Minunea din Cana Galileii ne descoperă fericirea ca dar al lui Dumnezeu
care aduce comuniune şi bucurie în familie şi în societate, nu ca drept
al omului ce trebuie cucerit în spirit individualist şi egoist.
în al doilea rând, trebuie să susţinem efortul Bisericilor de a apăra fam i
lia naturală, tradiţională, universală, şi de a rezista în faţa unor pretinse
„modele" noi de familie, în care relaţia naturală bărbat-femeie este
considerată ca fiind ceva depăşit sau perimat.
în al treilea rând, este necesară intensificarea cooperării dintre Stat şi
Biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educaţională şi
culturală referitoare la familie, deoarece matricea creştină a Europei nu poate
fi smulsă din structura spirituală a omului european, chiar dacă adesea este
ignorată de acesta.
în acest sens, Patriarhia Română a susţinut constant păstrarea
orei de Religie în programa şcolară, pentru că fără credinţă, ca relaţie vie
cu Dumnezeu, oamenii pierd sensul adevărat al vieţii. Virtuţile şi valorile
prezentate în cadrul orelor de educaţie religioasă sunt necesare sănătăţii spi
rituale din familie şi din societate. Educaţia religioasă îl învaţă pe copil şi
pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa, speranţa,
solidaritatea, dreptatea, precum şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă
de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a
fiinţei umane, sensul existenţei, binele comun şi frumuseţea sufletului
generos. Ea îi oferă copilului o perspectivă creştină ortodoxă asupra
vieţii, adică un mod luminos de a înţelege lumea şi viaţa, de a formu
la raţionamente cognitive şi judecăţi morale bazate pe valori perene.
Educaţia religioasă reduce, astfel, efectele negative ale crizei contempora
ne de identitate şi de orientare, propunând m odele v iab ile de bunătate
şi sfinţenie, oferind cop iilor şi tinerilor repere în v iaţa de fa m ilie şi
în societate. Educaţia creştină nu fo rm ea z ă num ai buni cetăţeni ai
p atriei păm ânteşti, ci şi cetăţeni a i P atriei cereşti, a i îm p ă ră ţiei lui
Dumnezeu.
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în cursul anului acestuia 2011, dedicat omagierii Tainei Sfântului
Botez şi Tainei Sfintei Cununii, Biserica noastră s-a implicat mai mult
în lucrarea educativ-misionară a copiilor şi familiei, fiind convinsă
că toţi copiii şi tinerii crescuţi în credinţă reprezintă prezentul şi viitorul
Bisericii noastre şi al neamului nostru. Prin principalul său program mi
sionar naţional, numit „Hristos împărtăşit copiilor", Patriarhia Română
revigorează cateheza parohială pentru creşterea spirituală a copiilor
în iubirea lui Hristos şi a aproapelui.
Biserica îi îndrumă pe copii spre Hristos, descoperă vocaţii şi în
curajează copiii să le cultive în folosul societăţii. Ea promovează co
operarea activă cu şcoala şi cu ceilalţi factori educaţionali: familia şi
comunitatea locală.
Prin urmare, este necesar să cultivăm mai mult legătura sfântă care
există între viaţa familiei şi viaţa Bisericii, între educaţia copilului şi demni
tatea persoanei umane, creată după chipul Persoanelor divine. Ca atare, nu
putem reduce familia doar la aspectul ei biologic, juridic, psihologic, socio
logic sau economic, pentru că ea este mai mult decât toate acestea laolaltă şi

Profesorul Viorel Nicolae Mânzuy rectorul Universităţii „Dunărea de Jos "
oferind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul academic „Doctor Honoris Causa"

166

r
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos ”

le transcende. Familia are vocaţia de a fi conlucrare vie a omului cu
Dumnezeu în lume, pentru a dobândi viaţa eternă.
De asemenea, perioada de criză actuală ne cheamă la filantropie
şi solidaritate, la ajutorarea săracilor, bolnavilor, orfanilor, bătrânilor,
şomerilor, oamenilor singuri şi deznădăjduiţi.
Criza este o judecată asupra exceselor vieţii persoanei şi societă
ţii, dar şi un posibil drum nou, ea ne cheamă la pocăinţă şi sobrietate,
la hărnicie şi ajutorare reciprocă, la sfinţenie şi speranţă. în acest con
text, Biserica şi Şcoala trebuie să intensifice consultarea şi cooperarea
dintre ele.
t

D

a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Arhiepiscopul Dunării de Jos i-a oferit Patriarhului României un buchet
de trandafiri albi şi o icoană a Sfântului Spiridon, episcopul Trimitundei.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel primind titlul academic „Doctor Honoris Causa”
al Universităţii „Dunărea de Jos ”
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După acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa, înaltpreasfinţitul
Casian a rostit următorul cuvânt:

„Preafericite Părinte Patriarh,
Inaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Preacuviosi si Preacucernici Părinţi,
Domnule Rector si Onorat Senat universitar,
Distinse Autorităti Centrale si Locale,
Iubiţi credincioşi si pelerini,
>

>

)

'

y

y

*

y

'

Act de credinţă şi de cultură sub Pantocrator
în cadrul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei la Galaţi, oraş ce-şi
serbează, împreună cu Seminarul teologic, ocrotitorul spiritual, în
faţa sfintelor moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon, aduse din Grecia
cu bunăvoinţa înaltpreasfmţitului Mitropolit Nectarie, în Catedrala
Arhiepiscopală, la încheierea dumnezeieştii Liturghii, Senatul
Universităţii „Dunărea de Jos", în frunte cu Domnul Rector, Prof. Dr.
Viorel Mînzu, se prezintă sub Pantocrator pentru a oficia un act de
credinţă şi de cultură: conferirea titlului academic „Doctor Honoris
Causa" Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel. în acelaşi loc şi
tot la praznicul Sfântului Andrei, Mitropolitul de atunci al Moldovei,
Daniel, era cinstit, în anul 2003, cu titlul de „Senator de onoare" al
aceleiaşi Universităţi.
Astăzi se desăvârşeşte lucrarea începută atunci de omagiere, de
cinstire şi de recunoştinţă faţă de jertfelnicia, vrednicia şi neobosita
slujire liturgică pastoral-misionară, culturală, teologică şi social-filantropică a Părintelui nostru Patriarh, la sorocul celor şase decenii de
viaţă închinate, în Biserică, lui Dumnezeu şi semenilor.
Biserica şi Universitatea, credinţa şi cultura se manifestă în sim
fonie, slujind, după strămoşeasca tradiţie îndătinată la români, edu
caţia şi creşterea noastră până la statura „bărbatului desăvârşit în
Hristos".
Slujitorii Sfântului Altar, ierarhi în veşmintele luminoase ale
împărăţiei lui Dumnezeu şi magiştrii purtând toga academică, se
unesc în acelaşi duh al rugăciunii ca formă de unitate între Tabor şi
Parnas, dintre Revelaţie şi Cercetare cu acelaşi scop de mai bună cu
noaştere a omului, în dialog veşnic cu Dumnezeu şi semenii săi.
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în această atmosferă sacră şi solemnă, evlavioasă şi demnă, ini
ma îşi deschide uşile raţiunii şi împreună celebrează bucuria unei în
tâlniri benefice şi mereu roditoare de acte şi de fapte ale desăvârşirii.
Conferirea celui mai înalt titlu academic, în sfântul lăcaş,
întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, în calitatea sa de Părinte
spiritual al poporului credincios, dar şi de dascăl de Teologie ortodoxă
în ţară şi în străinătate, are semnificaţii profunde.
Preafericirea Sa a parcurs mai întâi toate etapele şcolirii şi ale
educaţiei, atât în instituţiile laice, cât şi în cele teologice din ţară şi din
Europa, unind cercetarea asiduă cu evlavia curată, ucenicind la doi
din cei mai mari şi duhovniceşti magiştri: părintele profesor Dumitru
Stăniloae şi părintele arhimandrit Cleopa. Studiul sistematic, ştiinţi
fic, al Teologiei s-a îmbinat cu deschiderea spre spiritualitatea filocalică, cale sigură spre lucrarea misionară exprimată atât prin cateheza
mistagogică şi mistică, cât şi prin activitatea vastă, cultică, culturală şi
în domeniul activităţii social-filantropice.
Ca dascăl de Teologie, a fost mai întâi misionar ortodox printre
străini şi mărturisitor al valorilor Ortodoxiei printre tinerii şi teologii
occidentali.
Următoarea etapă a slujirii liturgice, teologice şi pastorale, ca ie
rarh, este o continuare a celei dintâi, pe făgaşul gândirii şi lucrării
Sfinţilor Părinţi, în special a „Sfinţilor mai mari dascăli ai lumii şi ie
rarhi".
Vasta sa operă teologică scrisă este pătrunsă ca un fir roşu de
iubirea Preasfintei Treimi pentru lume, iar Biserica reprezintă, aşa
cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, „laboratorul învierii". în acest demers
Preafericirea Sa slujeşte, se roagă şi lucrează „cu timp şi fără timp",
priveghind pentru mântuirea sa şi a semenilor, cu convingerea că
dăruirea de sine este dăinuirea, din timpul limitat, în veşnicie, doar
atunci când Teologia ne spiritualizează şi bucuria devine fidelitate
faţă de Dumnezeu. însă înţelesul profund al acestui înălţător moment,
deodată spiritual, teologic, didactic şi academic, constă în legătura
dintre viaţa lui Hristos ascunsă în Sfinţii Săi şi noi, oamenii, pelerini
pe cărările desăvârşirii, cu scopul de a ne însuşi roadele sfinţeniei lor,
care este, în final, cea mai înaltă formă de cercetare, de cunoaştere şi
de împlinire. Cercetarea noastră lăuntrică este premisa descoperirii
lucrării lui Dumnezeu în om şi creaţie.
Ati
/ definit cursul lui Nichifor Crainic în acest sens: Sfinţenia
/
împlinire a umanului! Acesta este şi demersul de astăzi, de a vă mul-
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ţumi pentru râvna ce o arătaţi în cinstirea sfinţilor şi în promovarea
pelerinajului, ca mărturie şi efort spiritual al tuturor celor ce doresc
să-L întâlnească, să-L cunoască şi să-L iubească pe Hristos şi, prin El,
pe aproapele, orice om.
De cincisprezece ani, prin Sfântul Apostol Andrei, chemat mai
întâi la Iaşi şi la Galaţi, aţi deschis nenumărate poteci spirituale de la
sufletele noastre, prin sfinţi, către Hristos, în Biserică.
Iată-1 pe Sfântul Spiridon cu dreapta ce a demonstrat teologic şi
ştiinţific, în faţa Soborului I Ecumenic din anul 325, dogma Preasfintei
Treimi şi prelungirea ei [...], prin dreapta credinţă şi exerciţiul ritmic
al filantropiei.
Pe cărările sfinţilor, de pe căile vieţii noastre, ne regăsim cu marii
dascăli ai lumii şi ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură
de Aur şi Sfântul Grigorie Teologul! Ei au unit dintru început Biserica
şi Academia şi tot ei ne sunt şi astăzi călăuzitori în continuarea, în
ţeleaptă şi echilibrată, a dialogului între Biserică şi Universitate. în
acest sens, putem afirma cu Preafericirea Voastră: „sufletul culturii
este cultura sufletului"!

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de ierarhi, preoţi şi credincioşi
prezenţi la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi
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Iată de ce şi prin acest eveniment spiritual şi cultural se prelun
geşte atât lucrarea ştiinţifică de cercetare în Universitate a vieţilor
sfinţilor, dar şi de deschidere a cunoaşterii spre izvoarele harului, sub
razele luminoase ale Pantocratorului.
De aceea, ca ierarh şi Patriarh, nu aţi părăsit apostolatul ca das
căl de Teologie, promovând înţelept şi în mod echilibrat cooperarea
dintre Teologie şi ştiinţă, dintre Teologie şi cunoaştere, dintre Biserică
şi Şcoală, un vast şantier al educaţiei creştine menit să unească mereu
împreună Teologia, Viaţa liturgică şi Educaţia sub cupola ce pluteşte
deasupra temeliilor Catedralei Mântuirii Neamului!"

Trei dintre cei mai buni reprezentanţi ai învăţământului gălăţean au fost
distinşi cu „Vrednicia andreiană pentru tineri” şi au primit un ajutor finan
ciar drept răsplată pentru rezultatele obţinute: Dan Dănăilă, elev la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri”, Daniel Cazan, elev la Seminarul Teologic
„Sfântul Apostol Andrei”, şi Alexandru Covrig, student la Facultatea de
Istorie, Filosofîe şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”.
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Dunărea de Jos s-a încheiat
în fapt de seară, când tradiţionalul car alegoric împodobit cu motive reli
gioase a pornit din faţa Catedralei arhiepiscopale în procesiune pe străzile
Galatiului.
y

Summary: Feast Day o f Saint Andrew the First- Called Apostle, Protector o f

Romania, Celebrated in the Archdiocese o f the Lotver Danube. Conferring the
title o f „Doctor Honoris Causa” upon His Beatitude Father Pati'iarch Daniel by
„ The Lower Danube” University o f Galaţi ( the 3&b ofNovember).
On the 30th of November, His Beatitude Father Daniel officiated the Chief
Priest’s Holy and Divine liturgy in the Archdiocesan Cathedral of Galaţi, on the oc
casion of celebrating the feast day of Saint Apostle Andrew, protector of Romania.
The city of Galaţi, together with the theological Seminary, celebrated their
spiritual protector, in the presence of Saint Hierarch Spyridons sacred relics that
had been brought from Greece by the gracious consent of His Eminence Nektarios,
Metropolitan of Corfu and Paxos, in the Archdiocesan Cathedral. At the end of
the Divine Liturgy, the senate of The Lower Danube University headed by Professor
Doctor Viorel Mînzu, Rector of the University, conferred the academic title of
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Doctor Honoris Causa upon His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church. According to tradition, His Beatitude gave a maiden speech carrying the title The Christian Family between Saintlness, Pain and Hope.
Saint Andrews feast day drew to an end in the evening, when a traditional
pageant carrying religious sings started from outside the Archdiocesan Cathedral
and proceeded along the streets of Galaţi.
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Serbarea Zilei Naţionale a României
în Arhiepiscopiile Bucureştiului şi Alba Iuliei
(1 decembrie)
Liviu S t a n c i u ,
Ioan B u ş a g ă

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti
a fost oficiată, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, o slujbă de Te Deum,
la sfârşitul căreia Preafericirea Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură, vorbind des
pre rolul Bisericii Ortodoxe Române în Marea Unire de la 1918. Ulterior, în Sala
„Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, a avut loc o ceremonie în cadrul căreia
întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române i-a fost decernată emblema „Onoarea
Armatei Române”, cea mai înaltă distincţie onorifică din sistemul de distincţii şi
însemne militare româneşti. în seara zilei de 1 Decembrie, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, alături de înaltpreasfinţitul Nifon, au luat parte la recepţia oferită de
Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu, în Sala Unirii din Palatul Cotroceni.
La Alba Iulia, Ziua Naţională a României a fost marcată prin săvârşirea Sfintei
Liturghii în Catedrala Reîntregirii de către înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul
Alba Iuliei, urmată de un Te Deum, la care au luat parte înaltpreasfinţitul Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului şi înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului. La finalul slujbei, înaltpreasfinţitul Irineu a rostit un
cuvânt în care a arătat, printre altele, că actul Unirii reprezintă rodul luptei plină de
sacrificii a întregului popor.

Potrivit tradiţiei bisericeşti şi hotărârii Sfântului Sinod, în data de
1 Decembrie, Ziua Naţională a României a fost sărbătorită în catedralele
eparhiale, bisericile parohiale şi mănăstireşti din ţară şi străinătate, precum
şi în paraclisele şcolilor de teologie ortodoxă prin oficierea slujbei specifice
de Te Deum şi au fost pomeniţi eroii neamului românesc care au înfăptuit
unitatea naţională a românilor în anul 1918.
în Bucureşti au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor români care au
luptat pentru apărarea ţării, credinţei, libertăţii, unităţii şi demnităţii naţioy
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârşind slujba de Te Deum
cu prilejid Zilei Naţionale a României, în Catedrala patriarhala din Bucureşti

nale la Monumentul Eroilor Militari Români din Parcul Tineretului, la ora
08:00 şi la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol, începând cu
ora 09:00.
De asemenea, la Catedrala patriarhală din Bucureşti a fost oficiată o
slujbă de Te Deum, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, care a rostit la sfârşit un cuvânt de învăţătură. Astfel,
Preafericirea Sa a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în Marea
Unire de la 1918: „Unirea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a fost înco
ronarea idealurilor, aspiraţiilor şi eforturilor jertfelnice ale poporului român
de-a lungul secolelor. Aşa cum s-a spus, Unirea de la Alba Iulia a fost făcută de
întreg poporul român. Fiecare stare socială aducând o contribuţie la această
Unire. Biserica a avut un rol deosebit de important în pregătirea şi realizarea
acestei uniri, pentru că secole de-a rândul, când provinciile româneşti erau
despărţite prin graniţe politice artificiale, Biserica a contribuit cel mai mult
la menţinerea unităţii spirituale de cuget şi simţire românească. Mitropoliţii
Moldovei au tipărit cărţi la Iaşi care în marea lor majoritate au fost destinate
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românilor din Transilvania. Acest adevăr este foarte bine subliniat de către
Mitropolitul Varlaam al Moldovei în Cartea sa Românească de învăţătură,
Cazania din 1643, unde se spune că ea este destinată pentru întreaga seminţie
românească. Deci, conştiinţa aceasta de unitate etnică naţională era exprimată
de Biserică într-o formă fermă şi solemnă, dar şi eficientă în acelaşi timp”.
Referindu-se la cum trebuie să păstrăm conştiinţa unităţii naţionale,
Preafericirea Sa a spus: „Astăzi, noi trebuie să menţinem conştiinţa unităţii
naţionale, să pomenim pe toţi făuritorii Unirii celei Mari din 1918 şi să
urmăm pilda lor. De aceea, ne înscriem cu Te Deum-vX de astăzi în marea
linie a rugăciunilor Bisericii pentru unitate, libertate şi demnitate naţională.
Totdeauna marile evenimente au fost precedate de slujbe, de rugăciune, de
mulţumire adusă lui Dumnezeu si de cerere adresată lui Dumnezeu ca cerere
de ajutorare şi de întărire”.
Totodată, Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, în cu
vântul Său, la intensificarea interesului pentru marile momente din istoria
ţării noastre în contextul incertitudinilor contemporane: „Astăzi am văzut cu
toţii că există o intensificare a interesului pentru marile momente din isto
ria ţării noastre pentru că există multă incertitudine. Când sistemele stabile
până ieri se clatină, când siguranţa pe care şi-o face omul, sprijinindu-se pe
propriile sale realizări şi resurse, se clatină, poporul în mod instinctiv se în
dreaptă spre valori perene, spre valori netrecătoare, se aproprie de Dumnezeu
cel Veşnic şi Neschimbător. In acelaşi timp, îşi aduce aminte de oamenii care
au păstrat cu jertfelnicie idealul demnităţii, unităţii şi libertăţii naţionale”.
Patriarhul României a evidenţiat, de asemenea, necesitatea educării ti
nerilor în spiritul valorilor creştine şi a respectului faţă de eroii neamului:
„Intr-o vreme în care societatea se secularizează şi se pierde simţul sacrului
şi al jertfei, trebuie să intensificăm educaţia noastră în rândul tinerilor ca să
iubească cu iubire sfântă pe eroii şi luptătorii români care au contribuit la
unitatea, libertatea şi demnitatea noastră, a poporului român şi în acelaşi
timp să folosească inteligenţa şi înţelepciunea pe toate planurile, pentru că
adesea este mai important să rezolvăm probleme mari prin inteligenţă şi nu
>

>

prin violenţă”.
La finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, s-a referit la Rezoluţiunea Adunării Naţionale
de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918: „în încheiere, amintim faptul că
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Rezolutiunea sau Hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia a fost una
dintre cele mai democratice cunoscute în lume. Din textul ei se poate vedea
că se proclamă libertatea şi egalitatea tuturor etniilor (n.r., din Transilvania)
care se unesc cu patria mamă, cu Regatul României. Se asigură reprezentarea
lor în Parlament, confesiunile religioase egale, etniile egale, apoi dreptul la
vot universal, reformă agrară radicală şi o grijă deosebită pentru muncito
rime, după cum se spune în textul respectiv. Deci, este un program pentru
întreaga Românie care urmează după aceea. Noi avem conştiinţa respectului
faţă de minorităţile etnice şi faţă de confesiunile religioase expuse într-o for
mă sistematică şi concentrată încă de la Adunarea Mare de peste 100 000 de
persoane de la Alba Iulia. Deci, nu facem nişte eforturi acum artificiale, ci
atunci când suntem îngăduitori şi respectuoşi faţă de alţii, o facem dintr-o
traditie a noastră românească, a credinţei creştine, a bunului simt si a iubirii
faţă de aproapele nostru”.
La slujba Te Deum-ului de la Catedrala patriarhală au participat şi 60 de
elevi din Ploieşti, care au fost binecuvântaţi, la sfârşitul slujbei, de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel.
Tot în cursul zilei de 1 Decembrie, la Palatul Patriarhiei, în Sala „Europa
Christiana”, a avut loc o ceremonie în cadrul căreia Intâistătătorului Bisericii
Ortodoxe Române i-a fost decernată, de către Ministrul Apărării Naţionale,
Domnul Gabriel Oprea, emblema „Onoarea Armatei Române”, cea mai înal
tă distinctie onorifică din sistemul de distinctii si însemne militare româneşti
pentru civili. Patriarhul României a apreciat distincţia oferită şi ca un mo
ment de recunostintă
adusă memoriei
>
> sutelor de mii de soldaţi români căzuţi >
pe câmpurile de luptă pentru realizarea Marii Uniri: „Considerăm că este un
moment de recunoştinţă adus multor soldaţi care s-au jertfit, peste 600.000,
pentru ca Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul să fie alături de patria-mamă, de Regatul României la care s-a adăugat în 27 martie, acelaşi an,
1918, Basarabia şi în 28 noiembrie 1918, Bucovina. Armata a fost prezentă
peste tot, a încurajat poporul şi a reflectat dorinţa poporului. Considerăm că
şi astăzi, ca întotdeauna, trebuie să apărăm integritatea naţională şi demnita
tea noastră românească şi integritatea spirituală a poporului român”.
în seara zilei de 1 Decembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ală
turi de înaltpreasfinţitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal,
au luat parte la recepţia oferită de Preşedintele României, Domnul Traian
y

)
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>
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Băsescu, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. La această festivitate a fost pre
zent şi preotul Veriga Dumitrache, slujitor în localitatea Korcea din Albania,
care a primit „Ordinul meritul cultural”, în grad de comandor.
La Alba-Iulia, ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României au înce
put prin depunerea de coroane la statuile lui Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu
şi Mihai Viteazul, în timp ce la Primăria oraşului, în Sala Unirii, Domnul
Dorin Chirtoacă, primarul Chişinăului, şi Domnul Mircea Hava, primarul
din Alba Iulia, au semnat acordul de înfrăţire între cele două oraşe.
Totodată, la Catedrala Reîntregirii a fost oficiată slujba Sfintei Liturghii,
de către înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, urmată de un

Te Deum, la care au luat parte Inaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului şi Inaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei
si
> Maramureşului.
>
La finalul slujbei, Arhiepiscopul Alba Iuliei a rostit un cuvânt în care a
arătat, printre altele, că actul Unirii reprezintă rodul luptei plină de sacrificii
a întregului popor: „Unirea este rodul luptei plină de sacrificii a întregului

Moment din timpul serbării Zilei Naţionale a României
la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia
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popor, încununată prin actul de la 1 Decembrie, 1918. Pe temelia unităţii de
limbă, a tradiţiilor, a modului de viaţă a geto-dacilor, s-a clădit în urmă cu
2071 de ani statul dac centralizat şi independent, creat de Burebista. Acesta
se întindea din munţii Slovaciei şi Dunărea mijlocie până la Haemus şi Marea
Neagră. Epoca lui Burebista a pregătit epoca lui Decebal, regele dacilor, care
a înfruntat în secolul I d.Hr. una din cele mai mari forţe ale antichităţii:
Imperiul Roman”.
De asemenea, Inaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa credinţei îna
intaşilor noştri în păstrarea identităţii poporului român: „Timp de secole,
poporul român, creat prin contopirea dacilor cu romanii, a trebuit să ducă o
luptă îndârjită pentru a-şi putea păstra fiinţa, pentru a-şi asigura continuita
tea pe acest teritoriu. E vorba de un plai binecuvântat, unde Sfântul Apostol
Andrei, «cel întâi chemat», a adus focul Rusaliilor şi adevărul Evangheliei şi
le-a sădit în inimile străbunilor noştri. De aceea, înaintaşii au trecut 2000 de
ani prin istorie, nu cu o credinţă formală şi de paradă, ci cu o credinţă trans
formatoare, dătătoare de sens, de identitate şi de împlinire”.

Summary: Celebrating the National Day of Romania in the Arhidioceses of
Bucharest and Alba Iulia
On the occasion o f the National Day of Romania, His Beatitude Father
Patriarch Daniel officiated a Te Deum divine service in the Patriarchal Cathedral, at
the end of which he gave a teaching speech on the role that the Romanian Orthodox
Church acted in the Great Union in 1918, and on the necessity that the young generations should be educated in the spirit of the christian values and the respect for
the heroes of our race, as well as the increase of the interest in the great moments of
our naţional history, all in the actual situation of contemporary uncertainties. A ceremony took place afterwards in „Europa Christiana” Hali in the Patriarchal Palace,
where the Head of the Romanian Orthodox Church was awarded „The Romanian
Army s Honour” Emblem, which is the highest honorary decoration, by Mr. Gabriel
Oprea, Minister of National Defence. In the evening of the Ist o f December, His
Beatitude Father Patriarch Daniel, together with His Eminence Nifon, took part
in the reception offered by the President of Romania, in Union Hali in Cotroceni
Palace.
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The National Day of Romania was celebrated in Alba Iulia by a Holy and
Divine Liturgy officiated in the Peoples All-In Integration Cathedral by His
Eminence Irineu, Archbishop of Alba Iulia, followed by a Te Deum service, in
which took part His Eminence Laurenţiu, Metropolitan of Transylvania, and His
Eminence Andrei, Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş. At the end
of the service, His Eminence Irineu gave a speech in which he emphasized, among
other things, that the act of the Great Union was the result or our whole peoples
fight fiill of sacrifices, and stressed therewith the importance of our precursors’ faith
in keeping the identity of the Romanian people.
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Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
cu prilejul aniversării a 90 de ani de la reînfiinţarea
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
(5-7 decembrie)
Ştefan M ă r c u leţ

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la reînfiinţarea Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, la invitaţia înaltpreasfinţitului Andrei, Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat o vi
zită canonică în eparhie, între 5 şi 7 decembrie 2011. Cu acest prilej, Preafericirea Sa
a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, alături de
un sobor de ierarhi, după care a participat la festivitatea de deschidere a Muzeului
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a primit titlul de Doctor Honoris
Causa din partea Universităţii „Babeş-Bolyai”, unde a ţinut un cuvânt inaugural,
intitulat „Satul românesc, între tradiţie, supravieţuire şi speranţă”.

Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la reînfiinţarea Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului, în data de 6 decembrie 1921. Cu acest pri
lej, la invitaţia înaltpreasfinţitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crisanei
si Maramureşului,
Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii
>
>
> Preafericitul
7
7
Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică în această eparhie, între 5 şi
7 decembrie.
Mai înainte de sosirea Preafericirii Sale, luni, 5 decembrie, în Aula
„Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, a avut loc sesiu
nea de comunicări ştiinţifice: „Eparhia Clujului la 90 de ani. Istoric, eveni
mente, personalităţi”. Cu această ocazie a fost lansat volumul Ortodoxia în
Transilvania. Aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922, editat
de Părintele Alexandru Moraru si Părintele Ioan Bolovan.
In cea de-a doua zi a vizitei canonice, 6 decembrie —ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca a
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fost oficiată Sfânta Liturghie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
alături de un sobor de ierarhi din care au făcut parte: înaltpreasfinţitul
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, înaltpreasfinţitul Irineu,
Mitropolitul Olteniei, înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei,
înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfînţitul Lucian,
Episcopul Caransebeşului, Preasfînţitul Sofronie, Episcopul Oradiei,
Preasfînţitul Visarion, Episcopul Ţuicii, Preasfînţitul Petroniu, Episcopul
Sălajului, Preasfînţitul Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române al Europei
de Nord, Preasfînţitul Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Clujului şi Preasfînţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Maramureşului si Sătmarului.
în cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, întâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române a prezentat viaţa şi minunile Sfântului Nicolae, model
de vieţuire pentru creştinii de pretutindeni şi din toate timpurile: „Sfântul
Nicolae este simbolul unei civilizaţii, şi anume cea a generozităţii, a mărinimiei, care contrastează foarte mult cu lăcomia, cu rapacitatea şi cu dorinţa de
îmbogăţire cu orice preţ, până la dezumanizare. Biserica a cultivat prin toate
lăcaşurile de cult închinate Sfântului Nicolae civilizaţia creştină a generozită
ţii dezinteresate. De aceea, Sfântul Nicolae nu este simplu simbol al bucuriei
copiilor, ci este simbol al temeliei celei mai luminoase a civilizaţiei creştine.
Fără generozitate şi fară ajutorarea semenilor noştri nu mai ştim să preţuim
demnitatea.” Totodată, Preafericirea Sa i-a felicitat pe toţi care poartă numele
Sfântului Nicolae şi i-a îndemnat să fie mărturisitori şi milostivi asemenea
y

y

sfântului, într-o lume tot mai îndepărtată de Dumnezeu.
La rândul său, înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a ţinut un cuvânt fes
tiv, prin care a evocat figurile marilor ierarhi care au păstorit aici - vrednicii
de pomenire Nicolae Ivan, Nicolae Colan, Teofil Herineanu şi Bartolomeu
Anania - şi a amintit celelalte momente festive din Mitropolia Clujului:
„Ne-am planificat în acest an mai multe omagieri. în primul rând, aniver
sarea celor 90 de ani de la reînfiinţarea eparhiei noastre, apoi împlinirea ce
lor 90 de ani de la naşterea mitropolitului Bartolomeu Anania şi cei cinci
ani trecuţi de la înfiinţarea Mitropoliei Clujului. Aceste aniversări le ţinem
acum, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a celorlalţi ierarhi
şi invitaţi”.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Inaltpreasfinţitul Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi alţi arhierei,
inaugurând Muzeul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

După săvârşirea Sfintei Liturghii, ierarhii slujitori au luat parte la festi
vitatea inaugurării Muzeului Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
organizat în demisolul Catedralei mitropolitane. Acesta cuprinde obiecte
de patrimoniu, icoane, tipărituri, manuscrise vechi restaurate din toate zo
nele din Transilvania, putând fi vizitat de marţi până sâmbătă, între orele
10:00 şi 17:00 şi duminică, între orele 12:00 şi 17:00. Cu această ocazie,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Directorului muzeului, Părintele
Vasile Nemeş, precum şi academicianului Marius Porumb, distincţia Ordinul
„Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, pentru devotamentul în
slujirea încredinţată de a organiza muzeul eparhial.
In ultima zi a vizitei canonice, miercuri, 7 decembrie, a avut loc cere
monia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din partea Universităţii
„Babeş- Bolyai” din Cluj. La aceste eveniment, desfăşurat în Aula Magna a
Universităţii, au participat Inaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, Inaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul
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Moment din timpul ceremoniei de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa”
al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Ardealului, înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Preasfinţitul
Macarie al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord şi Preasfinţitul
Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
Clujului, cât şi mai mulţi reprezentanţi ai lumii academice clujene.
Ceremonia a fost deschisă de rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, Domnul Andrei Marga, printr-un bogat discurs în care a evi
denţiat realizările pe plan academic ale universităţii clujene: „Trebuie din nou
apelat la resursele de motivare a comportamentului democratic, care ne vin
din religie. Trebuie din nou creat un suflu etic printre democraţi, care n-are de
unde să vină în momentul de faţă decât din această direcţie. Secularizarea, aşa
cum a fost cunoscută în istorie, are nevoie astăzi de o corectură. Secularizarea
nu mai trebuie înţeleasă ca o emancipare de religie, cum s-a spus mereu, până
de curând. Secularizarea trebuie înţeleasă, mai curând, ca proces de învăţare
complementară: religie, filosofie, ştiinţă, artă”.
In continuare, Inaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului a rostit cuvântul Laudatio, elogiind personalitatea
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Ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa”al Universităţii „Babeş-Bolyai”
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române si
> creionând viata si realizările Preafericirii Sale pe plan pastoral-misionar şi cultural: „Patriarhul nostru
este figura impunătoare, înţeleaptă, fermă, aşezată, senină, limpede în gân
duri, uşor profetică, legată de neamul său cu pecetea şi rostul credinţei, bun
până la eminent, teolog, umanist desăvârşit, în stare să renunţe la privilegiul
voluntarismului, iluziei si libertătii exterioare, ordonându-si viata în asa fel
7

y

y

7

y

y

y

încât lumea pe care o slujeşte să nu rămână pecetluită de greşeli care să nu se
mai poată îndrepta”. Apoi, Domnul prorector Nicolae Bocşan a citit ordinul
universităţii prin care se acordă Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul
de Doctor Honoris Causa.
Patriarhul României a ţinut ulterior cuvântul inaugural, intitulat „Satul
românesc, între tradiţie, supravieţuire şi speranţă”, în care a evocat imaginea
satului românesc, cu viaţa şi spiritualitatea unice de aici, cântate şi elogiate de
marii noştri scriitori, precum Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, George Coşbuc
şi pe care îl redăm integral în continuare:
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Satul românesc între traditie,
supravieţuire şi speranţă
Am ales ca temă a cu
vântului nostru inaugural
satul românesc pentru două
motive principale: primul
motiv este sensibilitatea
profundă a transilvănenilor
fată
satu/ de semnificaţia
/
lui românesc în istoria po
porului român, după cum
se vede de pildă la poeţi şi
prozatori ca George Coşbuc,
Octavian Goga,
Lucian
Blaga şi Liviu Rebreanu; al
doilea motiv este starea pre
cară şi incertă a satului ro
mânesc începând cu epoca
colectivizării, industrializă
rii şi urbanizării comuniste
şi continuând cu fenomenul
emigraţiei în străinătate în
perioada care a urmat după
anul 1990.
Situaţia dramatică a
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
satului românesc de astăzi
la decernarea titlului acedemic „Doctor Honoris
este percepută în mod acut
Causa”al Universităţii „Babeş-Bolyai”din Cluj
şi de Biserică, deoarece preoţimea ortodoxă română
din mediul rural simte cum îmbătrâneşte rapid satul românesc, scade
numărul botezurilor şi al cununiilor, în timp ce creşte numărul dece
selor, al înmormântărilor, iar oamenii devin tot mai săraci.

.

1 Spiritualitatea tradiţională a satului românesc
In discursul său de recepţie la Academia Română din 5 iu
nie 1937, intitulat Elogiul satului romanesc, poetul şi filosoful român
Lucian Blaga dezvolta de fapt metafora sa poetică „veşnicia s-a născut
la sat" şi argumenta că satul românesc este „singura prezenţă vie încă,
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deşi nemuritoare, nemuritoare, deşi aşa de terestră, este unanimul nostru
înaintaş fără nume"1.
Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul său de recepţie la .
Academia Română din 29 mai 1939, intitulat Laudă ţăranului român,
afirma că „la noi, singura realitate permanentă, inalterabilă, a fost şi a ră
mas ţăranul. Atât de mult că, de fapt, ţăranul român nici nu e ţăran ca la
alte popoare. Cuvântul însuşi e de origine urbană, cel puţin în semnificaţia
actuală. Ţăranul nu-şi zice niciodată ţăran. Doar în vremile mai noi şi sub
influenţe politice a pătruns şi la ţară cuvântul, spre a indica pe omul de la sat
în contrast cu cel de la oraş. Ţăranii însă numesc pe ţărani, simplu, oameni.
De fapt, ţăranul n-are nume, pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici
funcţie, ci poporul însuşi - omul român". Şi, ceva mai departe, Rebreanu
preciza: „Suntem şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare, destinul
nostru ca neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur
curat ce se află în sufletul ţăranului. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură, şi
de felul cum va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne"2. „Aurul
curat" din sufletul ţăranului despre care vorbea Rebreanu este de fapt
spiritualitatea profundă a ţăranului, lumina credinţei şi a hărniciei,
a dărniciei şi a jertfelniciei ca dăruire de sine şi dăinuire spirituală în
timp şi peste vremuri diferite.
Cuvântul „ţară" vine de la latinescul „terra" („teritoriu").
„Terranus" este ţăranul, cultivatorul pământului, cel mai ataşat de
ţară, cel care are cea mai intimă legătură cu ţărâna şi cu ţarina, cu
solul. Cuvântul românesc „pământ" vine din latinescul „pavimentum",
care înseamnă vatra sau locul bătătorit de locuitorul şi cultivatorul
statornic al terenului sau al solului. Pământul este deci, în acest sens,
terenul lucrat, umanizat şi sfinţit. De aceea zice românul: Omul sfin
ţeşte locul!
Cuvântul „pământean" înseamnă de obicei în limba română
„omul locului", adică indigenul, dar în limbaj liturgic el este şi locu
itorul statornic al planetei Terra, adică al Pământului. Pământeanul
este omul, compus din humus (humă) şi anima (suflet raţional), o
sinteză mistică între materie şi spirit, între „ţărână şi suflet viu": „iar
noi, pământenii, din pământ suntem zidiţi şi în acelaşi pământ vom merge",
1Lucian B laga , „Elogiul satului românesc”, discurs de recepţie la Academia Română,
susţinut în data de 5 iunie 1937, publicat în volumul Izvoade - eseuri, conferinţe, articole,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 2.
2Liviu R e b r e a n u , Lauda ţăranului român, discurs de recepţie la Academia Română,
29 mai 1939, vezi: www.academiaromana.ro/com2005/pvl031/ESimion.doc.
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cum se spune în slujba înmormântării. Pământeanul poartă deci în el taina
mormântului şi a cerului, a morţii trupului şi a nemuririi sufletului, fiindcă
el este ţărână modelată după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu. în acest
sens, pământeanul cultivă deodată cu pământul şi dorul veşniciei.
Pe lângă percepţia atemporală a istoriei de către ţăran, pe care
o subliniază Lucian Blaga, expresia „veşnicia s-a născut la sat" poate
semnifica şi faptul că la sat, mai mult decât la oraş, pot fi mai uşor percepute
şi apreciate prezenţa Creatorului în natură, valoarea naturii înconjurătoare
ca dar al lui Dumnezeu, ce trebuie cultivat în relaţie de recunoştinţă faţă
de Dăruitor, precum şi legătura indisolubilă dintre cult şi cultură, având
ca bază agricultura. La sat, cultivarea pământului este adesea însoţită
de acte cultice precum binecuvântarea holdelor, a semănatului, a fân
tânii, a primelor roade ale pământului, iar în unele regiuni Troiţele
străjuiesc fântânile, colinele sau drumurile din mediul rural. Toate
slujbele de binecuvântare a cultivării pământului evidenţiază legătura
între rugăciune şi acţiune, încât omul credincios şi harnic se conduce
după principiul: „totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu!"
După cum observă părintele Dumitru Stăniloae, ţăranul român
vede prezenţa harică şi ocrotirea milostivă a lui Dumnezeu în toate
cele prezente în jurul său: „ Vede pe Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj
frumos al naturii e pentru el un adevărat rai. El spune în Mioriţa: „Pe un pi
cior de plai,/Pe-o gură de rai". El simte atât de aproape de om pe Dumnezeu,
pe Maica Domnului, încât foloseşte pentru ei diminutive: (de familiaritate
- n.n.) «Dumnezeu drăguţu'», «Măicuţa Domnului»."3
Metafora „veşnicia s-a născut la sat" semnifică şi percepţia relaţi
ei dintre timpul acţiunii şi timpul rodirii. Poţi să organizezi totul foarte
bine din punct de vedere tehnic sau practic, dar, dacă ploaia nu vine la
timp sau vine cu grindină mare, cultura agricolă poate fi compromisă!
Pentru agricultor, între sămânţa semănată şi recolta scontată este o le
gătură spirituală trăită existenţial în rugăciune, răbdare şi speranţă.
Este vorba de un timp al aşteptării, al binecuvântării şi al rodirii pe
care ţăranul îl înţelege altfel decât muncitorul sau inginerul care apasă
pe buton în fabrică şi obţine imediat rezultatul dorit sau program.
La sat, viaţa este înţeleasă şi ca timp binecuvântat pentru a sfinţi locul
în care trăim. Iar dacă sfinţim locul în care trăim pe pământ, putem
spera să primim şi un loc în ceruri, „un colţişor în rai" - cum spunea
părintele Paisie Olaru de la Mănăstirea Sihăstria de la Neamţ. De ase
3Pr. Dumitru S t ă n il o a e , Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1992, p. 105.
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menea, satul are un cult al pomenirii morţilor şi al legăturii dintre genera
ţii, mult mai profund decât oraşul. Creaţiile populare perene din lumea
satului sintetizează filosofia profundă a înţelegerii sensului sfânt al vieţii
şi al morţii. Din experienţa Liturghiei euharistice, a vieţii ascetice şi a
dăruirii jertfelnice s-a format spiritualitatea poporului român, ca fiind
un popor care a interiorizat şi asumat jertfa Crucii şi lumina învierii
lui Hristos în viata
/ lui.
O înaltă expresie a capacităţii artistice a sufletului ţăranului ro
mân pătruns profund de jertfa Crucii şi bucuria învierii ne-o arată
sculptorul Constantin Brâncuşi în Ansamblul comemorativ al eroilor ro
mâni din Primul Război Mondial, de la Târgu-Jiu. Acesta simbolizează,
într-o concentrare triptică: taina iubirii jertfelnice, a bucuriei pascale şi a
luminii eterne. Un memorial al morţii jertfelnice pământeşti devine motiv
de meditaţie asupra misterului vieţii şi iubirii cereşti de dincolo de moar
te, exprimând, într-o formă artistică modernă, nouă, vechea tradiţie
liturgică şi culturală a satului românesc4.
Asemenea ţăranului credincios din trecut şi de astăzi, sculptorul
Constantin Brâncuşi simţea că trăieşte şi creează în interiorul lumii create
de Dumnezeu, Făcătorul cerului şi al pământului. De aceea, ca sculptor, el
respecta liniile din lemn şi din piatră imprimate de Creator în însăşi
structura materiei care urma să devină epifanie sau simbol al spiritu
lui prin lucrarea artistică a sculptorului român.
înclinaţia românilor spre dimensiunea veşnică a existenţei, izvorâtă
parcă dintr-o dorinţă ascunsă de a opri timpul în loc, sau măcar de a mai
încetini grabnica lui trecere, este ilustrată atât de frumos şi în poezia lui
Blaga intitulată „Sufletul s a tu lu i„ E u cred că veşnicia s-a născut la sat.
/A ici orice gând e mai în cet,/şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi cum nu
ţi-ar bate în p iep t/ci adânc în pământ undeva"5.
în Elogiul satului românesc, Lucian Blaga mai constată că: „A trăi în
sat înseamnă a trăi în zariştea cosmică şi în conştiinţa unui destin emanat din
veşnicie (...). Mândria satului de a se găsi în centrul lumii şi al unui destin
ne-a menţinut şi ne-a salvat ca popor peste veacurile de nenoroc. Satul nu s-a
lăsat ispitit şi atras în «istoria» făcută de alţii peste capul nostru. El s-a păstrat
feciorelnic neatins în autonomia sărăciei şi a mitologiei sale pentru vremuri,
când va putea să devină temelie sigură a unei autentice istorii româneşti"6.
4Vezi t D a n i e l , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Brâncuşi, sculptor creştin ortodox,
Ed. TRINITAS, Iaşi 2008.
5Lucian B laga , In marea trecere, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2009, p. 45.
6Lucian B laga , „Elogiul satului românesc”, p. 3.

188

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Moment din timpul ceremoniei de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa”
al Univeristâţii „Babeş-Bolyai”, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

2. Criza actuală a satului românesc
Ne întrebăm astăzi dacă satul românesc mai trăieşte, cum con
stata Lucian Blaga, în „zariştea cosmică", sau dacă ţăranul român mai
poate să determine „destinul nostru ca neam, ca stat şi ca putere cultura
lă", cum spera Liviu Rebreanu.
Este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi tot
ceea ce Lucian Blaga şi Liviu Rebreanu considerau că este cu mai bine de 70
de ani în urmă, dar nici nu se poate spune că nimic din ce a fost în trecut nu
mai poate fi recuperat sau cultivat astăzi, ca urmare a unor rupturi profunde
existente între istoria sau tradiţia bogată a satului românesc şi situaţia lui
actuală.
Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spiritua
le, morale şi culturale care trebuie aduse din nou în actualitate, fără a
cădea însă într-o nostalgie a repetiţiei trecutului. Din nefericire, în zi
lele noastre se constată o criză a satului românesc atât din punct de vedere
practic, cât şi spiritual. Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit în
tre idealizare nostalgică şi abandonare practică, între identitate tradiţională
şi supravieţuire precară.
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După cum remarcă domnul Pierre Rabhi din Franţa7, pământul
hrănitor din mediul rural este astăzi elementul cel mai neglijat şi mai
ignorat de către marea majoritate a comunităţii ştiinţifice, a intelec
tualilor, a politicienilor, a oamenilor în general. Cu toate acestea, pă
mântul care ne hrăneşte este principiul primordial fără de care nimic
nu se poate realiza viabil. în consecinţă, el trebuie să constituie, în
mod legitim, obiectul vigilenţei şi al protecţiei tuturor. Ciudată şi pri
mejdioasă ignoranţă în sânul unei societăţi suprainformate despre orice, în
afară de esenţial!8
Ne mirăm astăzi că nivelul de trai al ţăranului român a rămas
mult în urmă! Deşi adevăraţii ţărani muncesc din zori şi până în noap
te, în România se practică o agricultură de subzistenţăadică de supravie
ţuire. Cauzele acestei situaţii sunt multiple: criza economică care a urmat
celor două războaie mondiale, colectivizarea9 impusă de regimul comunist
şi insuficienta atenţie cu care au fost tratate satul românesc şi agricultura
românească după anul 1989 până azi, mai precis lipsa de strategie coerentă
şi coresponsabilă pe termen lung privind prezentul şi viitorul agriculturii
româneşti.
în tot acest timp, ţăranii români au dus-o greu: au luptat în răz
boaiele mondiale între anii 1916-1918 şi 1940-1945, unii dintre ei plă
tind cu jertfa vieţii lor împlinirea măreţelor idealuri de libertate şi
unitate naţională, alţii au suportat cu greu ocupaţia trupelor sovietice
(1944), au îndurat foametea anilor 1946-1947, teroarea colectivizării
din perioada 1949-1962 şi umilinţa dispreţuirii credinţei şi a tradiţiilor
strămoşeşti sub regimul comunist, care l-a înstrăinat pe ţăranul român
de el însuşi, încercând să-l transforme forţat în lucrător industrial. în
prezent, (după 1989), ţăranul român trăieşte suferinţa dezrădăcinării sale
şi a înstrăinării sale prin emigraţie în străinătate, lucrând mai mult pentru
dezvoltarea altor ţări decât pentru propria sa patrie de origine.
Toate aceste vitregii îndurate de ţăranul român au avut efecte
devastatoare la nivelul identităţii şi mentalităţii sale, lovind adânc
7Agricultor, scriitor şi gânditor francez de origine algeriană, Pierre Rabhi este unul dintre
pionierii agriculturii biologice şi inventatorul conceptului de „ Oaze în toate locurile”. El apără un
tip de societate mai respectuoasă faţă de fiinţele umane şi faţă de pământ.
8Pierre R a b h i , Manifestpentru o nouă relaţie a omului cupământul, Ed. Basilica a Patriarhiei
Române, Bucureşti, 2009, p. 69.
9 Consecinţă a economiei socialiste, colectivizarea reprezintă procesul prin care au fost
trecute mijloacele de producţie, pământurile, în proprietatea colectivă, prin naţionalizare, ex
propriere etc.; procesul prin care s-au unit principalele mijloace de producţie ale ţărănimii în
cooperative.
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în normalitatea sau în firescul vieţii sale tradiţionale şi generând în
mediul urban transformări negative de ordin spiritual, cultural şi
demografic.
Deşi se considera ideologic un câştig, rezultatul colectivizării co
muniste a fost dezastruos şi demolator pentru identitatea şi demnita
tea ţăranului şi a satului în general, iar pierderea a fost enormă. Un
profit fără proprietate! CAP-urile10 erau în teorie proprietatea tuturor
ţăranilor, dar, de fapt, a nici unuia dintre ei. Un profit fără libertate!
Colectivizarea a fost un proces forţat, nu a fost o asociere liberă, nici
bine-venită şi nici bine gândită. Pierderea simţului proprietăţii şi a dem
nităţii omului liber a fost o pagubă pe termen lung, a dus la degradarea com
portamentului uman prin nivelare şi constrângere. De asemenea, ea a dus
la pierderea iniţiativei particulare şi la pierderea încrederii în corectitudinea
retribuţiei pentru munca prestată. în consecinţă, ţăranii de astăzi au o
mare reticenţă în a lucra pământul prin asociere agricolă din cauza
traumei colectivizării forţate şi a dezamăgirilor suferite ca urmare a
experienţei lor negative cu CAP-urile.
Deşi nici până astăzi nu s-a încheiat anevoiosul proces de retrocedare
a proprietăţilor confiscate de către regimul comunist - după 20 de ani de la
publicarea Legii Fondului Funciar (18/1991) -, totuşi, din cele 12 milioane
de hectare de teren arabil, nouă milioane s-au restituit proprietarilor,
creându-se astfel aproximativ 4-5 milioane de proprietari de parcele
mici a câte 0,5-1 ha de teren11. Lipsa unei gândiri unitare în organizarea
eficientă a agriculturii, numărul mic al programelor de sprijinire a investi
ţiilor, subvenţiile foarte reduse; valorificarea dezorganizată a producţiei ne
diminuează nouă, românilor, mult şansele de redresare a agriculturii şi ne
împiedică să valorificăm potenţialul natural existent în spaţiul rural.
Prin urmare, criza actuală a satului românesc este amplificată şi de
tensiunea existentă între potenţialul de dezvoltare şi neputinţa de afirmare.
Ţară cu pământ bogat, dar cu ţărani săraci! Mult teren agricol, dar fă
râmiţat, multe speranţe, dar puţine mijloace de a-1 lucra eficient şi de
a valorifica recolta obtinută.
Dorinţa
/
/ de a avea sau a face ceva rentabil
şi lăudabil, dar şi neputinţa de a ajunge la acel ceva!
10CAP - Cooperativă Agricolă de Producţie, unitate economică socialistă autonomă,
realizată prin asocierea ţărănimii, bazată pe proprietatea cooperatistă asupra mijloacelor de
producţie şi a producţiei.
11Vezi web site-ul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor: http:llwww.anrp.

gov. ro.
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Aşa cum afirma recent domnul Emil Boc, suntem astăzi în si
tuaţia în care, deşi „ţara noastră are capacitatea de a hrăni 80 de mili
oane de oameni, din nefericire, importă cea mai mare parte a produselor
agroalimentare!"12 Altfel spus, terenul cultivabil al României poate hră
ni 80 de milioane de oameni, dar când?, şi cultivat de cine? De români
sau de străini? Oricum, nu poate exista cu adevărat ţară românească
fără ţărani români!
Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu o su
prafaţă totală de 238.000 km2 şi o populaţie de peste 21 de milioane de
locuitori, România este, ca mărime mijlocie, cel de-al doilea stat-membru al Uniunii Europene după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafa
ţa totală a Uniunii Europene şi 4% din populaţia acesteia. Zonele ru
rale din România acoperă 87,1 % din teritoriul ţării, cuprinzând 45,1 %
din populaţie, şi anume 9,7 milioane de locuitori13.
Restructurarea şi eficientizarea reală a agriculturii româneşti vor
avea un impact deosebit asupra economiei rurale în general, având în
vedere că agricultura continuă să rămână cea mai importantă activi
tate din spaţiul rural şi o sursă esenţială de venit pentru gospodării şi
pentru piaţa internă sau chiar şi externă. Populaţia activă reprezintă
46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural şi poate contribui la
susţinerea creşterii economice din zonele rurale, dacă vor exista mij
loace de stimulare adecvate14.
Biserica Ortodoxă Română militează cu responsabilitate pentru dezvol
tarea rurală, şi pentru că majoritatea populaţiei sărace din mediul rural este
creştin ortodoxă, iar preoţii noştri de la sate se confruntă cu multe probleme
de ordin social şi pastoral Criza economică, şomajul, dezvoltarea rurală
insuficientă şi emigraţia spre ţări mai bogate au creat o criză majoră a
satului românesc, care se zbate între tradiţie şi supravieţuire, cu spe
ranţe firave pentru viitorul apropiat.
La nivelul Patriarhiei Române, în satele sărace, avem multe bise
rici în construcţie, mai ales acolo unde n-au existat niciodată biserici,
iar altele necesită restaurare sau reparaţie. Avem nevoie de case paro
hiale, pentru ca preoţii să locuiască în sat, dar şi de cantine parohiale,
pentru ca oamenii săraci să fie şi mai mult ajutaţi cu o supă caldă,
cu un prânz, mai ales sâmbăta, după parastas, sau duminica, după
12Emil Boc, prim-ministrul României, sâmbătă, 5 noiembrie 2011, cu ocazia vizitei la
Braşov, vezi web site-ul Guvernului Romnâniei www.gov.ro.
13Vezi web site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: http://www.madr.ro.
14Vezi http://www. madr. ro..
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Sfânta Liturghie. Sărăcia actuală de la sate ne determină să organizăm
mai multă solidaritate între parohiile urbane şi cele rurale şi mai mul
tă cooperare cu autorităţile locale şi cu posibili donatori.
Aceste activităţi social-pastorale coordonate de Biserică întâm
pină însă dificultăţi din cauza situaţiei economice precare a multor
comunităţi din mediul rural. Există în rândul preoţilor noştri multă
voinţă de a ajuta pe cei săraci, dar puţine mijloace de a realiza cele ce
sunt urgent necesare.
Se constată tot mai mult că în satul în care nu este biserică, nu
este preot, nu este casă parohială sau preotul nu locuieşte în sat, ci la
oraş şi face naveta la sat, există mai multe cazuri de alcoolism, mai
multă singurătate, mai puţină solidaritate între oameni, mai puţină
comuniune şi mai puţină bucurie. în schimb, acolo unde biserica este
deschisă în fiecare duminică şi zi de sărbătoare, unde preotul aduce
speranţă, organizând programe de întrajutorare frăţească şi mobili
zând oamenii credincioşi să-i ajute pe cei mai săraci, situaţia spiritu
ală şi socială a parohiei este diferită. Deci, actul religios nu are numai o
consecinţă cultică sau spirituală, ci el influenţează şi viaţa socialăaduce un
spor de calitate vieţii într-o anumită comunitate. Acolo unde există coo
perare strânsă între preot, primar, învăţător şi medic, între toţi factorii
de răspundere, se creează speranţă mai multă şi comuniune spirituală
mai intensă. Totuşi nu putem cere credincioşilor noştri să contribuie
foarte mult la dezvoltarea activităţii social-pastorale a Bisericii în co
munitatea rurală dacă ei sunt foarte săraci. în acelaşi timp, nu trebuie
doar să aşteptăm ajutorul statului român, ci trebuie să încurajăm şi să
preţuim agricultorii harnici şi darnici din comunitatea noastră românească.
Suntem interesaţi ca satul românesc să fie un sat în care viaţa să fie o bine
cuvântare, nu o înstrăinare a oamenilor de propriul pământ şi de propria
identitate. Aceasta înseamnă că putem să învăţăm şi din experienţa
altora, dar şi să valorificăm din trecutul satului românesc unele vir
tuţi spirituale, morale şi practice, cum sunt: credinţa, cinstea, hărnicia,
dărnicia, simţul proprietăţii şi al iniţiativei, solidaritatea şi comuniu
nea în comunitatea rurală şi între comunităţile rurale.
în limba română se spune despre ţăranul harnic şi priceput că
este gospodar, însă cuvântul „gospodar" vine din slavonă şi înseamnă
„domnitor". Deci, într-un fel, un om gospodar este un domnitor pe
moşia sa, cel care are grijă de aceasta, o apără şi o cultivă, fiind bucuros
de frumuseţea şi rodnicia ei. Gospodarul adevărat simte o răspundere
constantă pentru moşia moştenită de la moşi-strămoşi. El exprimă sen
timentul recunoştinţei când moşia rodeşte şi se bucură că o poate dărui sau
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transmite în stare bună urmaşilor. Am dat doar un exemplu de valorifi
care spirituală şi etică a unor termeni vechi din tradiţia noastră.

3. Speranţă pentru satul românesc: o agricultură rentabilăy
orientată etico-social si ecologic
Speranţa pentru satul românesc se află într-un viitor pregătit în mod
activ, nu doar aşteptat în mod pasiv. Speranţa aceasta este ca ploaia care
cade pe solul deja pregătit. Ploaia care vine de sus nu depinde de noi,
dar lucrarea pământului depinde de noi, astfel că, atunci când vine
ploaia, aceasta trebuie să cadă pe un sol pregătit. Viitorul trebuie pregă
tit cu discernământ critic şi creator, dar şi cu efort stăruitor.
La punerea în practică a oricărui proiect major trebuie avut în ve
dere nu numai profitul material imediat, ci şi câştigul spiritual pe termen
lung. Profitul material pe termen scurt poate fi mare, dar consecinţele
pe termen lung pot fi uneori negative. Lacom de câştig sau profit imediat
şi nelimitat, omul individualist din epoca modernă şi postmodernă, secula
rizat, exploatează în mod excesiv şi neraţional pământul, fără să-i protejeze
sănătatea sa naturală. Astfel, omul secularizat care a pierdut simţul spiritual
al relaţiei sale cu pământul nu mai sfinţeşte pământul, ci îl otrăveşte, îl de
gradează şi-l îmbolnăveşte. Ca atare, criza ecologică sau criza mediului în
conjurător este şi o criză spirituală, o consecinţă a crizei universului interior
sau spiritual al omului secularizat15.
Prin urmare, agricultura nu trebuie redusă la o industrie agra
ră, la o lăcomie pătimaşă după profit material cu orice preţ, ci trebuie
avută în vedere şi bogăţia spirituală a relaţiei om - natură şi a oamenilor
între ei şi între generaţii succesive. Cu alte cuvinte, nu contează doar
cantitatea materială obţinută imediat, ci şi calitatea relaţiilor oame
nilor cu natura şi întreolaltă. Economicul nu mai trebuie separat de etica
socială şi de responsabilitatea ecologică. Practic, pentru prezent şi viitor tre
buie promovate atât dezvoltarea asociaţiilor agricole pentru producţie mare
(hrana întregii populaţii a ţării şi export), cât şi fermele de familie în care
se cultivă în mod deosebit relaţia familie - pământ şi relaţiile interumane.
La nivelul acestor ferme de familie, cultura tradiţională şi relaţiile in
terumane se păstrează mai puternic decât la nivelul fermelor de tip
nord-american, industrial. Noi considerăm că ambele forme pot coexista
în mod complementar. Valorile etico-sociale permanente privind gene15Pierre R abhi, M an ifest p en tru o n ou ă relaţie a om u lu i cu p ă m â n tu l, p. 5.
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raţia prezentă şi generaţiile viitoare însă trebuie cultivate în ambele
forme de agricultură.
Mai precis, natura trebuie mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu,
pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
Părintele Dumitru Stăniloae spunea în acest sens: „natura nu-şi
îndeplineşte rolul ei fără om, sau printr-un om care lucrează contrar ei. Prin
coruperea, sterilizarea şi otrăvirea naturii, omul face imposibilă existenţa sa
şi a semenilor săi. Astfel, natura nu este numai condiţia existenţei omului
singular, ci şi a solidarităţii umane. Natura apare într-un mod cu totul clar,
ca mediul prin care omul poate face bine sau rău semenilor săi, dezvoltându-se sau ruinându-se el însuşi din punct de vedere etic sau spiritual"16.
între creaţie şi Creator, între dar şi Dăruitor există o legătură de
viaţă pe care Sfânta Scriptură o descrie ca fiind: „legământul veşnic din
tre Mine (Dumnezeu) şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pă
mânt" (Facerea 9,16). Libertatea noastră însă, a fiecăruia dintre noi şi a
tuturor împreună, este cea care poate transforma o legătură sănătoasă
şi sfântă a vieţii într-o legătură a degradării şi a morţii. Agricultorul
adevărat este harnic şi darnic; responsabil de a înmulţi darurile şi bu
curia de a face pământul roditor. Dăruim semenilor noştri ceea ce am
primit de la Dumnezeu ca dar, la care am adăugat munca şi price
perea noastră; astfel, realizăm o bogată comuniune veşnică divinoumană, unind, prin agricultură, cultul şi cultura, ştiinţa practică şi
spiritualitatea profundă.
în plus, viaţa înseamnă mai mult decât consum, deoarece nu trăim nu
mai biologic, ci şi spiritual. Viaţa înseamnă mai ales comuniune de gândire şi
de acţiune între contemporani, dar şi între generaţiile trecute şi cele viitoare.
în faţa nelimitatei dorinţe de câştig „mereu mai mult" care ruinea
ză planeta pentru profilul unei minorităţi, sobrietatea este o alegere conştien
tă, inspirată de raţiune. Ea este o artă şi o etică de viaţă, sursă de satisfacţie
şi de profundă stare de bine. Ea reprezintă o poziţionare politică şi un act de
rezistenţă în favoarea pământului, a împărţirii bunurilor şi a echităţii17.
Industrializarea agriculturii, prin utilizarea masivă a îngrăşă
mintelor chimice, a pesticidelor şi a seminţelor hibride şi prin me
canizarea excesivă, a prejudiciat grav pământul care ne hrăneşte,
precum şi cultura ţăranilor. Pierre Rabhi constată în această privinţă:
16Pr. Dumitru Stăniloae , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. I, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, ediţia a doua, p. 223.
17Pierre R a b h i , Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul, p. 137.
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„Neputănd produce fără a distruge, umanitatea se expune unor perioade de
foamete fără precedent"18.
„O agricultură care nu poate să producă fără să distrugă poartă în ea
germenii propriei sale distrugeri"19.
Dacă noi consumăm totul şi degradăm totul din natură (crea
ţie), dovedind lipsă de respect faţă de Creator, nerecunoştinţă şi ne
păsare faţă de darurile primite, ce transmitem generaţiilor viitoare?
Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat şi sfinţit sau pământ de
gradat şi pustiit? Totuşi, putem transmite generaţiilor viitoare bogă
ţie şi înţelepciune, dacă gândirea noastră este creatoare de valori şi
voinţa noastră este promotoare a coresponsabilităţii şi a cooperării
practice la nivel naţional şi planetar.
t D a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Dl Andrei Marga, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”
acordând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel titlul de „Doctor Honoris Causa”

18Pierre R a b h i , Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul\ p. 135.
19Pierre R a b h i , Manifest pentru o nouă relaţie a omului cu pământul, p. 70.
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La sfârşitul evenimentului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit
Bibliotecii universitare câteva cărţi, ca dar şi binecuvântare pentru cei ce se
ostenesc în instituţia clujeană.

Summary: His Beatitude Father Patriarch DanieVs Canonical Visit to the

Archdiocese o f Vadul? Feleacul and Cluj, on the Ocassion ofNinety Years Since
this Eparchy Was Restablished.
Ninety years it has been this year since the Archdiocese of Vadul, Feleacul and
Cluj was restablished, on 6th of December 1921. On this occasion, His Beatitude
Father Daniel. Patriarch of the Romanian Orthodox Church, made a canonical visit
to this eparchy, between the 5th and the 7th of December, in answer to the invitation of His Eminence Andrei, Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş.
Before His Beatitude s arrival, a colloquium about Ninety Years Old Eparchy o f Cluj.
History, Events, Personalities proceeded on the 5th of December, in Nicolae Ivan Aula
Magna of the Faculty of Orthodox Theology of Cluj.
On the 6thof December, His Beatitude officiated the Holy and Divine Liturgy
in the Metropolitan Cathedral of Cluj-Napoca, assisted by a group of high ecclesiastics, with in the frame of which the Head of the Romanian Orthodox Church
called to minds the life and miracles of Saint Nicholas, who was a perfect example of
living worthy of imitating by the Christians of everywhere and every time. Further
on, His Eminence Metropolitan Andrei gave a solemn speech in which he called
the memory of the great hierarchs who had shepherded the Archdiocese of Vadul,
Feleacul and Cluj.
The Divine Liturgy having come to an end, all the officiating high ecclesiastics
took part in the festivity of the Archdiocese of Vadul, Feleacul and Cluj- Museum
being inaugurated in the semi- basement of the Metropolitan Cathedral. On the last
day of His visit, His Beatitude Father Patriarch Daniel was awarded the the academ
ic title of Doctor Honoris Causa by “Babeş-Bolyai” University of Cluj. This highly reputed academic title was handed over to Him by Professor Andrei Marga, Rector of
the University, who gave a subsequently a speech about the academic achievements
of this distinguished educaţional institutional. Further on, His Eminence Andrei,
Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana an Maramureş, pronounced a Laudatio allocution, extolling the personality of the Head of the Romanian Orthodox Church, and
placing therewith particular emphasis on His Beatitudes life and pastoral, missionary and cultural achievements. By way of conclusion, His Beatitude Father Patriarch
Daniel gave a maiden speech about “The Romanian Village Between Tradition,
Survival and Hope” in which he evoked the exemplary image of the Romanion vil
lage, with its unmistakable life and spirituality.
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Hirotonia întru arhiereu
a Părintelui Arhimandrit Ignatie Trif,
Arhiereu-vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române
a Spaniei şi Portugaliei
(11 decembrie)
R e d a c ţ ia

în ziua de 11 decembrie 2011, Preacuviosul Părinte arhimandrit Ignatie Trif
a fost hirotonit ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei şi Portugaliei,
în Catedrala mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris.
Hirotonia a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii săvârşită de mai mulţi ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi cu înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul
Român al Europei Occidentale şi Meridionale.

Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei are, din data de
11 decembrie 2011, un al doilea ierarh. Preacuviosul Părinte arhimandrit
Ignatie Trif a fost hirotonit întru arhiereu-vicar, pentru eparhia românească
din Peninsula Iberică. Evenimentul s-a desfaşurat în Catedrala mitropoli
tană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris. De menţionat
este faptul că, tot în Catedrala mitropolitană, în seara din preziua hirotoniei,
după slujba Vecerniei, a urmat rânduiala ipopsifierii sau a chemării la arhierie
a Părintelui arhimandrit Ignatie Trif.
Hirotonia a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii săvârşite de şapte ie
rarhi ai Bisericii noastre, în frunte cu înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi cu înaltpreasfinţitul Iosif,
Mitropolitul Român al Europei Occidentale şi Meridionale.
După mărturisirea de credinţă a noului ierarh s-a dat citire actului
de confirmare a alegerii sale, semnat de întâistătătorul Bisericii noastre,

198

Hirotonirea întru arhiereu a Părintelui Arhimandrit Ignatie Trif

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Actul a fost prezentat de Preasfmţitul
Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului,
în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh la acest eveniment. în
continuare, redăm integral acest Act patriarhal de confirmare, având numă
rul 1/2011, emis de Cancelaria Sfântului Sinod la data de 7 decembrie 2011,
în temeiul Hotărârii nr. 8492 / 24 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) şi art. 133
alin. (2) din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe

Române:

t DANIEL
Prin harul şi purtarea de grijă ale lui Dumnezeu,
Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei
si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini
din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei,
si tuturor ascultătorilor si cititorilor acestui

y

y

Act patriarhal de confirmare,
H ar; m ilă şi p ace de la Dumnezeu, iar de la N oi, părinteşti bine
cuvântări!
Ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6)
şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi fu n cţion area
Bisericii O rtodoxe R om âne, aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din ziua de 24 oc
tombrie 2011, a examinat propunerea Preasfinţitului Părinte Timotei,
Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei, privind înfiin
ţarea postului de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Spaniei şi Portugaliei şi alegerea în acest post a Preacuviosului
Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, consilier în cadrul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale.
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Având în ve
dere că propune
rea Preasfintitului
/
Părinte
Episcop
Timotei are ca
scop împlinirea ce
rinţelor duhovni
ceşti, liturgice, pas
torale şi misionare
ale celor aproape
un milion de creş
tini ortodocşi ro
mani din Spania
şi Portugalia, im
pulsionarea activi
tăţii misionar-pastorale în cuprinsul
Mi tropoliei Ortodoxe
Române a Europei
Occidentale şi Meri
dionale, precum şi
sprijinirea ierarhi
lor din Mitropolie
în lucrarea pe care
o desfăşoară spre fo 
losul duhovnicesc;
educaţional şi social
Moment din timpul slujbei de hirotonie întru arhiereu
al credincioşilor din
a Preacuviosului Arhimandrit Ignatie Trif
cadrul comunităţi
lor ortodoxe române
din Marea Britanie şi Irlanda, arhiereul-vicar având îndatorirea statuta
ră de a fi prezent şi a-şi desfăşura activitatea cu timp şi fără timp în cu
prinsul eparhiei, în conformitate cu atribuţiile ce-i vor fi încredinţate
prin Decizia Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei ce va fi aprobată
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
Apreciind că Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ignatie (Ilie)
Trif are o temeinică formare pastorală, duhovnicească şi monahală,
dobândită în peste 10 de ani de slujire la sfântul altar şi în cei aproape
4 ani de viaţă călugărească, o solidă pregătire teologică în domeniul
studiilor patristice şi o fructuoasă experienţă didactică dobândită, în
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cepând din anul 2002, în calitate de asistent şi lector universitar titular
la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 1 Decembrie 1918
din Alba Iulia, o susţinută activitate publicistică şi numeroase parti
cipări la simpozioane şi întruniri naţionale şi internaţionale, precum
şi simţ administrativ-gospodăresc dovedit în răspunderile încredin
ţate în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi, mai apoi, a Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale;
Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei
şi Portugaliei, în temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) lit. k) din Statut
privind consultarea prealabilă de principiu cu Patriarhul României
şi mitropolitul locului, în legătură cu necesitatea pastoral - misionară
şi administrativă a înfiinţării unui post de arhiereu - vicar în eparhia
pe care o păstoreşte şi, după consultarea cu Sinodul mitropolitan al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale
şi cu organismele eparhiale, făcută în conformitate cu prevederile
art. 132 alin. (2) din Statut; a propus Sfântului Sinod înfiinţarea pos
tului de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei
şi Portugaliei, precum şi alegerea în acest post a Preacuviosului
Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif.
După aprobarea înfiinţării postului de arhiereu - vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, în urma exa
minării canonice care s-a făcut Preacuviosului Părinte Ahimandrit
Dr. Ignatie (Ilie) Trif, în conformitate cu prevederile art. 130 alin.
(12) din Statut; şi a constatării că Preacuvioşia Sa întruneşte condiţiile
canonice pentru ridicarea la treapta arhieriei, menţionate în art. 130
alin. (4) lit. a)-g) din Statut, la propunerea Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină şi ca urmare a votului exprimat, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 24 octom
brie 2011, a aprobat alegerea Preacuviosului Părinte Ahimandrit
Dr. Ignatie (Ilie) Trif în postul nou-înfiinţat de Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei şi ridicarea sa la
treapta arhieriei, urmând a purta, în această demnitate bisericească,
titulatura Mureşeanul.
Pentru împlinirea rânduielilor canonice şi statutare bisericeşti,
cele de mai sus se prezintă spre ştiinţă tuturor celor de faţă, pre
cum şi întregului cler şi tuturor credincioşilor din Sfânta Episcopie
Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei şi celor din cuprinsul
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale,
astăzi, duminică, 11 decembrie 2011, la hirotonia întru arhiereu a
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Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, pentru
postul de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei
şi Portugaliei, în cadrul Sfintei Liturghii.
Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum prevede Canonul
34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Chiriarhul Său, Preasfinţitul
Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei şi Portugaliei,
faţă de Mitropolitul locului şi de Patriarhul României, dar mai ales
fată
/ de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să lucreze în
comuniune cu ceilalţi ierarhi din Mitropolia Ortodoxă Română a
Europei Occidentale şi Meridionale, să arate iubire de neam, grijă pă
rintească pentru parohii şi mănăstiri, pentru valorile credinţei ortodo
xe, pentru cultura creştină, precum şi dragoste părintească faţă de cle
rul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se tuturor
călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor
Bisericii noastre străbune; să se consulte şi să coopereze cu autorită
ţile din Spania şi Portugalia, precum şi din alte ţinuturi în care-şi va
desfăşura activitatea, spre binele Bisericii şi al credincioşilor ortodocşi
români.
încredinţăm pe Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşeanul,
noul Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei
şi Portugaliei, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor
Sfântului Apostol îacob, ocrotitorul Spaniei şi Portugaliei, ale Sfântului
Apostol Andrei, ocrotitorul României, ale Sfântului Ierarh Simion Ştefan,
Mitropolitul Transilvaniei precum şi ale tuturor Sfinţilor Români.
Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, împreună să preamărim pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită.
Amin!

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
t D a n ie l

Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
In cuvântul rostit după Sfânta Evanghelie, înaltpreasfinţitul Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, cel care l-a călugă-
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rit şi l-a hirotonit pre
ot pe Părintele Ignatie,
a apreciat calităţile dosebite ale noului ie
rarh.
„Rugăciunile
noastre către Arhiereul
Cel Veşnic sunt aces
tea: să-i întărească mi
siunea pe care o înce
pe, pentru că şi până
acum a făcut misiu
ne bună. Cei ce-1 cu
nosc (...) ştiu cu câtă
râvnă a slujit şi până
acum Mântuitorului
Hristos şi ca preot la
Catedrala din Alba
Iulia si
> ca dascăl la
Şcoala de Teologie din
Alba Iulia, si ca misionar râvnitor oriunde a
fost trimis, si acelaşi lucru îl va face şi aici. De
aceea, înaltpreasfinţia
Preasfinţitul Ignatie, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe
a Spaniei şi Portugaliei binecuvântând pe credincioşi
Voastră, ne bucurăm
că aveţi
> un ucenic
de nădejde, care socotim noi că va face misiune bună în Biserica Domnului
Iisus Hristos de aici, în Europa Oocidentală şi Meridională”, a mărturisit
Inaltpreasfinţitul Părinte Andrei.
Preasfinţitul Ignatie Trif, pe nume de botez Ilie, s-a născut pe 7 iu
lie 1976, în localitatea Bilbor, judeţul Harghita. Intre 1997 şi 2001 a ur
mat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia la specializarea
Teologie Pastorală. A avut preocupări în domeniul Teologiei dogmatice şi
în studierea Părinţilor Bisericii şi, de aceea, după absolvirea facultăţii, în
2001, s-a înscris la cursurile de doctorat la specialitatea Patrologie şi literatu
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ră postpatristică, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu. între
anii 2003-2009 a urmat şcoala doctorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei şi al Idrima Kratikon
Ipotrofion. în anul 2011 a obţinut titlul de Doctor în Teologie, specialitatea
Patrologie şi literatură postpatristică, cu lucrarea „Sfântul Grigorie Palama
şi doctrina despre energiile necreate”, susţinută la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti.
în ziua de
> Preasfinţia Sa a fost tuns în monahism,
>
24 februarie 2008, de înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei Andreicuţ, pe
când era Arhiepiscop de Alba Iulia, şi a slujit ca diacon la Mănăstirea Poşaga
şi ca preot la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia. în anul 2011 s-a trans
ferat în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi
Meridionale, primind în ziua de 19 mai rangul de arhimandrit. Preasfinţia
Sa fost ales Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi
Portugaliei în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 24
octombrie 2011, urmând a purta, în această demnitate bisericească, titula
tura „Mureşeanul”.

Summary: Father Archimandrite Ignatie Trif has taken holy orders as Auxiliary
Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal
On the 1 l th of December 2011, Most Reverend Father Archimandrite Ignatie
Trif was ordained Auxiliary Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Spain and
Portugal in Saint Archangels Michael, Gabriel and Raphael Metropolitan Cathedral
in Paris. In the preceding evening, after the Vesper Service, a ceremonial of calling to
the Episcopal dignity was given in this cathedral for Father Ignatie Trif.
The service for the ordainment took place within the frame of the Divine
Liturgy ofFiciated by seven high ecclesiastics of the Romanian Orthodox Church,
headed by His Eminence Andrei, Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and
Maramureş, and His Eminence Iosif, Romanian Metropolitan of Western and
Meridional Europe.
The confirmation deed of the new hierarch being elected was signed by the
Head of our Church, His Beatitude Father Patriarch Daniel, and read out by His
Grace Father Ioachim Băcăoanul, Vicar Bishop of the Archdiocese of Roman and
Bacău, in his capacity as His Beatitude Father Patriarch’s representative at this event.
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Hirotonirea întru arhiereu a Părintelui Arhimandrit Ignatie Trif
His Grace Ignatie Trif was tonsured into monasticism, on the 24th of February
2008, by His Eminence Metropolitan Andrei Andreicuţ (when he had been
Archbishop of Alba Iulia), and he served as a deacon at Poşaga Monastery, and as a
priest at the Archiepiscopal Cathedral in Alba Iulia. In 2011, he was transferred to
the Romanian Orthodox Metropoly of Western and Meridional Europe, being promoted to the rank of archimandrite, on the 19th of May. His Grace was appointed
Vicar Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal within the
meeting of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, held on the 24th
of October 2011, and in this high ecclesiastic dignity he was to bear the symbolic
surname of “Mureşeanul”.
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Proiect de colaborare între
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
şi Academia Teologică din Moscova
(19-21 decembrie)
R e d a c ţ ia

La sfârşitul anului 2011, o delegaţie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul” din Bucureşti, avându-i ca membri pe Părintele decan Ştefan
Buchiu, Părintele prorector Emanoil Băbuş, Domnul Dumitru Radu, profesor la
Secţia Artă sacră şi Părintele Diacon Eugeniu Rogoti, angajat al Administraţiei
Patriarhale, s-a deplasat în Rusia, în vederea semnării unui acord de cooperare ştiin
ţifică cu Academia Teologică din Moscova.
în cadrul vizitei efectuate în perioada 19-21 decembrie, membrii delegaţiei
române au discutat cu înaltpreasfinţitul Părinte Evghenie de Vereja, rectorul instituţiei-gazdă, analizând posibilităţile de cooperare dintre cele două facultăţi teologice
şi au participat la o întâlnire cu studenţii Academiei. Totodată, au vizitat Muzeul
arheologic bisericesc al Academiei Teologice din Moscova, şcoala de iconografie şi
Biblioteca acesteia, cât şi Lavra „Sfânta Treime” şi Schitul „Ghetsimani”, din apropi
erea localităţii Serghiev Posad, unde se află sediul Academiei Teologice, continuatoa
rea, pe linie teologică, a Academiei Slavo-Greco-Latine din Moscova.

In perioada 19-21 decembrie 2011, cu câteva zile înainte de marele
praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, o delegaţie a Facultăţii
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti s-a deplasat în
Rusia, în vederea semnării unui acord de cooperare ştiinţifică cu Academia
Teologică din Moscova. Delegaţia română a fost condusă de Părintele Ştefan
Buchiu, decanul instituţiei teologice din Bucureşti. Din delegaţie au mai
făcut parte Părintele Emanoil Băbuş, prodecan, şi Domnul Dumitru Radu,
profesor la Secţia Artă sacră. Traducerea din limba rusă a fost facilitată de
Părintele Diacon Eugeniu Rogoti, angajat al Administraţiei Patriarhale de la
Bucureşti.
>
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Delegaţia Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti vizitând Muzeul arheologic bisericesc
al Academiei Teologice din Moscova

în seara zilei de sosire, 19 decembrie, la Serghiev Posad, localitatea unde
se află Academia moscovită, delegaţia română a participat la o cină de lucru
oferită de înaltpreasfinţitul Părinte Evghenie de Vereja, rectorul instituţieigazdă. în cadrul discuţiilor s-au trasat, în mare, posibilităţile de cooperare în
tre cele două instituţii, subliniindu-se, întâi de toate, posibilitatea schimbului
de profesori, pe perioade scurte, dar şi a schimbului de studenţi, pentru un
semestru, mai ales la Secţia Artă sacră.
în dimineaţa zilei de 20 decembrie, după ce a asistat la Liturghia în lim
ba greacă, oficiată de Părintele Dionisie Şlenov, la strană cântând studentul
român Ionuţ Barbu, delegaţia română a vizitat Muzeul arheologic bisericesc
al Academiei Teologice din Moscova. Muzeul a fost înfiinţat în 1948 şi cu
prinde exponate bisericeşti, mai ales icoane, din secolele XVI-XVII, precum
şi cabinetul de lucru al celui care a înfiinţat muzeul, vrednicul de pomenire
patriarh Alexie I Simanski. Delegaţia română a vizitat apoi şcoala de ico
nografie a academiei moscovite, unde studiază aproximativ 100 de tineri,
timp de patru ani, perfecţionându-se în arta broderiei şi a pictării icoanelor.
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Părintele Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, oferind un album
înaltpreasfinţitului Evghenie de Voreja, rectorul Academiei Teologice din Moscova

Membrii delegaţiei au putut urmări câteva lucrări de diplomă, în curs de
realizare - broderii si
> icoane - ale studentelor din anul terminal. In aceeaşi
zi, delegaţia Facultăţii teologice bucureştene a vizitat Biblioteca Academiei
Teologice din Moscova.
în dimineaţa zilei de 21 decembrie, delegaţia română a participat la
slujba arhierească, oficiată de înaltpreasfinţitul Părinte Evghenie de Vereja.
După slujbă, delegaţia a vizitat bisericile Lavrei „Sfânta Treime”, unde se află
moaştele Sfântului Serghie de Radonej, precum şi Schitul „Ghetsimani”, din
apropierea oraşului Serghiev Posad. Schitul „Ghetsimani” este vestit prin bi
serica rupestră şi peşterile unde se nevoiau, la sfârşitul secolului al XlX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, călugării pustnici din Lavra „Sfânta Treime”,
cel mai cunoscut dintre aceştia fiind Cuviosul Barnaba.
în după-amiaza aceleiaşi zile, începând cu ora 15:00, delegaţia româ
nă a participat la o întâlnire cu studenţii, organizată în sala de festivităţi
a Academiei Teologice din Moscova. în cuvântul de prezentare a oaspeţi
lor, înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Evghenie de Vereja i-a anunţat pe
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studenţi despre motivul pentru care se află delegaţia română la Moscova,
precum şi despre stadiul actual de aliniere a învăţământului teologic rusesc
la procesul de la Bologna, în vederea acreditării acestuia de către Ministerul
Educaţiei din Federaţia Rusă. Inaltpreasfinţia Sa a mai menţionat progresele
învăţământului teologic românesc în această privinţă.
Tot atunci, Părintele decan Ştefan Buchiu a ţinut o conferinţă despre
istoricul şi situaţia actuală a învăţământului teologic ortodox românesc, în
general, şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în special.
In urma conferinţei Părintelui profesor Ştefan Buchiu, studenţii au adre
sat câteva întrebări legate de procesul de la Bologna, dar şi de viaţa studenţilor
bucureşteni. Părintele prodecan Emanoil Băbuş a intervenit, în calitatea sa de
responsabil cu viaţa studenţească la Facultatea bucureşteană, descriind mo
dul în care îşi petrec timpul de studiu, dar şi timpul liber studenţii români,
precum şi bursele pe care le primesc aceştia lunar. Tot atunci s-au descris şi
diversele modalităţi de accesare a burselor de studii în străinătate, în special
prin programul Erasmus.

Inaltpreasfinţitul Evghenie de Voreja, rectorul Academiei Teologice di?i Moscova., oferind o icoană
părintelui Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti
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Academia Teologică din Moscova este continuatoarea, pe linie teologi
că, a Academiei Slavo-Greco-Latine din Moscova, înfiinţată la sfârşitul se
colului al XVIII-lea. După incendierea instituţiei, în războiul ruso-francez
din 1812, Academia Teologică din Moscova a fost mutată în incinta Lavrei
„Sfânta Treime”, unde se află şi astăzi. Ea şi-a întrerupt activitatea în perioada
ateismului militant, imediat după revoluţia bolşevică, dar s-a redeschis, întâi
sub formă de seminar teologic, apoi ca academie, în 1948.
Actualmente, în cadrul procesului de trecere la sistemul de la Bologna,
în vederea acreditării, cursurile Academiei se desfaşoară astfel: bacalaureatul
(fostul seminar) timp de patru ani; academia, timp de doi ani, şi doctoratul,
timp de trei ani. Deoarece procesul de trecere la noul sistem este în desfăşu
rare, mai există încă studenţi care fac seminarul, mai ales cei care studiază la
fară frecvenţă.

Summary: A Project of co-operation between the Faculty of Orthodox Theology
of Bucharest and the Theological Academy of Moscow
Between the 19 th and the 2 Ist of December 2011, a few days before the great
feast of the Nativity of our Lord Jesus Christ, a delegation of „Patriarch Justinian”
Faculty of Orthodox Theology of Bucharest went to Russia, towards concluding
an agreement of scientific co-operation with the Theological Academy of Moscow.
The Romanian delegation was led by Father Ştefan Buchiu, Dean of the theological
institution in Bucharest. The delegation also consisted of Father Emanoil Băbuş,
Deputy Dean, and Mr. Dumitru Radu, Professor at the sacred art department. The
translation into and from Russian was in the hands of Father Eugeniu Rogoti from
the Patriarchal Administration in Bucharest.
During their visit, the members o f the Romanian delegation had talks with
His Eminence Evghenie o f Vereja, Rector o f the Theological Academy, in which
the possibilities of co-operation between the two institutions were discussed upon,
and had a meeting with the students of the Academy. They visited there through
the Church Archaeological Museum of the Theological Academy of Moscow, the
school of iconography and its library, as well as „The Holy Trinity” Lavra, and
„Gethsemane” Skete, not far from Serghiev Posad, where there is the residence of
the Theological Academy, which carries on the theological tradition of the Slave,
Greek and Latin Academy of Moscow.
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 septembrie - 31 decembrie 2011)

SEPTEM BRIE
J o i , l septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit la Reşedinţa patriarhală pe Eminenţa Sa Menachem Hacohen,
Marele Rabin al Cultului Mozaic din România, la încheierea misiunii sale în
ţara noastră. Marele Rabin a fost însoţit de soţia sa, Dna Deborah Hacohen,
de Dl Israel Sabag, preşedintele Asociaţiei JO IN T România, şi de Dl Aurel
Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
Vineri, 2 septembrie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Dl BogdanTătaru-Cazaban, Ambasadorul
României la Vatican.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul or
todox român al celor două Americi.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox
român al Europei Occidentale şi Meridionale.
Duminică, 4 septembrie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală.
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Luni, 5 septembrie
A primit în audienţă pe PC pr. Constantin Naclad, inspector al Biroului de
catehizare din cadrul Sectorului Teologic-educaţional al Patriarhiei Române,
coordonatorul programelor „Hristos împărtăşit copiilor” ş i ,Alege şcoala!”.
A primit în audienţă pe Dl ing. dr. Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor
publice şi amenajării teritoriului.
Marţi, 6 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din
Arhiepiscopia Bucureştilor.
Miercuri, 7 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă, la Reşedinţa patriarhală, pe Excelenţa Sa Dl Dan BenEliezer, Ambasadorul Israelului la Bucureşti.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A primit în audienţă pe părintele Jurgen Henkel, pastor evanghelic luteran la
Parohia Selb-Erkersreuth, Biserica Luterană din Bavaria.
Joi, 8 septembrie
în ziua sărbătorii Naşterea M aicii Domnului-, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în
Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Dna doctor Silvia-Aurelia Dobrescu, din Roma,
Italia.
Vineri, 9 septembrie
A primit la Reşedinţa patriarhală pe Dl dr. Nabil Shaath, şeful Comisiei de
Politică Externă din cadrul Consiliului Naţional Palestinian. Oficialul pa
lestinian a fost însoţit de Excelenţa Sa Dl Ahmad Bader Aqel, Ambasadorul
Autoritătii
Palestiniene în România.
> Naţionale
>
în perioada vineri, 9 septembrie - luni, 12 septembrie, Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică în
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Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului,
respectiv la comunităţile ortodoxe române din zona oraşului Munchen.
Marţi, 13 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Miercuri, 14 septembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman,
cu ocazia hramului, şi a rostit cuvântul de învăţătură despre importanţa asu
mării Crucii în viaţa creştinului, ca răstignire a patimilor egoiste.
Joi, 15 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc la
Mănăstirea „înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman.
A primit în audienţă pe Dl Dimitrios Fourlemadis din Grecia.
Vineri, 16 septembrie
A primit în audienţă pe Dl Jean-Dominique Durând, profesor la Universitatea
„Jean Moulin” - Lyon şi preşedintele Fundaţiei Fourviere din Franţa.
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Sâmbătă, 17 septembrie
A participat, la Mănăstirea Cernica, la oficierea slujbei de Parastas întru po
menirea tatălui Preafericirii Sale, învăţătorul Alexie Ciobotea, la împlinirea a
12 ani de la trecerea la cele veşnice.
La finalul slujbei, a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea tatălui său.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox ro
mân al Europei de Nord.
în seara zilei de sâmbătă, 17 septembrie, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ajuns în municipiul Turda, judeţul
Cluj, pentru a sfinţi în ziua de duminică, 18 septembrie, biserica Parohiei
Turda Băi. Preafericirea Sa, însoţit de Inaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
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Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, a fost primit în bi
serica Mănăstirii Mihai Vodă din Turda de către obştea mănăstirii, de preoţii
din municipiile Turda şi Câmpia Turzii, în frunte cu protopopul de Turda, şi
de credincioşi mireni. Cu acest prilej s-a oficiat o slujbă de Te Deum.
După cuvântul de bun venit rostit de înaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a ţinut un scurt cuvânt de învăţătură, în care a arătat legătura
dintre parohie şi mănăstire în spiritualitatea românească.
Duminică, 18 septembrie
A săvârşit slujba de târnosire a bisericii Parohiei Turda Băi, cu hramul „Pogorârea
Duhului Sfânt”, din municipiul Turda, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului
şi Clujului, împreună cu înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi Preasfinţitul Vasile Someşanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, fiind încon
juraţi de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a mii de credincioşi.
La finalul slujbei de târnosire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit
celor prezenţi despre importanţa sfinţirii bisericii şi semnificaţia actelor litur
gice ale acestei slujbe.
Apoi, Preafericirea Sa, înconjurat de cei doi ierarhi şi de soborul de preoţi şi
diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie, pe un podium special amenajat în apro
pierea bisericii.
După citirea Sfintei Evanghelii, rânduită pentru această duminică, numită
Duminica după înălţarea Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile duhovniceşti
ale textului Evangheliei, unde se vorbeşte despre luarea Crucii şi urmarea lui
Hristos.
Cu acest prilej, primarul oraşului Turda, Dl Tudor Ştefănie, a decernat, în
numele Consiliului Local Turda, titlul de „Cetăţean de onoare” al municipiu
lui Turda Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Luni, 19 septembrie
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, un grup de
pelerini ortodocşi români din Scandinavia, conduşi de Preasfinţitul Părinte
Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord.
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A adresat un mesaj de binecuvântare participanţilor la al IV-lea Congres
Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, organizat de Patriarhia Română în
colaborare cu Organizaţia World Vision România, la Palatul Patriarhiei, în
perioada 19-21 septembrie 2011.
Marţi, 20 septembrie
A primit în audienţă pe Dna arhitect Laura-Lucia Mânzăraru şi pe Dna ingi
ner Cristina Mitroi din Bucureşti.
>
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A oferit preoţilor de caritate din Arhiepiscopia Bucureştilor câte un set nou
de haine preoţeşti (reverendă, rasă şi fes), ca semn de încurajare pentru ac
tivitatea misionară pe care o desfaşoară. întâlnirea a avut loc în Sala Europa

Christiana a Palatului Patriarhiei.
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, pe participanţii
la Congresul „Hristos împărtăşit copiilor”. Lucrările congresului s-au desfă
şurat la Palatul Patriarhiei în perioada 19-21 septembrie 2011.
Miercuri, 21 septembrie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Joi, 2 2 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 23 septembrie
A acordat un interviu părintelui Nicolas Ozoline pentru emisiunea
„Ortodoxia” a Postului de televiziune francez „France 2 ”.
în perioada vineri, 23 septembrie - luni, 26 septembrie, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Aradului.
Luni, 26 septembrie
S-a încheiat vizita pe care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a desfaşurat-o în Arhiepiscopia Aradului.
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A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita Excelenţei Sale Antonio Mattiazzo,
Episcopul romano-catolic de Padova, Italia.
Marţi, 27 septembrie
In ziua pomenirii Sfântului Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării
Româneşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie
în biserica Mănăstirii Antim din Bucureşti, cu ocazia hramului. împreună
cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de
preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.
în cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evocat per
sonalitatea marcantă a ctitorului şi ocrotitorului Mănăstirii Antim, Sfântul
Ierarh Antim Ivireanul, „cel mai mare Mitropolit al Ţării Româneşti din toa
te timpurile”.
După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa a sfinţit noul mozaic de pe frontis
piciul bisericii Mănăstirii care-1 înfăţişează pe Sfântul Ierarh Martir Antim
Ivireanul.
A vizitat pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriar
hal,7 la reşedinţa
>
> Sa de la Mănăstirea Antim.
A primit în audienţă pe PC pr. Bogdan-Ioan Popescu, delegatul Patriarhiei
Române la Bruxelles.
Miercuri, 28 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, pe Excelenţa Sa Dl James Carew Rosapepe,
fost Ambasador al SUA în România.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.
A primit în audienţă pe PC diac. dr. Liviu Petcu, asistent cercetător ştiinţific
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
Joi, 29 septembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei, în Salonul Mitropoliţilor din Reşedinţa patriarhală.
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A primit în audienţă pe Dl prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii
din Bucureşti, şi pe PC pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul celei de-a IV-a ediţii a
Simpozionului naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă“, cu
tema „Realitatea şi semnificaţia spaţiului - abordare teologică, filosofică şi
ştiinţifică”, organizat la Mănăstirea Caraiman, în perioada 29 septembrie - 2
octombrie.
Vineri, 30 septembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, la împlinirea a patru
ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Alături de
Preafericirea Sa au slujit mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.
După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României, a fost oficiată în
Catedrala patriarhală slujba de Te Deum, ca mulţumire şi recunoştinţă adusă
lui Dumnezeu pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în cel
de-al patrulea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh a adresat un cuvânt în care a mul
ţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale,
asupra ierarhilor, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
asupra clerului şi credincioşilor drept-măritori. De asemenea, Preafericirea Sa
a evidenţiat importanţa construirii Catedralei Mântuirii Neamului, „un ideal
de peste o sută de ani şi o necesitate imediată, practică liturgică şi publică, un
simbol al unităţii noastre de cuget şi simţire românească”.
După oficierea slujbei de Te Deum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a sfinţit noul car de reportaje al Postului de Televiziune TRINITAS T V a
Patriarhiei Române.
Ziua de sărbătoare a fost marcată apoi printr-un moment festiv în Aula
Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.
A primit în audienţă, la Reşedinţa patriarhală, pe Dl Daniel Funeriu, minis
trul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
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O CTO M BRIE
Sâmbătă, 1 octombrie
A primit în audienţă pe Dl Stelian Gheorghe, preşedintele Steda Residence Bucureşti, Dl arhitect Gheorghe Goiciu, consilier eparhial în cadrul Sectorului
Monumente şi construcţii bisericeşti al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi pe Dl
Cătălin Avram, inspector eparhial.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Gherman din Ladispoli, Italia.
Duminică, 2 octombrie
A oficiat slujba de sfinţire a paraclisului din demisolul noii biserici a Parohiei
„Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan”, Protoieria III Capitală.
Apoi a săvârşit Sfânta Liturghie pe o esplanadă special amenajată în curtea
bisericii. După citirea Sfintei Evanghelii, a ţinut cuvânt de învăţătură în care
a explicat înţelesurile duhovniceşti ale acesteia.
Luni, 3 octombrie
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 4 octombrie
în Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei a prezidat şedinţa de lucru a
Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au
participat şi părinţii protopopi,
A primit în audienţă pe Dl Pierre Rabhi din Franţa, fondatorul Mişcării
„Pământ şi Umanism”, specialist recunoscut pe plan mondial în lupta împo
triva deşertificării şi formator în agroecologie.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Joi, 6 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A avut şedinţă de lucru cu echipa de management şi echipa de proiectanţi a
Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
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Vineri, 7 octombrie
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita Excelenţei Sale, Dl Gjorge Ivanov,
preşedintele Republicii Macedonia.
A primit în audienţă mai multe cadre didactice universitare de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti: PC pr. prof. univ.
dr. Ştefan Buchiu, decan; PC pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuş, prodecan;
PC pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, prodecan; şi PC pr. prof. univ. dr. Adrian
Gabor, secretar ştiinţific.
Sâmbătă, 8 octombrie
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îm
preună cu Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei
şi înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, au fost
primiţi la sediul Ambasadei României din Praga de Dna Daniela Gâtman,
Ambasadorul României la Praga, în prezenţa mai multor oficialităţi din par
tea statului român.
Duminică, 9 octombrie
A oficiat slujba de sfinţire a bisericii ortodoxe româneşti din localita
tea cehă Most, împreună cu Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al
Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia, înaltpreasfinţitul Părinte Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal, fiind înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul, intitulat
„Simbol al recunoştinţei, comuniunii şi cooperării. Biserica - memorial din
Most, Cehia”. După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
şi Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph au săvârşit Sfânta Liturghie, în
conjuraţi de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi din România, Cehia şi
Slovacia, în prezenţa mai multor oficialităţi din partea statelor român şi ceh,
precum şi a zeci de credincioşi ortodocşi români care au ales să trăiască în
Cehia.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după citirea pericopei evanghelice, a
ţinut un cuvânt de învăţătură.
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României i-a dăruit Preafericitului
Părinte Krystoph un set de engolpioane, un set de monede cu patriarhii
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României, un baston arhieresc şi un set de veşminte arhiereşti. Preafericitul
Krystoph i-a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sfinţii
Chirii si
> Metodiu”,J cea mai înaltă distinctie
> bisericească cehă.
După oficierea Sfintei Liturghii a urmat slujba de sfinţire a troiţei închinate
eroilor români care s-au jertfit în al Doilea Război Mondial pentru eliberarea
ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei de sub ocupaţia nazistă.
Luni, 10 octombrie
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Preafericitul Părinte Krystoph, înso
ţiţi de înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi Dna Daniela Gâtman,
Ambasadorul României la Praga, s-au întâlnit cu senatorul Miroslav Antl,
preşedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice şi Constituţionale din cadrul
Senatului Republicii Cehe.
Marţi, 11 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, în vizită de rămas bun pe Excelenţa Sa Dl
Markiyan Kulyk, Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, la încheierea misiunii
diplomatice în România.
A primit în audienţă pe Dl inginer Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor
publice şi amenajării teritoriului.
A primit în audienţă pe PC diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la
Facultăţile de teologie ortodoxă din Bucureşti şi Iaşi.
Miercuri, 12 octombrie
A primit în audienţă, la Reşedinţa patriarhală, pe Eminenţa Sa Cardinalul
Gianfranco Ravasi, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Cultură. La
întrevedere au mai participat Excelenţa Sa Francisco-Javier Lozano, Nunţiul
apostolic în România şi Republica Moldova, şi Dl Bogdan Tătaru-Cazaban,
Ambasadorul României la Vatican.
A hirotesit întru duhovnici 17 preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în
Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală.
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Joi, 13 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.
A adresat un mesaj de condoleanţe la trecerea din această viaţă a distinsului
om de stat Dl Ion Diaconescu, personalitate marcantă a vieţii politice româ
neşti postdecembriste.
Vineri, 14 octombrie
în ziua sărbătorii Cuvioasei Parascheva, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a resfinţit biserica Parohiei „Sfinţii împăraţi
Constantin şi Elena şi Sfânta Parascheva” - Parcul Călăraşi din Capitală.
La finalul slujbei de resfinţire, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a arătat
că un lăcaş de cult odată sfinţit devine darul lui Dumnezeu pentru oameni,
în continuare, Preafericirea Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de
învătătură.
>
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfintit si troita din curtea
lăcaşului
de cult.
>
*

y

>

>

Duminică, 16 octombrie
A resfinţit pictura bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Bariera Rahovei
din Protopopiatul I Capitală.
La finalul slujbei de resfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit
un cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa şi semnificaţia icoanei în
biserică. Apoi, Preafericirea Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de
învăţătură.
Luni, 17 octombrie
A avut şedinţă de lucru cu echipa de management şi echipa de proiectanţi a
Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 18 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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A prezidat şedinţa de lucru a Permanentelor reunite a Consiliului National
Bisericesc şi a Consiliului Eparhial ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei.
A primit în audienţă pe Dl Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe.
A primit în audienţă pe PCuv. protos. David Petrovici, stareţul Mănăstirii
„înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman şi exarh pentru zona de munte a jude
L

i

)

y

y

ţului
Prahova.
,
Miercuri, 19 octombrie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox ro
mân al Spaniei şi Portugaliei.
A primit în audienţă pe Dl Daniel Codrescu, pictor bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, directorul Departamentului pen
tru Românii de Pretutindeni.
Joi, 20 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.
A primit în audienţă pe participanţii la colocviul internaţional cu tema
„Influenţele creştinismului în Europa contemporană în perspectivă com
parată, Franţa, România şi Elveţia”, organizat de Centrul de Studii şi
Documentare „Societate, Drept, Religie”, din cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Grupul a fost coordonat de
Dl Laurenţiu Tănase, directorul Centrului de Studii „SDR”.
Vineri, 21 octombrie
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, şi pe Preasfinţitul Părinte
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
Sâmbătă, 22 octombrie
A adresat un mesaj de binecuvântare militarilor Armatei Române cu prilejul
Zilei Armatei Române, 25 octombrie 2011. Mesajul video a fost difuzat de
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Postul naţional de televiziune TVR1 în cadrul emisiunii „Pro Patria”, în ziua
de 22 octombrie 2011.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Qais Sadiq, preotul comunităţii orto
doxe arabe din Bucureşti.
>
Duminică, 23 octombrie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de învă
ţătură.
>
în cadrul Sfintei Liturghii, l-a hirotonit ieromonah pe PCuv. ierod. Antim
Secăreanu de la Mănăstirea Antim din Bucureşti şi diacon pe Dumitru-Bogdan
Bădiţă, pe seama Parohiei „Sfântul Dumitru” - Poştă, Protoieria III Capitală.
Luni, 2 4 octombrie
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, alături
de care s-au aflat sute de preoţi şi credincioşi, a întâmpinat Cinstitul Cap al
Sfântului Apostol Andrei la amplasamentul Catedralei Mântuirii Neamului.
Sfintele moaşte au fost aduse pe şantierul viitoarei Catedrale patriarhale de
delegaţia din Patras, Grecia, condusă de înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Hrisostom de Patras, împreună cu delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care
a întâmpinat sfintele moaşte la Aeroportul Henri Coandă.
La finalul procesiunii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de
soborul de ierarhi, a oficiat slujba de sfinţire a Paraclisului cu hramurile
„învierea Domnului”, „Icoana Maicii Domnului - Prodromiţa” şi „Sfântul
Ioan Gură de Aur”, de la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.
După sfinţirea paraclisului, s-a pornit în procesiunea Calea Sfinţilor cu
Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei spre Catedrala patriarhală.
Procesiunea s-a încheiat cu întâmpinarea oficială a raclei cu Cinstitul Cap al
Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, şi a dele
gaţiei Bisericii Greciei de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi ceilalţi
ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe podiumul special
amenajat din apropierea Catedralei patriarhale.
Patriarhul României a oficiat slujba de Te Deum cu prilejul primirii Cinstitului
Cap al Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, şi
pentru deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod.
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La final, Patriarhul României a adresat un cuvânt, intitulat „Sfinţii adună
oamenii în comuniune”.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din
Reşedinţa patriarhală.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, o delegaţie a conducerii Academiei
Teologice din Kiev, în frunte cu Inaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Antonie de Borispol, rectorul instituţiei sus-menţionate.

Marţi, 25 octombrie
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala „Sfântului Sinod” din
Reşedinţa patriarhală.
A adresat un mesaj de felicitare Majestăţii Sale Regele Mihai I al României,
cu prilejul aniversării zilei de naştere.
A transmis un mesaj de binecuvântare pelerinilor veniţi la hramul Catedralei
patriarhale din Bucureşti, în perioada 24-28 octombrie 2011.
A primit, la Palatul Patriarhiei, pe Alteţa Sa Prinţul El-Hassan bin Talaal
al Iordaniei. La întrevedere au mai participat Inaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, precum şi pe
PCuv. arhim. Qais Saadiq, preotul comunităţii ortodoxe arabe din Bucureşti.
A participat, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, la eveni
mentul de lansare a cărţii
> Catedrala M ântuirii Neamului - Istoria unui ideal,
alcătuită de Dl ing. prof. Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice şi
amenajării teritoriului.

Miercuri, 26 octombrie
A primit, pe scena special amenajată din apropierea Catedralei patriarhale,
pe Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi
al întregii Africi, care a sosit la Bucureşti la invitaţia Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, pentru a participa la evenimentele prilejuite de sărbătoarea
Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, hramul Catedralei patriarhale.
După oficierea slujbei de prim ire , Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
a adresat un cuvânt de bun venit Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă
şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi.
A adresat un mesaj de felicitare Sanctităţii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul
Constantinopolului - Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, la împlinirea a
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20 de ani de la întronizarea ca Patriarh (2 noiembrie 1991). Tot cu acest pri
lej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a publicat un articol, intitulat „Un
Patriarh misionar - Semnificaţia vizitelor Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
în România”, în periodicul Pneumatikrj D iakon ia al Mitropoliei de
Konstantia şi Ammochostos, Biserica Ciprului.
A sfinţit, împreună cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh
al Alexandriei şi al întregii Africi, noul sediu al Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei (Arhiepiscopia Bucureştilor) din strada Miron Cristea nr. 9,
Bucureşti, în prezenţa a numeroşi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Români şi a ostenitorilor Centrului eparhial.
Cei doi Patriarhi au sfintit
> si
> noul studio de emisie al Postului de Televiziune
TRINITAS T V a Patriarhiei Române, care se află în Palatul Patriarhiei.
Tot în Palatul Patriarhiei, cei doi Intâistătători au sfinţit noul sediu al
Cancelariei Sfântului Sinod, noul lift, noua bucătărie, cafetăria „Misionarul”,
precum şi mai multe săli.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit ordine sau diplome celor care au
contribuit la dotări şi modernizări.
în continuare, Patriarhul României şi Patriarhul Alexandriei au sfinţit şi noile
birouri ale Serviciului economic-financiar al Administraţiei patriarhale şi ale
noii redacţii ale publicaţiilor Lumina, din clădirea Centrului social-cultural Sfântul Apostol Andrei al Patriarhiei Române, situat în Bulevardul Regina
Maria, nr. 1, Bucureşti.

Joi, 27 octombrie
în ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocroti
torul Bucureştilor şi al Catedralei patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună
cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi, şi un sobor de ierarhi români, alexandrini, greci şi kieveni,
înconjuraţi de preoţi şi diaconi.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit,
pentru cuvintele adresate, înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Hrisostom
de Patras, care a citit mesajul Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul
Atenei şi al întregii Elade, precum şi Preasfinţitului Părinte Naum, Episcop
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de Stobiski şi secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria,
care a citit mesajul Preafericitului Părinte Maxim, Patriarhul Bulgariei.
In cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a vorbit şi despre importanţa readucerii moaştelor Sfântului
Apostol Andrei în România, mulţumindu-i încă o dată pentru aceasta
înaltpreasfmţitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras. De asemenea,
Preafericirea Sa a vorbit şi despre semnificaţia hramului în Ortodoxie, care
nu este o simplă tradiţie, ci „manifestare profundă a credinţei”.
Totodată, a mulţumit pentru prezenţă Inaltpreasfinţitului Părinte Antonie,
Arhiepiscop de Borispol, rectorul Academiei de la Kiev, reprezentanţilor
Bisericii Ortodoxe Bulgare, ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, oficiali
tăţilor prezente, precum şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea
hramului.
A participat la Concursul Naţional de muzică eclesială corală „Lăudaţi
pe Domnul”, ediţia a IV-a, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului
Patriarhiei. La final, a felicitat toate corurile participante.

Vineri, 28 octombrie
A vizitat, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, expoziţia tema
tică „Sfântul Botez şi Sfânta Cununie în arta bisericească ortodoxă”.
A prezidat şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
în cadrul şedinţei solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei şi Papă al întregii
Africi, invitat la acest eveniment, a acordat Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul „Crucea Sfântului Apostol
Marcu în grad de mare cruce”, aceasta fiind cea mai mare distincţie din ca
drul Patriarhiei Alexandriei.
în seara acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu
Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al în
tregii Africi, şi înaltpreasfmţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, au
ajuns la Catedrala mitropolitană din Sibiu, cu Cinstitul Cap al Sfântului
Apostol Andrei. Cu acest prilej, a fost oficiată o slujbă de Te Deum.
y
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Sâmbătă, 29 octombrie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala mitropolitană din Sibiu, împreu
nă cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea al Alexandriei, înaltpreasfinţitul
Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, şi un sobor de ierarhi, înconjuraţi
de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor de
stat, în frunte cu Dl Traian Băsescu, Preşedintele României, reprezentanţi ai
Guvernului, ai Bisericilor surori, autorităţi locale, protopopi, preoţi, profe
sori şi oameni de cultură, tineri studenţi, elevi şi mii de credincioşi.
La finalul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea canonizării Sfântului
Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de
învătătură.
>
După încheierea evenimentelor prilejuite de proclamarea canoniză
rii Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, la Sibiu,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreu
nă cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei, şi
înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, au dus Cinstitul
Cap al Sfântului Apostol Andrei la Alba Iulia şi l-au aşezat în Catedrala arhi
episcopală. Cu acest prilej, în Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia a fost
oficiată o slujbă de Te Deum.

Duminică, 30 octombrie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, împre
ună cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea al Alexandriei, înaltpreasfinţitul
Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras, şi alţi ierarhi, înconjuraţi de un
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa reprezentanţilor unor instituţii de stat,
autorităţi locale, preoţi, profesori, autorităţi locale, protopopi, preoţi, profe
sori si oameni de cultură, tineri studenti, elevi si mii de credincioşi.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit
un cuvânt de învăţătură.
La finalul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea canonizării Sfântului
Ierarh Simeon Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei.
în cuvântul rostit cu acest prilej, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
a subliniat faptul că bucuria prilejuită de proclamarea canonizării Sfântului
Simeon Ştefan este sporită de prezenţa Cinstitului Cap al Sfântului Apostol
y

'

y

'

y
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Andrei, precum şi de prezenţa Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă şi
Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi.
Sărbătoarea s-a încheiat cu sfinţirea şi inaugurarea Aulei „Sfântul Ierarh
Simion Ştefan” din incinta Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Luni, 31 octombrie
împreună cu Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei a efectu
at o vizită la Palatul Cotroceni, la invitaţia Dlui Traian Băsescu, Preşedintele
României.
Alături de cei doi Patriarhi au fost prezenţi şi înaltpreasfinţitul Părinte
Hrisostom, Mitropolit de Patras, înaltpreasfinţitul Părinte Georgios,
Mitropolit de Accra, şi Preasfinţitul Părinte Ciprian

Câmpineanul,

Episcop-vicar patriarhal.
Cu această ocazie, delegaţia Patriarhiei Alexandriei, a Bisericii Greciei şi a
Patriarhiei Române, împreună cu preşedintele ţării, au vizitat biserica din
incinta Palatului Cotroceni, închinată Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vab.
în după-amiaza acestei zile, la Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a mulţumit înaltpreasfinţitului Părinte Hrisostom, Mitropolit
de Patras şi delegaţiei Bisericii Greciei, înainte plecării spre aeroport, pentru a
se întoarce în Grecia, pentru bunăvoinţa arătată prin aducerea în România a
Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei (24-31 octombrie 2011).

NOIEMBRIE
Marţi, 1 noiembrie
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Ieronim Creţu, Superiorul Aşezămintelor
Patriarhiei Române de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.
A prezidat sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor Congresului inter
naţional de teologie „Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi
pentru societate” (1-3 noiembrie 2011), organizat de Patriarhia Română,
prin Sectorul Teologic-educaţional, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a
Palatului Patriarhiei.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt, inti
tulat „Familia - binecuvântare primordială pentru umanitate eternă”.
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A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox ro
mân al Australiei şi Noii Zeelande.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi, în Sala
„Sfântului Sinod” a Reşedinţei patriarhale.
A condus la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” -

Otopeni pe

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi, care a efectuat o vizită în România, în perioada 26 octombrie
- 1 noiembrie 2011,? la invitatia
i Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Joi, 3 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
A primit în audienţă la Palatul Patriarhiei un grup de pelerini, ierarhi şi
preoţi ortodocşi, copţi şi sirieni din Suedia, condus de Preasfinţitul Părinte
Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, şi de Preasfinţitul
Părinte Dositei, Episcopul ortodox sârb din Scandinavia şi Marea Britanie.
Din grupul de pelerini au mai făcut parte reprezentanţi ai Institutului de
Studii Ortodoxe din Stockholm.
A primit la Palatul Patriarhiei pe PC pr. profesor doctor Georgi Zviadadze,
rectorul Academiei Teologice din Tbilisi (Georgia), şi PC pr. profesor doctor
Alexie Kshutashvili de la aceeaşi instituţie de învăţământ teologic, care au
participat la Congresul internaţional de teologie „Familia creştină, o bine
cuvântare pentru Biserică şi societate”, organizat de Patriarhia Română la
Palatul Patriarhiei în perioada 1-3 noiembrie 2011.
Vineri, 4 noiembrie
A primit în audienţă pe Dl Mihail Neamţu, director ştiinţific al Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCM ER).
Sâmbătă, 5 noiembrie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox ro
mân al Italiei.
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A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Teologie şi cultură româneas
că la Paris”, cu prilejul deschiderii „Centrului de studii şi cercetare «Părintele
Dumitru Stăniloae»” din Paris, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei
Occidentale.

Duminică, 6 noiembrie
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti.
Luni, 7 noiembrie
A prezidat Conferinţa pastoral-misionară semestrială de toamnă pentru
Protoieriile I, II şi III Capitală, protoieriile Ilfov Nord şi Ilfov Sud şi pentru
preoţii de caritate din Bucureşti şi Ilfov, în Aula Magna Teoctist Patriarhul
a Palatului Patriarhiei. Conferinţa a avut ca temă: 2011 - Anul omagial a l
Sfântului Botez şi a l Sfintei Cununii.
In deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cu
vânt intitulat: „Sfântul Botez şi Sfânta Cununie în viaţa Bisericii - Nevoia de
teologie profundă, slujbă corectă şi pastoraţie eficientă”.
La final, a oferit tuturor preoţilor participanţi la conferinţă cartea Sfântul
Botez şi Sfânta Cununie azi. îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, apărută la
Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.
Marti, 8 noiembrie
De ziua sărbătorii Sfinţilor Arhangheli M ihail si GavriiU Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a resfinţit pictura şi catapeteasma bisericii Schitului Darvari
din Bucureşti,
> j care în această zi si-a
> serbat hramul. De asemenea,7 a fost sfîntită
si
sfintele moaşte
>
> noua raclă în care sunt aşezate
>
> a 16 sfinţi.
>
De asemenea, Preafericirea Sa i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit şi au
contribuit la lucrările de înnoire a bisericii.
Apoi, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în
prezenţa a sute de credincioşi, a oficiat Sfânta Liturghie,
în cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, a explicat
legătura dintre Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie şi sărbătoarea
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, evidenţiind rolul sfinţilor îngeri în
iconomia mântuirii oamenilor si
> a amintit momentele semnificative din
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Sfânta Scriptură în care Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil i-au ajutat pe oa
meni si le-au vestit voia lui Dumnezeu. De asemenea, Intâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române a explicat de ce pomenim pe Sfinţii Arhangheli pe 8 no
iembrie.
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a acordat Ordinul „Sanctus
Stephanus Magnus” pentru clerici PCuv. arhim. Teofil Anăstăsoaie, stare
ţul Schitului Darvari şi exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni Dlui arhitect Nicolae
Vlădescu, iar Dlui Nicolae Onţanu, primarul sectorului 2, i-a dăruit o icoa
nă cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ca semn de recunoştinţă pentru
sprijinirea lucrărilor care s-au desfăşurat în ultimii ani la Schitul Darvari. Tot
pentru implicarea deosebită în lucrările de restaurare şi înfrumuseţare a aşe
zământului,7 Preafericitul Daniel a acordat mai multor credincioşi
> Distinctia
>
de vrednicie „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” şi Diploma de onoare „Sfinţii
împăraţi Constantin şi Elena”. De asemenea, a dăruit pentru biserica schi
tului o cruce de binecuvântare şi o Evanghelie, iar pentru biblioteca mănăs
tirii un set de cărţi tipărite la editurile Patriarhiei Române. După Sfânta
Liturghie, Preafericitul Părinte Daniel a sfinţit noul corp de chilii din incinta
schitului, construit în ultimii ani.
Miercuri, 9 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dna Roberta-Alma Anastase, preşedintele Camerei
Deputaţilor.
A sfintit
Mare Mucenic Mina de la bise> noua raclă cu moaştele Sfântului
>
rica „Sfântul Mina” —Vergu, Protoieria III Capitală, în Paraclisul „Sfântul
Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală.
In cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a arătat responsabilitatea pe care
trebuie să o avem în cinstirea adusă sfintelor moaşte.
>
Joi, 10 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat şedinţa de lucru comună a celor două Permanenţe, a Consiliului
Naţional Bisericesc şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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A primit în audienţă pe Dl Sorin Mircea Oprescu, primarul general al
Capitalei, însoţit de Dl Traian Radu Negrei, director general, Administraţia
Monumentelor şi Patrimoniului Turistic din cadrul Primăriei Generale a
Capitalei.
A adresat un mesaj de condoleanţe cu ocazia slujbei de înmormântare a
înaltpreasfinţitului Părinte Damaskinos Papandreou, primul Mitropolit al
Patriarhiei Ecumenice în Elveţia, între anii 1982-2003.
Vineri, 11 noiembrie
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a
Bulgariei, compusă din înaltpreasfinţitul Părinte Neofit, Mitropolit de Ruse,
înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Lovec, PC pr. Ioan Ivanov al
comunităţii bulgare din Bucureşti şi diac. Kiril Sinev.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Qais Sadiq, preşedintele Centrului de
Studii Ecumenice din Aman, Iordania, şi preotul comunităţii ortodoxe arabe
din Bucureşti.
>
Sâmbătă, 12 noiembrie
A participat la evenimentul de lansare a cărţii SfântulAntim Ivireanul-Scrieri
apărută la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, în Sala „Mitropolitul
Conon” a Bibliotecii Sfântului Sinod, aflată în incinta Mănăstirii Antim
din Bucureşti. în cuvântul rostit, Patriarhul României a precizat contribuţia
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul la formarea poporului român.
Duminică, 13 noiembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la Paraclisul
Catedralei Mântuirii Neamului, cu ocazia serbării unuia dintre hramuri „Sfântul Ioan Gură de Aur”.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învăţă
tură credincioşilor prezenţi la primul hram al paraclisului.
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în cadrul Sfintei Liturghii, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a hi
rotonit întru diacon pe tânărul teolog Adrian-Constantin Oancea, angajat al
Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Luni, 14 noiembrie
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte,
în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei patriarhale,
a sfinţit o raclă care adăposteşte în ea un fragment din moaştele Sfântului
Cuvios Paisie de la Neamţ, pe care a dăruit-o apoi bisericii Parohiei Şerban
Vodă, Protoieria III Capitală, care în ziua Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ
(15 noiembrie) îşi sărbătoreşte unul dintre hramuri.
A tinut cuvânt de învătătură în biserica Parohiei Serban Vodă, Protoieria III
Capitală, după slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Paisie de la
Neamţ, unul dintre ocrotitorii acestei biserici.
La final, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit pentru biserică o
cruce de binecuvântare confecţionată în atelierele Patriarhiei Române, noua
ediţie a Sfintei Evanghelii ilustrată iconografic şi primul volum al Proloagelor,
iar pentru biblioteca parohiei a oferit mai multe cărţi publicate la Editurile
Patriarhiei Române.
>

j

>

Marţi, 15 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC pr. cons. Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei
Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile europene de la Bruxelles.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Clement Haralam, duhovnicul
Mănăstirii „Sfânta Maria” - Techirghiol, Stavropighie patriarhală.
Miercuri, 16 noiembrie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox ro
mân al Spaniei şi Portugaliei.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului.
A avut şedinţă de lucru cu echipa de management şi reprezentanţii proiectan
ţilor Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
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A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul or
todox român al Europei Occidentale şi Meridionale, înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, şi
Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
A participat la vernisarea expoziţiei „întru folosul creştinescului norod - cul
tură şi spiritualitate în Ţara Românească (1678-1714)”, la Muzeul Naţional
Cotroceni.
Exponatele au fost selectate din colecţiile Patriarhiei Române şi ale Muzeului
Cotroceni şi au fost prezentate pentru prima dată într-un spaţiu muzeal,
în cadrul acestui eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit
despre legătura dintre cult şi cultură promovată de domnitorii Cantacuzini
şi Basarabi în Ţara Românească. Patriarhul României a subliniat şi impor
tanţa existenţei pe lângă muzeele care deţin icoane şi obiecte de cult a unor
paraclise în care să fie pomeniţi sâmbăta oamenii care, în vechime, au dăruit
bisericilor aceste obiecte pentru a fi folosite la slujbe.
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a primit din partea directorului
Muzeului Cotroceni, Adina Renţea, Medalia aniversară „Muzeul Cotroceni
20 de ani. 1991-2011”. Preafericirea Sa a dăruit Dnei directoare mai multe
volume apărute la Editurile Patriarhiei Române. Festivitatea s-a încheiat cu
un scurt program de cântece bizantine oferit de Grupul psaltic „Evloghia” al
Patriarhiei Române.
Joi, 17 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolit ortodox
român al Europei Occidentale şi Meridionale.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop
vicar-patriarhal.
A primit în audienţă pe PC pr. cons. Sorin Şelaru, directorul Reprezentanţei
Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile europene de la Bruxelles.
Vineri, 18 noiembrie
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii
Putna, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
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Duminică, 20 noiembrie
A participat la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, peste 60 de
tineri reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi
Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi din România. La eveniment a fost prezent
şi Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii
Zeelande.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotesit iconom stavrofor pe PC pr. Vasile Gavrilă, îndrumătorul tinerilor din ASCO R
Bucureşti.
Luni, 21 noiembrie
în ziua sărbătorii Intrarea în Biserică a M aicii Domnului, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a săvârsit
Sfânta Liturghie
si
a tinut
cuvânt de învătătură
în
>
O
>
>
>
biserica Mănăstirii Snagov, cu ocazia hramului.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea sa a vorbit despre istoricul Mănăstirii
Snagov şi a prezentat volumul Mănăstirea Snagov. Istorie şi Artă.
In continuare, persoanelor care s-au implicat în editarea volumului Mănăstirea
Snagov. Istorie şi Artă le-a acordat distincţii de vrednicie, iar Dlui Claudiu
Moldoveanu, arhitect restaurator, i-a fost acordată „Diplomă de vrednicie”
pentru implicarea în restaurarea picturii Mănăstirii Snagov.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit pentru biserica Mănăstirii
Snagov noua ediţie a Sfintei Evanghelii ilustrată iconografic, primul volum
al Proloagelor, într-o ediţie nouă, precum şi alte cărţi publicate la Editurile
Patriarhiei Române, pentru biblioteca mănăstirii.
A transmis un mesaj de felicitare Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul
Moscovei şi al întregii Rusii, cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a
PC cuv. protos. Martinian Ruxanda, duhovnicul Mănăstirii Samurcăşeşti Ciorogârla.
Marţi, 22 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul orto
dox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, de la Geneva.
Miercuri, 23 noiembrie
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, vizita unui grup
de cursanţi ai Colegiului Naţional de Apărare, coordonat de Dl comandor dr.
Laurenţiu Anghelescu, şeful Colegiului Naţional de Apărare.
A primit în audienţă pe PC pr. Constantin Naclad, inspector pentru cate
hizare şi coordonator proiecte în cadrul Sectorului Teologic-educaţional al
Patriarhiei Române.
Joi, 2 4 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A hirotesit, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din
Reşedinţa Patriarhală, 18 preoţi în treapta de iconom stavrofor şi 9 preoţi în
treapta de iconom, din Arhiepiscopia Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PCuv. ierom. Mate Buliga, stareţul Mănăstirii „Sfânta
Parascheva” —Dobreşti, judeţul Timiş, şi pe Dl Dumitru Groza din Timişoara.
Vineri, 25 noiembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei
„Sfântul Mare Mucenic Mercurie”, Protoieria III Capitală, cu ocazia serbării
hramului.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat
PC pr. paroh Paul Lepădatu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru
clerici.
Sâmbătă, 26 noiembrie
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, directorul Departamentului
Românii de Pretutindeni.
Duminică, 27 noiembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, fiind înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi.
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în cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat
învăţăturile Sfintei Evanghelii care s-a citit în această Duminică a XXX-a
după Rusalii (Luca

18, 18-27), în care Mântuitorul Iisus Hristos rosteşte

Pilda dregătorului bogat şi vorbeşte despre păzirea poruncilor.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a hirotesit
arhidiacon pe PC diacon Stelian-Marius Militaru, slujitor la Catedrala patri
arhală şi dirijorul Grupului psaltic pastoral misionar „Evloghia” al Patriarhiei
Române.
A primit în audienţă pe Dl Stelian Gheorghe, preşedintele Steda Residence
- Bucureşti.
>
Luni, 28 noiembrie
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 29 noiembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi din
Arhiepiscopia Bucureştilor, în Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei,
în seara acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ajuns la Catedrala
arhiepiscopală din Galaţi, cu ocazia evenimentelor dedicate Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României si al oraşului Galaţi.
Miercuri, 30 noiembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, înconjurat
de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi, cu
prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andreiy Ocrotitorul României şi a l oraşului

Galaţi.
y

La finalul Sfintei Liturghii, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a ofe
rit înaltpreasfinţitul Părinte Nectarie, Mitropolit de Corfu, Grecia, ca semn
de preţuire şi de frăţească dragoste în Hristos Domnul, un engolpion, cu
însemnele Patriarhiei Române, şi o candelă de argint în filigran.
De asemenea, Patriarhul României a mulţumit înaltpreasfinţitul Părinte
Nectarie pentru aducerea moaştelor Sfântului Spiridon la Galaţi.
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După Sfânta Liturghie, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel i-a fost acordat
titlul academic de Doctor honoris causa de către Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi.
Cu acest prilej, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a ţinut o prelegere, cu
titlul „Familia creştină - între sfinţenie, suferinţă şi speranţă”.
D EC EM BR IE
Joi, 1 decembrie
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat, în Catedrala patriarhală, slujba de
Te Deum si a tinut cuvânt de învătătură.
>

>

j

I-a fost acordată emblema „Onoarea Armatei României”, care este cea mai
înaltă distinctie
> onorifică din sistemul de distinctii
> si
> însemne militare ale
Armatei Române. Aceasta i-a fost înmânată de Dl Gabriel Oprea, ministrul
apărării naţionale, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.
A primit în audienţă pe Dl Vasile Timiş, secretar de stat în cadrul Ministerului
Culturii si
> Patrimoniului National.
>
A participat la recepţia oferită cu prilejul Zilei Naţionale a României de
Preşedintele României, DITraian Băsescu, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
Vineri, 2 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Sâmbătă, 3 decembrie
A adresat un mesaj, intitulat „S-au ostenit pe pământ şi se bucură în
ceruri, la slujba de pomenire a părinţilor: PCuv. ieroschim. Paisie Olaru,
PCuv. arhim. Cleopa Ilie şi PCuv. arhim. Ioanichie Bălan de la Mănăstirea
Sihăstria din judeţul Neamţ.
Duminică, 4 decembrie
A oficiat slujba de sfinţire a bisericii cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
şi Sfânta Muceniţă Varvara” a Parohiei Progresul II, Protoieria III Capitală.
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După slujba de sfinţire, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica nou-sfmţită şi
a tinut
cuvânt de învătătură.
)
>
In cadrul Sfintei Liturghii a hirotonit preot pe PC diacon Mihai-Ovidiu
Căţoi, pe seama Parohiei nou-înfiinţată Progresul II.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit ordine, diplome sau
distincţii pentru cei care au ajutat la ridicarea lăcaşului de cult.
Pentru biserica nou- sfinţită, Patriarhul României a dăruit ultima ediţie a

Sfintei Evanghelii ilustrată iconografic, o cruce de binecuvântare confecţiona
tă în atelierele Patriarhiei Române şi câteva cărţi pentru biblioteca parohiei.
A participat la spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copi
ilor”, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit şi i-a felicitat
pe copii pentru modul artistic prin care au înţeles să transmită celor din jur
milostenia şi iubirea lui Dumnezeu, apoi le-a oferit daruri.
Luni, 5 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
In seara acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ajuns în munici
piul Cluj-Napoca, răspunzând invitaţiei Inaltpreasfinţitului Părinte Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, de a participa la evenimentele prilejuite de îm
plinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului,
Feleacului şi Clujului.
Marţi, 6 decembrie
A săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Catedrala mitro
politană din Cluj-Napoca, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la reînfiinţarea
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit Inaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Andrei noua ediţie a Sfintei Evanghelii ilustrată iconogra
fic, câteva cărţi publicate recent la Editurile Patriarhiei Române şi o medalie
cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae.
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După Sfânta Liturghie, au urmat slujba de sfinţire şi inaugurarea Muzeului
mitropolitan,

amenajat

în

demisolul

Catedralei

mitropolitane

din

Cluj-Napoca, lângă cripta episcopală.
A transmis mesaje de felicitare, cu ocazia serbării numelui, Sfântul Ierarh

Nicolae, Arhiepiscopul M irelor Lichiei:
- Inaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolitul Banatului;
- Inaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al
celor două Americi;
- domnului Nicolae Văcăroiu, preşedintele Curţii de Conturi;
- domnului Adrian-Nicoale Lemeni, secretar de stat pentru Culte;
- domnului Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2 al Capitalei.
Miercuri, 7 decembrie
A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca. Ceremonia decernării titlului a avut loc în Aula Magna a
Universităţii. „Laudatio” a fost citit de Inaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, iar titlul de Doctor
Honoris Causa i-a fost înmânat de Dl prof. univ. dr. Andrei Marga, rectorul
Universităţii Babeş-Bolyai.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit reprezentanţilor Universităţii

Babeş-Bolyai pentru titlul primit, apoi a susţinut prelegerea intitulată „Satul
românesc - între tradiţie, supravieţuire şi speranţă”.
La eveniment au participat mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, membrii Senatului Universităţii Babeş-Bolyai,
profesori, personalităţi ale vieţii culturale şi spirituale româneşti.
A transmis un mesaj de felicitare Preasfmţitului Părinte Ambrozie, Episcopul
Giurgiului,

cu ocazia serbării

numelui,

Sfântul Ambrozie, Episcopul

Mediolanului.
Joi, 8 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Dl Ioan Oltean, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.
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A primit în audienţă pe Dl Colonel Gavril Costel, inspector general al
Jandarmeriei Române, şi pe Dl general Ioan-Alexandru Giurgiu, şeful pazei
obiectivelor Jandarmeriei pe municipiul Bucureşti.
Vineri, 9 decembrie
A vizitat noul sediu al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, precum
şi şantierul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, la invitaţia Dlui prof.
univ. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii Bucureşti.
Apoi, a vizitat Capela „Sfânta Elisabeta şi Sfânta Elena” - Paraclis universitar
- de la Cotroceni.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Sâmbătă, 10 decembrie
A primit în audienţă pe Dl Eugen Tomac, directorul Departamentului
Românii de Pretutindeni.
Duminică, 11 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei patriarhale.
A ţinut cuvânt de învăţătură, după slujba Vecerniei, la biserica „Sfântul
Spiridon Vechi” din Bucureşti, cu ocazia hramului.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit pentru lăcaşul de cult
o cruce de binecuvântare, noua ediţie a Sfintei Evanghelii, primul volum al
Proloagelor, precum şi alte cărţi pentru biblioteca parohiei.
Luni, 12 decembrie
In ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un so
bor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţă
tură în Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis patriarhal
din Bucureşti, cu ocazia hramului.
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a acordat ordine, diplome şi
distincţii celor care au contribuit la înfrumuseţarea lăcaşului de cult, care s-a
aflat în ultimul timp într-un amplu proces de renovare şi restaurare.
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La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a binecuvântat lucrările exterioare
de renovare si
> restaurare a catedralei.
Apoi, a binecuvântat birourile şi apartamentele, în urma lucrărilor de reno
vare, precum şi noul lift din clădirea Centrului social „Casa Spiridonia” din
Capitală, aflat în apropierea Catedralei „Sfântul Spiridon Nou”.
A primit în audienţă pe Dl Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte.
Marţi, 13 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Dna Nela Păvăloiu, preşedintele Fundaţiei Valenţe
Umane, Bruxelles.
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. drd. Silviu Tudose de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a regretatului
jurnalist Constantin Popa, fotograf la Ziarul Lumina - Ediţia de Moldova,
Iasi.
>
Miercuri, 14 decembrie
A prezidat sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Bucureştilor, în
Sala Conventus a Palatului Patriarhiei.
în deschiderea sinaxei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a adresat stare
ţilor şi stareţelor prezenţi vorbind despre importanţa mănăstirilor şi schituri
lor în viaţa duhovnicească a unei eparhii.
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, mai multe co
ruri sau grupuri de colindători:
- Corul Seminarului Teologic „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti;
- membrii ASCO R Bucureşti;
y 7
- reprezentanţi ai Asociaţiei „Oastea Domnului” - Bucureşti.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit daruri de Crăciun tuturor colin
dătorilor pe care i-a primit cu bucurie la Palatul Patriarhiei.
Joi, 15 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, în
Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei.
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A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, grupul de co
lindători „Ai lui Ştefan, noi oşteni” din localitatea Laura - Vicovul de Sus,
judeţul Suceava.
La final, toţi colindătorii au primit daruri de Crăciun din partea Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel.
A primit în audienţă pe Preasfmţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox ro
mân al Spaniei şi Portugaliei.
A primit în audienţă pe Preasfmţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Vineri, 16 decembrie
A primit în audienţă la Reşedinţa patriarhală pe Excelenţa Sa Dl Alexander
Chiurilin, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la încheierea misiunii
sale diplomatice în România.
A primit în audienţă pe Dna Aurora Bălan, primarul comunei Gârcina, ju
deţul Neamţ.
A primit în audienţă pe Dl Nicolae Badea, preşedintele Computerland
j

y

România SRL.
A participat la Concertul tradiţional de colinde „Răsăritul cel de Sus” al
Patriarhiei Române, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
La finalul concertului, întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de
învătătură.
>
Sâmbătă, 17 decembrie
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua
pomenirii Sfântului Prooroc Daniel, ocrotitorul spiritual al Preafericirii Sale,
a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, fiind înconjurat de un
sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
preoţi şi diaconi.
în cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a vorbit despre viaţa şi activitatea
Sfântului Prooroc Daniel.
în cadrul Sfintei Liturghii, a fost înălţată şi o rugăciune de mulţumire adusă
lui Dumnezeu pentru milostivirea şi ajutorul oferit Bisericii noastre, poporu
lui român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în promovarea credinţei
si
> misiunii ortodoxe.
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La final, înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a
adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un cuvânt de felicitare în nu
mele ierarhilor prezenţi la Sfânta Liturghie.
Apoi, înaltpreasfmţia Sa a oferit Patriarhului României, în numele membri
lor Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului Eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, icoana Maica Domnului - Prodromiţa, pre
cum şi un acoperământ pentru Sfintele Vase brodat cu chipurile Sfântului
Daniel Proorocul si
> Sfântului Daniil Sihastrul.
După Sfânta Liturghie, a fost oficiat un Polihroniu.
în continuare, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, a avut loc
un moment festiv dedicat zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel. Aici, Ansamblul coral „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei, ju
deţul Suceava, a colindat şi urat pe cei prezenţi la onomastica Patriarhului
României.
Potrivit tradiţiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit daruri colin
dătorilor.
Duminică, 18 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
Luni, 19 decembrie
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, mai multe
coruri sau grupuri de colindători:
- Corul de preoţi „Doxologia” al Protoieriei Ploieşti;
- Grupul coral al parohiei Perişor, comuna Zagra, judeţul BistriţaNăsăud;
- Grupul coral „Speranţa” din Oneşti, judeţul Bacău;
- Grupul de colindători al parohiei Lieşti, Protoieria Tecuci, judeţul
Galaţi;
j7
- Grupul „Datina Românească” din Bucureşti.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit daruri de Crăciun tuturor colin
dătorilor care au vestit Naşterea Domnului la Patriarhie.
A primit în audienţă pe Dl Marian Grosu din Iaşi.
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Marti, 20 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Miercuri, 21 decembrie
A primit la Reşedinţa patriarhală în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa
Dl Raymundo Santos Rocha Magno, noul Ambasador al Braziliei la Bucureşti.
A primit în audienţă pe Dl Teodor Baconschi, ministrul afacerilor externe.
A primit în audienţă pe Dna arhitect inginer restaurator specialist Aurora
Târşoagă, director al SC Credo Desing SRL din Bucureşti.
A primit în audienţă pe Dl Liviu Negoiţă, primarul Sectorului 3 al munici
piului Bucureşti.
Joi, 22 decembrie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, mai multe
coruri sau grupuri de colindători:
- Grupul de copii ai Grădiniţei nr. 24 din Bucureşti;
- reprezentanţi ai Asociaţiei „Oastea Domnului” - Sibiu;
- Grupul de colindători al Palatului Copiilor Vaslui.
Sâmbătă, 24 decembrie
A primit în audienţă pe Dl Neculai Onţanu, primarul Sectorului 2 al muni
cipiului Bucureşti.
A primit la Reşedinţa patriarhală soborul Catedralei patriarhale cu Ajunul
Crăciunului.
Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului (2011) şi a Anului Nou (2012),
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a adresat un mesaj de bi
necuvântare tuturor românilor, din ţară şi din străinătate, prin intermediul
Postului de Televiziune TRINITAS T V şi a Postului de Radio TRINITAS şi
site-ul de ştiri
BASILICA ale Patriarhiei Române.
>
Duminică, 25 decembrie
în ziua slăvitului praznic al Naşterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut
cuvânt de învăţătură în Catedrala patriarhală.

247

_____________________________ AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa a fost colindat la Reşedinţa patriarha
lă de Corala „Nicolae Lungu” a Catedralei patriarhale.
Miercuri, 28 decembrie
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Ilarion Urs, stareţul Mănăstirii Sâmbăta
de Sus, Arhiepiscopia Sibiului, la Reşedinţa patriarhală de la Dragoslavele,
judeţul Argeş.
Joi, 29 decembrie
A primit în audienţă pe înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
Argeşului şi Muscelului, la Reşedinţa patriarhală de la Dragoslavele, judeţul
Argeş.
A adresat un mesaj de condoleanţe Dlui Emil Boc, prim-ministru al
Guvernului României, în urma trecerii la cele veşnice a tatălui domniei sale,
Ioan Boc.
Sâmbătă, 31 decembrie
în Catedrala patriarhală din Bucureşti, la trecerea în Anul Nou civil 2012,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat,
fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi
credincioşi, slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea,
au fost înălţate rugăciuni de mulţumire pentru toate darurile primite de la
Dumnezeu în anul 2011 ce a trecut, precum şi rugăciuni de binecuvântare a
noului an 2012.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură.
A consemnat,
Arhim. Paisie T e o d o r e s c u ,
Consilier Patriarhal
Cabinetul Patriarhului
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Botezul copiilor în viziunea Sfinţilor Părinţi
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evidence.

In discuţia sa asupra Botezului, în lucrarea Christian Theology, Miliard
Erickson, de confesiune baptistă, face această precizare privind practica veche a
Botezului nou-născutului: „Una dintre cele mai semnificative consideraţii se referă
la lipsa oricărei indicaţii ferme că nou-născuţii ar fi fost botezaţi”1. Autorul plasează
răspunderea apărării demersului acestui Botez asupra celor care mărturisesc şi practi
că Botezul nou-născuţilor, în contextul a ceea ce el consideră a fi lipsa probelor care
să susţină legitimitatea actului în sine.
Această învăţătură şi practică a botezării nou-născuţilor şi a copiilor merită cu
certitudine apărată. Dumnezeu a făgăduit că Botezul însoţit de credinţa lucrătoare
prin iubire va aduce mântuirea şi slava veşnică. A refuza cuiva acestea, fie el tânăr
sau bătrân, reprezintă o practică ce nu îşi are rădăcini nici în Sfânta Scriptură, nici
în Tradiţia apostolică şi patristică.
în demersul nostru, avem intenţia de a arăta, pe baza mărturiilor post-apostolice şi patristice şi a practicii în Biserica veche - însă fară a avea pretenţia de a fi ex
haustivi - , că afirmaţiile lui Erickson sunt false, fiindcă în realitate există numeroase
indicaţii că nou-născuţii erau botezaţi în epoca primară a creştinismului.

1
Miliard E r ic k s o n , Christian Theology, Baker Academic, 1998, p. 1111. De bună seamă
că Erickson nu e singurul care susţine această idee eronată, însă nu am considerat necesar să
mai amintim şi de alţii - cei mai mulţi dintre neoprotestanţi - care împărtăşesc această eroare.
Vor mai fi limpezite unele obiecţii pe parcursul acestei lucrări. E necesar să precizăm aici că în
Biserica Ortodoxă nu a existat vreo polemică în legătură cu Botezul copiilor, acesta fiind consi
derat ca o realitate primar-creştină.
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Pedobaptismul în secolele I-III
Dovezi în sprijinul necesităţii Botezului nou-născuţilor şi copiilor găsim
la începutul epocii post-apostolice, acestea acumulându-se treptat până în
secolul al IV-lea. Aceste dovezi timpurii nu sunt vulnerabile, nu compor
tă incertitudini, ci sunt cât se poate de întemeiate. Spre exemplu, Sfântul
Iustin Martirul şi Filosoful (100?-160), care promovase valorile creştine atât
în Asia Mică, cât si în Roma,7 afirmă că are cunostintă de „mulţi bărbaţi si
femei de 60-70 de ani care fuseseră discipoli ai lui Hristos încă din copilă
’

)

y

>

”

)

>

j

rie (sk 7iou8(Qv)”2. Pe aceştia îi oferă ca paradigme de trăire creştină aleasă,
nutrind dezideratul de a se arăta în tot neamul de oameni astfel de fiinţe.
>
Biblistul Joachim Jeremias susţine că această ultimă frază şi verbul utilizat
(|ia0r|TSi3siv) trebuie să însemne că aceste „persoane erau botezate ca nounăscuţi în perioada dintre anii 80 şi 95”3, deci încă din secolul I, adică atunci
pe când trăiau unii dintre Apostoli. Kurt Aland4, pentru care propoziţia în
seamnă „fuseseră instruiţi în credinţa creştină încă din copilărie şi crescuţi
ca membri ai unei familii creştine”, a reuşit să declanşeze o analiză mai pre
cisă din partea lui Jeremias, deşi ultimul continuă să insiste că în „copilăria
timpurie” „deveniseră discipoli ai lui Hristos” şi că avem aici o aluzie certă
la Botez5. Se admite şi că în ritualul prezentat de Sfântul Iustin Martirul şi
Filosoful, nou-născuţii (sau pruncii) se aflau sub aripa ocrotitoare a candida
ţilor maturi (a părinţilor), dar mai curând într-o formă neevidentă, nu prea

vizibilă, ca la Sfântul Ipolit al Romei, precum vom vedea câteva pagini mai
încolo. Concluzionând, putem preciza că mărturia Sfântului Iustin este o
dovadă certă că pruncii erau botezaţi chiar din secolul I.
1

Apologia /, XV, traducere, introducere, note şi indici de Pr. Teodor B o d o g a e , Pr. Olimp
Pr. Dumitru F e c i o r u , în voi. Apologeţi de limbă greacă, Ed. Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 46. David E W r ig h t , „The Origins
of Infant Baptism - Child Believers’ Baptism?”, în: Scottish Journal ofTheology, 40 (1987), p. 7,
comentează acest text, folosindu-1 ca argument pentru pedobaptism.
3Joachim J e r e m ia s , bifant Baptism in the First Four Centuries, London, 1960, p. 72.
4J. Jeremias a avut de dus, pe această temă a pedobaptismului, o polemică acerbă cu Kurt
Aland, care nu a cedat forţei argumentelor celui dintâi. Astăzi nu se tăgăduieşte faptul că Jeremias
a sintetizat şi a relevat, într-un mod care nu permite o opoziţie sustenabilă, argumentele pentru
susţinerea practicii botezării copiilor în comunitatea creştină primară.
5Kurt A l a n d , Did the Early Church Baptize Infants?, London, 1963, pp. 73-74; Joachim
J e r e m ia s , The Origins o f Infant Baptism, London, 1963, pp. 55-58.
C ă c iu l ă ,
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Alte argumente cât se poate de clare se pot deduce din alte două mărturii
la persoana întâi, legate de îndelungate vieţi creştine la sfârşitul secolului al
II-lea - mărturisirea Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei: „86 de ani L-am
slujit (pe Hristos)”, şi cea a lui Policrat: „Am trăit întru Domnul 65 de ani”6.
Ultima aparţine perioadei 190-191, ceea ce îi permite lui Jeremias să conchi
dă că Policrat7 „a fost botezat pe când era copil, în jurul lui 125”.
Martiriul Sfântului Policarp al Smirnei este datat în anul 156, ceea ce
înseamnă că Sfântul Policarp a beneficiat de un Botez al nou-născutului încă
din secolul I8.
Făcând referire la mărturia Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor bisericeşti,
Sfântul Irineu de Lugdunum (t 202), originar din Asia Mică şi care a fost
ucenic al al Sfântului Policarp (f 156), care la rândul său a fost ucenic al
Sfântului Ioan Evanghelistul, spune că Domnul Hristos a venit ca pe toţi să-i
mântuiască, să-i renască, pe toţi care primesc de la El naşterea cea de-a doua:
pe prunci şi pe copii, pe băieţi şi pe tineri şi pe bătrâni („infantes et parvulos
et pueros et seniores”)9. De aceea a venit în toate vârstele: facându-Se prunc
pentru prunci şi sfinţind pe prunci, mic pentru cei mici şi sfinţind însăşi
vârsta pe care aceştia o aveau10.
Lucrarea Sfântului Irineu din care am citat - Adversus haereses - a fost
scrisă în jurul anului 180. Cunoştinţele sale despre creştinism şi răspândi
rea lui cuprindeau Asia Mică şi Roma, dar şi Galia. In pasajul de mai sus,
existent doar în latină, el include infantes, parvuli şi pueri în rândul celor de
„toate vârstele omului” pentru care a venit Hristos să-i mântuiască, sfinţindu-i, aceştia fiind „renăscuţi (;renascunturj prin El întru Dumnezeu”11. Prin
cuvântul „renăscut” avem o referinţă evidentă la Botez, cuvintele care îi ur
6J . J e r e m ia s ,
Jo a ch im J e r e m ia s ,

Infant Baptism..., pp. 59-63; Kurt A l a n d , Did the Early Church...,
The O r i g i n s pp. 58-62.

pp.

71-73;

7A fost episcop al Efesului; printre ucenicii săi se pare că s-a numărat şi Sf. Irineu de Lyon.
8întrucât această mărturisire privind neîndoielnic timpul de când s-a botezat o facea în
anul 156, rezultă că a primit Botezul în jurul anului 70 „în vârsta fragedă a copilăriei”; vezi
J. J e r e m ia s , H atdie Urkirche die kindertaufe geubt?, Gottingen, 21949, şi Pr. GrigorieT. M a r c u ,
„Botezat-a pruncii Biserica primară?”, în: Mitropolia Olteniei, 4-5/1956, pp. 177-186, p. 182.
9Adversus haereses, II, 22, 4, PG 8, col. 787.
10Adversus haereses, II, 22, 4, PG 8, col. 784.
11
H. K raft , Texte zur Geschichte der Taufey besonders der Kindertaufe in der Alien Kirche,
Berlin, 1969, p. 10; J. J erem ias , Infant Baptism..., pp. 72-73; Kurt A land , Did the Early
Church..., pp. 58-59; Joachim J erem ias , The Origins..., pp. 62-63.
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mează indicând clar că nu există o limită de vârstă12. Totul pivotează în jurul
verbului. Jeremias angajează la maximum acest argument în disputa cu Aland
şi accentuează pe bună dreptate că referinţa presupune practica Botezului
nou-născutului (inclusiv Botezul copilului13), care trebuie, prin urmare, să
dateze cu cel puţin două decenii înainte de scrierile Sfântului Irineu, adică
în jurul anului 150. Aceasta este cu aproximaţie data descrierii iustiniene a
Botezului după cum era el administrat în Roma, şi poate şi în Asia Mică14.
Dovezile Sfântului Irineu sunt valabile pentru Roma şi pentru Galia.
Kurt Aland, în argumentarea sa, se bazează şi pe referinţa din scrierea

Păstorul lui Herma referitoare la practica baptismală, care este şi ea asociată
Romei, în jurul mijlocului secolului al II-lea, şi ia în considerare prim a facie
numai receptorii responsabili15. Semnificaţia tăcerii unei astfel de surse este o
problemă importantă, datorită faptului că textele care se referă la practica bap
tismală doar în termeni relevanţi numai pentru candidaţii care sunt capabili să
vorbească pentru ei înşişi sau să acţioneze responsabil (de exemplu, se supun
instrucţiei catehetice sau postului) aparţin şi Didahiei, lucrare pe care majori
tatea specialiştilor o datează în anul 100. Aland consideră că aceste documente
elimină automat referirea despre nou-născuţi şi copiii de vârste mici16.
Tertulian şi Sfântul Ipolit par invariabil să se refere la Botezul persoane
lor mature, şi totuşi ştim din propriile lor mărturii că în Botez erau incluşi
şi nou-născuţii. Jeremias combină atunci aceste două perspective în sprijinul
tezei sale mai generale asupra corespondenţei dintre botezul evreiesc al proze
liţilor şi Botezul creştin din veacurile primare, combătând punctul de vedere
al lui Aland. Referitor la această tăcere a învăţăturii celor doisprezece Apostoli
12Kurt Aland respinge această interpretare, susţinând că este scoasă din context (Did the
Early Church..., p. 58). Autorul are dreptate în măsura în care contextul acestui pasaj se referă la
Iisus ca Mântuitor al oamenilor de orice vârstă; şi totuşi, cu menţiunea renaşterii, botezul este în
mod clar în mintea Sfântului Irineu mijlocul prin care Iisus aduce mântuirea, chiar şi nou-născuţilor. Din nou, o dovadă în favoarea acestei doctrine.
13Retroversiunea lui A. Rousseau şi L. Doutreleau în ediţia din Sources Chretiennes, voi.
293, Paris, Editions du Cerf, 1982, p. 286, sugerează că termenii greceşti erau Ppe(po<; (sau
vr|7Uioc;), vf|7tiO(; (sau 7tai5iov) şi 7iaîq.
14Apologia I, 6 1 , în Apologeţi de limbă greacă, pp. 8 8 - 9 0 ; a se vedea şi Kurt A l a n d , Did the

Early Church...,

pp. 5 4 - 5 5 .

15Kurt A land , Did the Early Church..., p. 54.
16Kurt A land , Did the Early Church..., p. 54, pp. 53-54. A se vedea şi David E W rig h t ,
The Origins of Infant Baptism - Child..., p. 9.
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sau a D idahiei, precum şi a lui Herma, putem conchide că era un gest firesc
din partea Apostolilor şi a ucenicilor lor ca, mai întâi, după Cincizecime,
să depună stăruinţa de a-şi îndrepta misiunea către cei maturi, către adulţi,
căci ei trebuiau mai întâi creştinaţi, şi apoi asupra copiilor acestora, cu care
se putea întâmpla ceea ce s-a petrecut atunci când Sfântul Pavel a botezat
familii întregi de convertiţi: „casa lui Ştefana”, a temnicerului din Filipi, a
Lidiei {Faptele Apostolilor 16, 14-15, 30-34; 1 Corinteni 1, 16) etc. Cu alte
cuvinte, nou-născuţii şi copiii puteau fi botezaţi ori odată cu părinţii lor, ori
mai târziu, după creştinarea părinţilor lor.
O altă operă ce face referire la pedobaptism este Apologia lui Aristide.
Ea a fost scrisă probabil în timpul domniei împăratului Adrian (117-138).
Aristide dezbate în amănunt viaţa morală şi socială a creştinilor din timpul
său, ca manifestare practică a convingerilor şi trăirilor lor religioase. Ei îi
instruiesc pe servitori, servitoare şi copii (când îi au), „făgăduiesc că îi vor
creştina pentru dragostea ce le-o poartă, iar după ce i-au creştinat, îi nu
mesc fraţi, eliminând orice deosebire între aceste categorii sociale. Creştinii se
poartă cu smerenie şi bunătate”17. Pasajul acesta pertinent (rămas nediscutat
de către Jeremias şi abordat de Aland) descrie deci creştinii ca încercând să
convingă (7t8l0ODGlv) orice sclav bărbat sau femeie din gospodărie, „sau co
piii (xeicva)”, să devină creştini18.
înainte de anul 209, în Roma, şi posibil şi în Africa de Nord, Botezul
nou-născuţilor devenise rutină pentru creştinii practicanţi. Sfântul Irineu spu
ne că, în jurul mijlocului secolului al II-lea, nou-născuţii erau botezaţi în Galia
de Sud şi probabil în Roma şi Asia Mică. Unele dovezi fac referire la Botezul
17
C f. Pr. Ioan G. C o m a n , Patrologie, voi. I, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984, p. 256.

18Apology, 15, 6, citat de H . K r a f t , Texte zur Geschichte der Taufe, besonders der Kindertaufe
in der Alien Kirche, Berlin, 1 9 6 9 , pp. 2 -3 ; a se vedea şi Kurt A l a n d , Did the Early Church...,
pp. 5 7 -5 8 ; Joachim Jerem ias, The Origins..., p. 4 0 . Pentru Aland, textul plasează explicit Botezul
copiilor creştinilor ulterior obţinerii pătrunderii psihice necesare, deci nu înainte de vârsta de
câţiva ani. Jeremias interpretează referinţa ca indicând copiii sclavilor, într-un alt caz de botez în
cadrul „casei”. David F. W right opinează că, din m om ent ce una sau două caracteristici din acest
text înşelător de simplu vin în favoarea lui Jeremias, cum ar fi m enţionarea copiilor imediat după
sclavi, explicaţia lui Aland pare a fi mai naturală. In viziunea lui W right, pentru ca versiunea
lui Jeremias să aibă mai m ultă greutate, ar fi necesară sintagma „şi copiii”, nu „sau copiii”, după
cum reiese din versiunile greacă şi siriană. O ricum ar fi însă, Aristide este şi el un m artor la o
formă a Botezului copiilor sau tinerilor credincioşi (vezi David F. W r i g h t , The Origins oflnfant
Baptism —Child..., pp. 1 -2 3 , pp. 1 0 -1 1 ).
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copiilor de vârste fragede, dovezi furnizate de Sfântul Ipolit. Numeroase in
scripţii nu ne permit să determinăm dacă acei copii creştini fuseseră botezaţi
ca nou-născuţi sau ulterior, dar unele relevă că în secolul al III-lea se practica
Botezul de urgenţă al nou-născuţilor şi al copiilor mai mari19.
începând cu veacurile III-IV, aproape fiecare scriitor creştin care a tratat
fie şi tangenţial această temă a pedobaptismului poate fi invocat în sprijinul
acestei practici apostolice a botezării nou-născuţilor şi a copiilor. Din veacul
al III-lea, problema botezării copiilor a fost supusă unor largi dezbateri şi în
sinoade.
De pildă, un anume Fidus — episcop african — era în nedumerire: va
trebui ca Botezul pruncilor să se săvârşească în a opta zi, asemenea Tăierii
împrejur a pruncilor din Vechiul Testament? Şi scriitorul bisericesc Tertulian
aminteşte că unii creştini au lansat o asemenea întrebare20. Aceasta a dat oca
zie Sfântului Ciprian - Episcopul Cartaginei - să convoace un sinod la anul
252. Sfântul Ciprian, - în unire cu un sinod de 70 de episcopi şi răspunzând
în numele acestora Episcopului Fidus —, menţionează că nu numai de la 8 zile
înainte se poate boteza copilul, ci chiar îndată după naştere21. Deci astfel ei
apără, împotriva colegului lor Fidus —„iubitului frate”, practica administrării
Botezului îndată după naşterea pruncilor, explicându-i că nu trebuie să în
depărtăm pe nimeni de la Botez şi de la harul lui Dumnezeu, Care este bun
şi îndurător cu toţi. Ceea ce trebuie să se păzească de către toţi este mai ales
grija faţă de cei de curând născuţi, care merită deosebita atenţie şi bunăvoinţa
lui Dumnezeu.
Redăm în continuare epistola trimisă lui Fidus, conţinând informaţii de
maxim interes pentru tema tratată de noi:
„în ceea ce priveşte pricina copiilor, despre care ai spus că nu trebuie
botezati mai înainte de a doua sau a treia zi de la naştere, si că ar trebui luată
>

y

7

y

în seamă rânduiala vechii circumciziuni22 şi, prin urmare, nou-născutul să
The Origins o f Infant Baptism —Child..., p. 2 1 .
botez, 18, PL I, col. 1221.
21Sf. C ip r ia n a l C a r t a g in e i , Epistola LIX , De infantibus baptisandis, PL III, col. 1047; în
ediţii critice, această epistolă poartă numărul LXIV; vezi şi Sf. C ip r ia n a l C a r t a g in e i , Momenta
veterum, I, 1014-1019, PL III, col. 1056.
,9 D avid F. W r ig h t ,
20T e r t u l ia n , Despre

22Sfinţii Părinţi stăruiesc adesea asupra botezării pruncilor pornind de la analogia dintre
Botezul creştin şi Tăierea împrejur din Vechiul Testament care se aplica pruncilor la opt zile.
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nu fie botezat şi sfinţit înainte de ziua a opta. Sinodul nostru a hotărât în
cu totul alt fel. Punctul tău de vedere n-a fost aprobat de nimeni, ci noi toţi
am judecat mai degrabă că nu trebuie refuzate nici unui om venit pe lume
mila şi harul lui Dumnezeu. De vreme ce Domnul spune în Evanghelie:
«Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântu
iască» (Luca 9, 55), pe cât ţine de noi, dacă se poate face acest lucru, nici un
suflet nu trebuie pierdut. [...] Sfântul Duh este oferit egal tuturor, nu după
măsură, ci după dragostea şi bunătatea Părintelui. Căci Dumnezeu [...] Se
oferă tuturor în mod egal, ca un tată, pentru dobândirea harului ceresc [...].
Apostolul Petru spune în Faptele Apostolilor: «Domnul mi-a spus că niciun
om nu trebuie chemat dacă e pătat şi necurat» {Faptele Apostolilor 10, 28). Pe
deasupra, dacă ceva i-ar putea împiedica pe oameni de la primirea harului,
apoi, în acest caz, cei vizaţi nu sunt decât adulţii şi cei mai mari în vârstă,
pasibili de restricţii din pricina unor greşeli grave. Şi în acest caz însă, cei mai
mari păcătoşi, după ce au păcătuit greu împotriva lui Dumnezeu, venind la
credinţă, primesc iertarea greşelilor lor şi nimeni nu este lipsit de Botez şi
de har. Cu atât mai mult atunci nu trebuie să fie lipsit un prunc care, abia
născut, n-a săvârşit nicio greşeală, decât că, născut fiind trupeşte din Adam, a
atras asupra sa atingerea morţii din vechime, de la prima sa naştere, dar care,
prin acest fapt, ajunge mai lesne să primească iertarea păcatelor, pentru că lui
îi sunt iertate nu păcatele proprii, ci ale altuia.
Şi de aceea, preaiubite frate, sinodul nostru a luat hotărârea că nimeni
nu trebuie oprit prin noi de la Botez şi de la harul lui Dumnezeu, Care este
faţă de toţi milostiv, îndurător şi iubitor. Deoarece acest lucru trebuie obser
vat şi păstrat faţă de toţi, socotim apoi că trebuie păzit mai ales faţă de prunci
şi nou-născuţi, care, prin chiar acest fapt, merită mai mult ajutorul nostru şi
harul dumnezeiesc, pentru că din clipa naşterii lor nu fac altceva decât să se
roage fierbinte prin strigătele şi lacrimile lor”23.
Analogia a fost făcută mai întâi de Sfântul Apostol Pavel când scrie colosenilor că Botezul este
„tăierea împrejur nefacută de mână” ( Coloseni 2, 11).
23
S f . C iprian al C artaginei, Epistola LIX , De infantibus baptisandis, PL
col. 1048-1049. Acest text a mai fost tradus în limba rom ână şi de t N ico lae , „Pedobaptismul
(Botezul copiilor) de-a lungul vremii. Consideraţii istorice”, în: Biserica Ortodoxă Română,
1-2/1975, pp. 134-136, precum şi, recent, de Ion D iaconescu şi Ovidiu P o p , în volumul:
Sfântul C iprian al C artaginei , Scrisori, scrisoarea LXIV (şi nu LIX, cum e în PL), Ed. Sophia,
Bucureşti, 2011, pp. 294-298. A m consultat şi aceste traduceri.
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Hotărârea adoptată de sinodul cartaginez în frunte cu Sfântul Ciprian
n-a făcut decât să „păstreze credinţa statornică a Bisericii”, precum observă
Fericitul Augustin24.
Deci, în viziunea Sfântului Ciprian şi a celor 70 de episcopi de la sinod,
dacă şi cei care au comis mai înainte o mulţime de păcate faţă de Dumnezeu,
după ce cred, capătă iertarea acestor păcate şi nimeni nu este exclus de la
Botez şi de la har, cu atât mai mult nu trebuie să lipsim de el pe prunc care,
de-abia născut, n-a păcătuit întru nimic, fară numai că, ieşit din Adam după
trup, a contractat prin faptul naşterii sale contagiunea morţii celei vechi şi
care se apropie cu atât mai mult de iertare, cu cât i se iartă nu păcatele per
sonale, ci păcatul altuia. Copiii nou-născuţi sunt fară păcate personale, însă
sunt solidari cu păcatul lui Adam şi supuşi aceleiaşi pedepse ca el. De aceea,
când se nasc, copiii intră în această lume prin lacrimi şi prin plâns.
In Răsărit, Origen (t 254) —marele scriitor al Bisericii - subliniază că
„Biserica a primit de la Apostoli tradiţia de a administra Botezul şi copiilor”25.
El şi numeşte Botezul copiilor „predanie apostolică”26. Atunci când dă răs
puns la nedumeririle de care sunt cuprinşi unii „fraţi”, cum că pruncii sunt
botezaţi pentru iertarea păcatelor {Faptele Apostolilor 2, 38), el spune:
„Despre ce păcate este vorba? Când au putut ei păcătui? Cum s-ar putea
reţine un astfel de motiv, socotit temeinic pentru botezul copiilor, dacă nu se
admite tâlcuirea pe care noi am dat-o: Nimeni nu este curat, măcar o zi de
va fi viaţa lui pe pământ (Iov 14, 4 —n.n.)? Tocmai pentru că necurăţiile din
naştere sunt şterse prin Taina Botezului, de aceea se botează copiii, căci (cum
scrie la Scriptură), de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea
să intre în împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5)”27. Acelaşi scriitor fecund al
Bisericii, în omilia a VlII-a la Levitic, spune că nimeni, chiar de ar trăi numai
24Epistola CLXVI, 28, 23: „Fericitul Ciprian nu a adus o hotărâre nouă, ci a păstrat credinţa
statornică a Bisericii ca să îndrepteze pe cei ce socoteau că n-ar trebui să se boteze copilul înainte
de ziua a opta de la naştere, când a socotit împreună cu unii episcopi ai săi că copilul se poate
boteza curând după naştere”. A se vedea mai pe larg Pr. Gheorghe Soare , „Dispoziţiuni canoni
ce cu privire la Botez: Botezul copiilor”, în: Duminica Ortodoxă, 3 (1940), p. 3, şi t N ico la e ,
„Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 137.
25 Comentariu la Epistola către Romani, V, 9, PG 14, col. 1047B.
26De Genesi ad litteram, V, 28, 39, PL XXXIV, col. 426.
27 O r ig e n , Din omiliile Evangheliei de la Luca, Omilia a XI V-a, V, PG 12, col. 496; Părinţi
şi Scriitori Bisericeşti, voi. 7, p. 104.
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o zi, nu poate fi scutit de păcat şi că trebuie botezat: „Dacă vreţi să ştiţi ce
au gândit şi alţi sfinţi despre această naştere (e vorba de naşterea trupească
- n.n.), ascultă-1 pe David: «In nelegiuiri am fost zămislit şi în păcate m-a
născut mama mea» (Psalmi 50, 7), arătând că orice suflet care se naşte în
carne este întinat de murdăria nelegiuirii şi a păcatului. De aceea s-a spus[...]:
nimeni nu este curat de murdărie, nici dacă viaţa lui ar fi de o zi. Se poate
adăuga la aceasta că se cere aflată cauza pentru care, Botezul fiind dat Bisericii
(adică membrilor Bisericii - n n.) pentru iertarea păcatelor, este dat ca regulă
şi pruncilor. Desigur, dacă în prunci nu ar fi nimic care să trebuiască a obţine
iertarea şi clemenţa, harul Botezului ar părea inutil”28.
Să notăm aici că aceste declaraţii asumă în mod evident o perspectivă
diferită de cea a lui Tertulian asupra necesităţii Botezului copilului. La acest
moment din istorie oponenţii Botezului nou-născuţilor renunţă la încerca
rea de a explica baza istorică. In schimb, spun că, după anul 200, Botezul
nou-născuţilor s-a schimbat din inovaţie în practică obişnuită. Când arun
căm o privire asupra unora dintre declaraţiile care curg din direcţia Bisericii
vechi în această perioadă, între 200 şi 400, vedem că oponenţii nu au niciun
cuvânt de spus în această problemă29.
Continuând incursiunea post-apostolică şi patristică, evidenţiem măr
turiile Sfântului Ipolit al Romei (170?-235) cu privire la Botezul copiilor.
Este bine cunoscut faptul că există rezerve cu privire la autenticitatea operei

ÂTtooToXiKrj napăâoaiQ (TradiţiaApostolica) a Sfântului Ipolit al Romei - re
numit scriitor din prima jumătate a secolului al III-lea - , însă unii cercetători
şi teologi au adus lumină asupra îndoielilor privind autenticitatea30, arătând
că această lucrare rămâne una dintre cele mai importante opere pentru istoria
cultului creştin31.
28O r ig e n , Omilii la Levitic, Omilia a VlII-a, Studiu introductiv, traducere şi note de
Adrian Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 313.
29Vezi şi John S c h u e t z e , „I s there Historical Support for the Doctrine of Infant Baptism? ”,
în: Systematic Theology, 24, 2003, pp. 7-9; articol disponibil la adresa web http://www.wlstheologia.net/files/Brownlnfant.pdf, accesat la 29 octombrie 2011.
30A se vedea Doctorand Dumitru C o l o t e l o , „«Tradiţia Apostolică» a lui Ipolit şi
importanţa ei ca izvor pentru istoria cultului creştin”, în: Mitropolia Ardealului, 6-8 (1975),
pp. 476-488, precum şi H ip p o l y t e d e R o m e , La Tradition Apostolique d ’apres Ies anciennes
versionsy Introduction, traduction et notes par Bernard B o t t e , Paris, 1968.
31 în anul 1551, dezgropându-se ruinele unei biserici de pe ViaTiburtina din Roma, a fost
descoperită o statuie a Sfântului Ipolit, fecund scriitor al secolului al III-lea. Pe soclul acesteia
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Demn de evidenţiat este mai întâi faptul că secolele primare ale Bisericii
se caracterizează printr-o uniformitate liturgică destul de pronunţată, datorată
respectului deosebit pentru predania Apostolilor. De aceea, când se afirmă că

Tradiţia Apostolică este opera Sfântului Ipolit, se face referire la faptul că lui îi
revine meritul de a fi fixat în scris, într-o lucrare destul de sistematizată pentru
acel timp, rânduiala deja existentă în Biserică. însuşi autorul sfânt recunoaşte
în prologul lucrării sale că el face cunoscută tradiţia „care s-a învăţat de
Biserică, pentru ca aceia care sunt bine instruiţi să păzească tradiţia care s-a
păstrat până în prezent”32. Deci, Tradiţia Apostolică ne prezintă „rânduielile
liturgice nu numai ale secolului al III-lea din Biserica Romei, ci o rânduială
mult mai veche, poate chiar pierzându-se în veacul apostolic, o rânduială co
mună întregii Biserici, datorită acelei uniformităţi a cultului primitiv”33.
Este foarte important pentru tema cercetată de noi faptul că în lucrarea de
care vorbim se menţionează practica pedobaptismului. In cazul nou-născuţilor
sau al copiilor prea mici, se cerea mărturisirea credinţei de către părinţi, sau de
către rude sau de către cineva apropiat din familie. Se întrevede aici destul de
clar existenţa naşilor încă în acea perioadă îndepărtată. Chiar dacă în versiunea
grecească se pare că nu există, versiunile latină şi orientală concordă în a vorbi
despre Botezul „celor mici” (parvulos)^ , mai întâi al celor care pot răspunde
singuri la întrebările baptismale, şi apoi al celor care nu pot35.
David F. Wright propune următoarea întrebare: „cum era măsurată
această capacitate de a vorbi pentru tine însuţi - în termeni de maturitate
a înţelegerii sau în competenţa lingvistică de exprimare doar a nivelurilor
primare ale înţelegerii?”36. In viziunea lui Wright este uşor de conceput că, în
sunt gravate titlurile lucrărilor sale, între care se găseşte şi titlul de A7roaio^ikr| nap&5ooi<;.
întrucât în literatura patristică nu s-a păstrat o astfel de lucrare, în jurul ei au început să se poarte
ample discuţii şi să se emită diferite opinii; pentru mai multe detalii vezi Dumitru C o l o t e l o ,
„«Tradiţia Apostolică» a lui Ipolit...”, p. 476.
32H ip p o l y t e d e R o m e , La Tradition Apostolique..., pp. 38-39.
33Dumitru C o l o t e l o , „«Tradiţia Apostolică» a lui Ipolit...”, p. 487.
34 David F. W r ig h t , The Origins o f Infant Baptism - Child..., pp. 3-4.
35Cf. Joachim J e r e m ia s , Infant Baptism..., pp. 73-75; Kurt A l a n d , Did the Early Church...,
pp. 49-52; Joachim J e r e m ia s , The Origins..., pp. 28-32. Jeremias are probabil dreptate când sus
ţine că faptul că toţi copiii, băieţi şi fete, erau botezaţi separat şi că părinţii răspundeau pentru
cei mici înainte de a fi botezaţi nu este un argument decisiv contra punctului de vedere după care
Botezul convertiţilor adulţi (al prozeliţilor) are loc odată cu cel al copiilor lor.
36 David F. W r ig h t , The Origins o f Infant Baptism - Child..., pp. 3-4.
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Botezul-conversie al unei familii, copiilor de vârstă foarte mică, poate de patru-cinci ani, li se spunea de către părinţi să răspundă singuri şi erau instruiţi
si
> cum să o facă.
Printre aspectele lăsate oarecum nelimpezite de către Sfântul Ipolit se nu
mără şi forma cuvintelor cu care părinţii sau rudele răspund pentru „cei mici”.
Toate dovezile disponibile indică faptul că riturile baptismale primare erau fon
date la origine pentru a se ocupa numai de acei capabili să vorbească pentru ei
înşişi, fiind cu vremea adaptate pentru subiecţii nou-născuţi (bebeluşi)37. Deşi
Sfântul Ipolit nu putea fi mai clar în relevarea practicii romane contemporane
a botezării nou-născuţilor şi copiilor, tot ceea ce spune restul lucrării despre
Botez, pregătirea şi etapele sale ulterioare, are sens numai pentru persoanele
aflate la vârste responsabile38. Problema poate fi abordată şi altfel. Dacă am
îndepărta trei propoziţii scurte referitoare la parvuli, restul lucrării ar reclama
concluzia că numai credincioşii care profesau credinţa erau botezaţi39. Botezul
nou-născutilor se ascunde sub mantia Botezului adulţilor, desi este destul de
evident. La urma urmei, Sfântul Ipolit, descriind felul cum se săvârşea Botezul
în timpul său, mărturisea destul de tranşant: „Se botează mai întâi copiii... apoi
bărbaţii şi femeile”40. E apodictic deci că acesta e un argument solid al practicii
botezării pruncilor şi o nezdruncinată mărturie de la Sfântul Ipolit al Romei.
In timpul Fericitului Augustin şi ulterior, întrebările baptismale refe
ritoare la nou-născut erau încă adresate părintelui sau patronului său spiri
tual (naşului) la persoana a treia: „Crede în Dumnezeu?” etc., cu răspunsul
„Crede”. încă de la Sfântul Ipolit, rezerva specială realizată pentru acei care
nu puteau răspunde singuri marchează nou-născuţii ca subiecţi neobişnuiţi ai
Botezului, fiind necesar să presupunem, în absenţa dovezilor contrarii, că, la
acest moment, persoana a treia era utilizată în întrebarea şi răspunsul asociat
nou-născuţilor, ceea ce ne atrage atenţia asupra includerii lor, chiar dacă de
venită deja rutină, în procedura Botezului.
37J.C . D id ie r , „Une adaptation de la liturgie baptismale au bapteme des enfants dans
l’Eglise ancienne”, în: Melanges de science religieuse, 2 (1965), pp. 79-90.
38David F. W r ig h t , The Origins o f Infant Baptism - Child..., p. 5.
39Kurt Aland (D id the Early Church..., p. 50) menţionează că „este prezent întregul ma
terial necesar pentru o ipoteză plauzibilă a interpolării”, foachim feremias spune (The Origins...,
p. 40) că nou-născuţii sunt totuşi menţionaţi, chiar dacă într-un mod „neaşteptat”.
40
„La Tradition apostolique”, în col. Sources Chretiennes, n. 11 bis, Les Editions du Cerf,
Paris, 1968, p. 80.
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Dovezile aduse de Tertulian din Africa de Nord sub dominaţie romană
ne relevă în mod clar că nou-născuţii (parvuli) fuseseră botezaţi sau erau bo
tezaţi în acele ţinuturi, dar nu reiese de cât timp era stabilită această practică.
In privinţa concepţiei lui Tertulian vizavi de tema noastră, se naşte întreba
rea: pare preferinţa sa pentru amânarea botezului („să fie făcuţi creştini atunci
când au devenit competenţi să-l cunoască pe Hristos”41) un protest împotriva
unei inovaţii, sau dezaprobarea sa faţă de un ritual de rutină? Joachim Jeremias
nu are nici o îndoială: „Rezervele lui Tertulian [...] sunt îndreptate împotriva
unei uzanţe stabilite [...]. Astfel, chiar de la iniţierea Bisericii Nord-Africane
descoperim practica universal observată a botezului nou-născuţilor”42. Acest
aspect este cuplat cu o interpretare a volumului De Baptismo al lui Tertulian
care limitează referinţa la parvuli la „copiii necredincioşilor care se alăturau
Bisericii” şi interpretarea altor lucrări ale lui Tertulian care îl prezintă „opunându-se emfatic” tendinţei de a amâna alăturarea la Biserică, şi „nu numai
presupunând practica botezului nou-născuţilor”43, ci chiar „recomandândo”44. Deşi analiza realizată de Kurt Aland asupra acestor texte se doreşte a fi
o prezentare mai satisfăcătoare şi mai consecventă a gândirii lui Tertulian, el
merge prea departe declarând că „în tratatul lui Tertulian De baptismo [...]
surprindem o imagine a începuturilor Botezului nou-născuţilor în Cartagina
şi Africa [...]. Polemica lui Tertulian este orientată împotriva a ceva nou”45.
Dar noutatea este un argument pe care Tertulian nu îl aduce contra Botezului
nou-născuţilor. Mai mult, Aland nu ia în considerare acceptarea de către
Tertulian a Botezului de urgenţă pentru nou-născuţi, sau rolul stabilit deja al
naşilor (sponsores). Mai presus de toate, Aland subestimează caracterul obiec
tiv al cazului dezvoltat de Tertulian pentru Botezul întârziat, la care îndeam
nă femeile necăsătorite, în special văduvele şi fecioarele. Acest aspect a fost
impresionant tratat de Eduard Nagel, care indică şi posibilele influenţe care
explică amânarea Botezului, influenţe datorate riscului persecuţiei, experien
41 De Baptismo 18, 5 apud H. Kraft, Texte zur Geschichte der Taufe..., p. 13.
42Vezi pe larg la David F. W r ig h t , The Origins o f Infant Baptism —C h i l d p. 6.
43David F. W r ig h t , The Origins o f Infant Baptism - Child... .
44Joachim J e r e m ia s , Infant Baptism..., pp. 81, 83-85.
45 Kurt A l a n d , Did the Early Church..., pp. 61-69.
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ţei dificultăţilor cotidiene şi disciplinei penitente a Bisericii46. Conchidem că
obiecţiile lui Tertulian erau îndreptate împotriva unei practici deja intrate în
uz în cadrul Bisericii cartagineze. Căci, chiar dacă acesta e arătat ca un scriitor
potrivnic Botezului copiilor, tocmai această împotrivire a sa dovedeşte că este
vorba de o practică a botezului copiilor.
„Căci el îşi arată părerea sa personală că Botezul ar trebui săvârşit mai
târziu. Aceasta însă tocmai arată că practica obişnuită era alta. Afară de aceas
ta, el nu aduce niciun temei apostolic împotriva botezării copiilor, ceea ce
fară îndoială ar fi făcut, dacă Biserica veche ar fi fost şi ea potrivnică.”47
Declaraţiile lui Tertulian împotriva Botezului nou-născutului slujesc
atunci la consolidarea cazului în favoarea Botezului nou-născuţilor în loc să-l
slăbească48.
Astfel, Botezul nou-născuţilor este inechivoc atestat de către Părinţii
apostolici (care au fost ucenici ai Apostolilor) şi de către urmaşii aces
tor Părinţi, în texte care demonstrează că Botezul era administrat si nouy

>

7

născuţilor, şi pruncilor.
Botezul copiilor în secolele IV-VI
In privinţa Botezului nou-născutului, şi în această perioadă exista o con
vingere generală asupra originii sale apostolice. Nici chiar ereticii pelagieni
nu au făcut excepţie, deşi Botezul nou-născutului nu se ajustează bine în
sistemul lor; pentru că aceştia negau păcatul originar, iar Botezul, ca ritu
al de purificare, îmbracă întotdeauna referinţă la iertarea păcatelor, aceştia
atribuiau Botezului nou-născutului un efect simbolic. Nici alţi eretici, pre
cum ebioniţii, novaţienii, arienii, donatiştii, montaniştii, şi în general nici
46Eduard N ag el , Kindertaufe und Taufaufschub. Die Praxis vom 3.-5. Jahrhundert
in Nordafrika und ihre theologische Einordnung bei Tertullian, Cyprian und Augustinus,
Europăische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 23:144 (1980), pp. 55-76. In această lucra
re face referiri la Botezul copiilor şi la amânarea Botezului şi vorbeşte despre practicile secolelor
III-V în Africa de Nord şi clasificarea lor după Tertulian, Sfântul Ciprian şi Fericitul Augustin.
Deşi nu se adresează direct problemei temeiurilor Botezului nou-născuţilor, este inechivocă opi
nia sa că la sfârşitul secolului al II-lea aceasta era o practică standard (p. 166).
47 Pr. GrigorieT. M a r c u , „Botezat-a pruncii Biserica primară?”, p. 183.
48John Sc h u e t z e , Is there Flistorical Support..., p. 8.
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alţi iniţiatori, propagatori sau susţinători ai ereziilor timpurii nu au respins
Botezul copiilor.
După cum se ştie, Biserica şi-a mărturisit mereu credinţa în existenţa pă
catului originar. Astfel creştea şi responsabilitatea Bisericii faţă de cei ce ar muri
nebotezaţi. Episcopul Himeriu de Taragone, întrebând pe papa Siriciu, prin
anul 385, despre vârsta la care trebuie administrat Botezul, acesta îi răspunde:
„[...] atât copiilor care încă nu pot vorbi din cauza vârstei, cât şi celor
care, în caz de necesitate, le-ar fi necesară apa sfântă a Botezului. Ca nu cum
va din vina noastră să-şi piardă sufletele şi pentru faptul că nu am dat Botezul
celor ce doresc, plecând din această lume, să piardă şi împărăţia şi viaţa”49.
Prin Sinodul de la Mileve (416) se anatematizau cei ce nu botezau co
piii50, iar prin canonul 110 al Sinodului de la Cartagina din 418, se cerea
botezarea copiilor întru iertarea păcatului strămoşesc:
„[...] s-a hotărât să fie anatema oricine tăgăduieşte sau zice că pruncii
nou-născuţi şi copiii, fiind botezaţi din pântecele maicilor, nu se botează spre
iertarea păcatelor şi nici nu-şi atrag ceva din păcatul strămoşesc al lui Adam
care ar trebui curăţat prin baia renaşterii, de unde urmează că la aceştia nu
s-ar înţelege forma Botezului spre iertarea păcatelor cea adevărată, ci cea min
cinoasă [...]. Deci [...] şi pruncii, care de la sine n-au putut săvârşi nici unul
din păcate, cu adevărat se botează spre iertarea păcatelor ca să se curăţească
întru dânşii prin renaştere, ceea ce şi-au atras din naşterea cea dintâi”51.
Scrierea Aşezămintele apostolice, redactată în jurul anului 400, conţine
informaţii despre practici şi tradiţii autentic apostolice, printre acestea numărându-se şi preţioase indicaţii despre practica botezării pruncilor. „Botezaţi
şi copiii voştri şi creşteţi-i în supunerea şi învăţătura Domnului, căci zice
(Domnul - n.n.): «Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi»”52.
Aşa cum amintea şi pelagianul Iulian din Eclanum, Sfântul Ioan
Hrisostom predica: ,,De aceea şi botezăm copiii, deşi nu au păcate (personale
49Epistolae et decreta, PL X II, col. 1135 la Ioan Saucă, „Taina Sfântului Botez de-a lungul
vremii (I)”, în: Mitropolia Banatului, 5-6 (1984), pp. 284-306, pp. 300-301.
50Nicodim M ilaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii, voi. II, p. I, Arad,
1934, p. 271 şi Ioan Saucă , Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii (I)..., pp. 284-306,
pp. 300-301.
51 Pr. Gheorghe Soare , „Dispoziţiuni canonice...”, p. 3.
52Aşezămintele apostolice, VI, 15 apud Pr. Ioan M ih ă lc escu , Pr. Matei P îslaru şi
Pr. G. N iţ u , Scrierile Părinţilor Apostolici, voi. II, 1928, p. 162.
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- n.n.): ca să li se adauge sfinţenia, dreptatea, înfierea, moştenirea, înfrăţirea,
să fie mădulare ale lui Hristos, să devină sălaş al Duhului”53. Pentru copii
Botezul este o pecete (a<j)payi<;) a slavei şi o consacrare în slujba lui Dumnezeu.
Prin Botez, copilul este instituit în paradisul din care a fost alungat Adam54.
Fericitul Augustin subliniază la rândul său că practica botezării prunci
lor era adânc înrădăcinată în tradiţia apostolică. In acest sens, redăm cuvin
tele antologice ale sale din opera Contra donatiştilor, 4, 23:
„Potrivit Tradiţiei, toată Biserica recunoaşte botezul pruncilor care, de
bună seamă, încă nu pot crede întru inimile lor în dreptatea dumnezeiască,
nici a mărturisi mântuirea precum a făcut oarecând tâlharul şi care prin plânsetele şi ţipetele lor în timpul Botezului chiar împiedică oarecum săvârşirea
Tainei, dar cu toate acestea, nici un creştin nu va zice că Botezul nu va fi
pruncilor de vreun folos. Iar dacă cineva va întreba de porunca dumnezeiască
pentru aşa ceva, apoi ce împlineşte toată Biserica, chiar de nu va fi statornicit
prin sinoade, dar ceea ce totdeauna era în practică, acestea nu sunt socotite
altminteri decât drept poruncă apostolică”.
Precum Sfântul Ambrozie şi alţi Părinţi, şi Fericitul Augustin predica nece
sitatea Botezului ca şi condiţie pentru intrarea în împărăţia cerurilor, pornind
de la textul scripturistic de la Ioan 3, 5 şi deducând de aici, într-o consecvenţă
logică, doctrina înspăimântătoare a damnării tuturor copiilor nebotezaţi, deşi
le atribuie cel mai puţin periculos grad de perdiţie55. El susţine în lucrarea

Depeccatorum. meritis et remissione (scrisă în 412) că omul nu moare în virtutea
naturii sale, ci din cauza păcatului, că păcatul lui Adam trece şi la urmaşii lui şi
că pentru ştergerea păcatului strămoşesc trebuie botezaţi şi copiii56.
53S f . Ioan G ură de A ur , Omilia a Hl-a a aceluiaşi rostită către neofiţi, traducere din limba
greacă veche de Pr. Marcel Hanches, în voi. Cateheze baptismale, Ed. Oastea Domnului, Sibiu,
2003, p. 59.
54 Philip Sc h a ff , History o f Ancient Christianity, voi. II: From Constantine The Great to
Gregory The Great, Charles Scribner & CO, New York, 1867, p. 481.
55„Parvulos in damnatione omnium mitissima futuros”. A se vedea De peccatorum me
ritis et remissione, I, 20, 21, 28; Epistola 186, 27. Detalii în acest sens oferă şi Philip Sc h a ff ,
History..., p. 482. Totuşi, nu putem spune despre copiii mici sau pruncii care mor nebotezaţi
că sunt damnaţi. Ei rămân la mila lui Dumnezeu. Părintele profesor de vrednică amintire şi
pomenire Constantin Galeriu mărturisea la una din conferinţele sale susţinute la Iaşi că noi
îndrăznim a crede că aceşti copii ai noştri care mor nebotezaţi ar beneficia de botezul sângelui,
precum pruncii ucişi de Irod.
56Arhid. Constantin Voicu, Patrologie, voi. II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009, p. 315.
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La Augustin, Botezul este Taina renaşterii, care este, în sens negativ, mij
locul iertării păcatului, adică atât a păcatului originar, cât şi a păcatelor perso
nale comise anterior Botezului (nu după primirea acestuia), şi în sens pozitiv,
temelia noii vieţi spirituale de credinţă prin împărtăşirea de gratia operans şi
co-operans. Condiţia subiectivă a acestui efect este primirea meritorie, adi
că credinţa penitentă. Din moment ce la copil nu există păcat real, efectul
Botezului în acest caz este limitat la remisiunea vinei păcatului originar; şi
din moment ce copilul nu poate crede prin el însuşi, Biserica creştină (repre
zentată de părinţi şi patronii spirituali sau naşii) se prezintă aici din partea
sa, după cum spunea şi Augustin, şi îşi asumă responsabilitatea educării copi
lului botezat în spiritul majorităţii creştine. Astfel, nu se poate să nu accepţi
şi să nu incluzi în sânul Bisericii pe copiii nou-născuţi din părinţi creştini şi
pentru care părinţii dau garanţie, iar naşii îşi iau angajamentul ferm că-i vor
creste
> în credinţa
> creştină.
>
Făcând apologia Botezului copiilor, în sprijinul ideii sale, Fericitul
Augustin mai aduce, între altele, şi argumentul că altfel copiii nu pot primi
Sfânta împărtăşanie57.
Sunt multe şi referinţele Sfântului Vasile cel Mare pe această temă. Din
scrierile sale se poate lesne observa că practica botezării pruncilor era una
firească, ce nu era supusă dezbaterilor58. In acest sens aducem şi o mărturie:
„In privinţa scufundării de la botez, [...] tu însuţi ştii că acea scufundare
întreită simbolizează cele trei zile (cât a stat Mântuitorul în mormânt). Căci
nici n-ai putea scufunda copilul de trei ori fară să-l şi scoţi afară din apă tot
de atâtea ori”59.
57în acel timp exista în toată Biserica, deci şi în Apus, practica de a oferi Sfânta Euharistie
şi copiilor, îndată după Botez. Practica aceasta există până astăzi în toate Bisericile Ortodoxe.
Dacă Botezul este baia renaşterii, atunci neofiţilor trebuie să li se împărtăşească mâncarea cea du
hovnicească (M acarie , Teologie dogmatică ortodoxă, trad. de Gherasim Timuş, Bucureşti, 1887,
voi. II, pp. 522-523). In Apus, practica aceasta a fost suprimată prin secolul al Xl-lea, deşi o mai
întâlnim răzleţ, chiar şi în secolul al Xll-lea. N-au lipsit însă glasuri în Apus care au cerut să se
revină la practica veche (Arhid. Constantin Voicu, Studii de teologie patristică , Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, p. 421).
58 In secolul al IV-lea, istoricul Sozomen {Istoria bisericească, V, 2, PG 67, col. 1213) ne
informează că împăratul roman Iulian Apostatul (361-363) a fost botezat din copilărie şi a fost
instruit în Sfintele Scripturi, ceea ce înseamnă că practica botezării pruncilor era de mult gene
ralizată.
59 S f . Vasile c el M a r e , Epistole, epistola 236, V, traducere, introducere, note şi indici de
Pr. Constantin Corniţescu şi Pr. Teodor Bodogae, în col. Părinţi si Scriitori bisericeşti, voi. 12,
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 491.
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Botezul este considerat de către marele capadocian ca o condiţie sine qua
non a mântuirii: „Prin botez a intrat Israil în pământul făgăduinţei. Tu, însă,
cum ai să te reîntorci în paradis fară să fii pecetluit prin botez?”60
Referindu-se la timpul potrivit pentru primirea Botezului, acelaşi Sfânt
Părinte mărturiseşte că „orice timp al vieţii este potrivit pentru mântuirea
prin botez”61 şi consideră că este de neapărată trebuinţă ca cel născut să fie
imediat şi „îmbrăcat”:
„E la fel ca şi cu o scândură nelucrată —din orice lemn ar fi ea - care nu
se potriveşte să fie aşezată ca ramă, până nu i se taie prisosul şi asprimile, şi
numai aşa se îmbracă chipul zugrăvit al unui rege. Şi atunci, oricine admiră
frumuseţea chipului sau a tabloului, nu pentru că este din lemn, aur sau
argint, ci pentru izbânda meşteşugului întru asemănarea cu originalul. Apoi
cu multă băgare de seamă, grijă şi silinţă, fiind isprăvită lucrarea, e aşezată
ca o icoană vrednică de laudă. Iar deosebirea lemnului se trece cu vederea,
chiar dacă se deosebeşte mult, pentru că admiraţia din partea celor ce se duc
s-o privească o face să fie ţinută pretutindeni în mare cinste şi în toată faima
dintru început. Tot la fel şi cel ce se botează, fie iudeu sau elen, fie bărbat
sau femeie, sau rob, sau scit, sau barbar, sau altul care negreşit este numit
după deosebirea neamului, prin sângele lui Hristos se dezbracă de omul cel
vechi, împreună cu toate faptele lui, iar prin învăţătura cea dumnezeiască se
îmbracă în Sfântul Duh, în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu,
în dreptate şi în sfinţenia adevărului (cf. Efeseni 4, 22-24)”62.
într-o epistolă, Sfântul Vasile aminteşte de anumiţi „prunci, strălucitoa
re mostre ale bunătăţii tale, care mi-au făcut totdeauna multă plăcere şi pe
care i-am îmbrăţişat cu drag [...] (pentru ei —n.n.) mă voi ruga ca Domnul să
reverse asupra lor tot ceea ce părintele lor însuşi cere în rugăciunile lui”63. Or,
dacă Sfântul Vasile făgăduieşte a se ruga pentru aceşti prunci, de bună seamă
că aceştia erau botezati.
>

y

60 Sf. V a sile c e l M a r e , Omilii şi cuvântări, Omilia a XlII-a, II, traducere, introducere,
note şi indici de Pr. D. Fecioru, în col. Părinţi şi Scriitori bisericeşti, voi. 17, Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986, p. 490.
61 Sf. V a sile c e l M a r e , Omilii şi cuvântări..., pp. 488-489.
62 Sf. Va s il e c e l M a r e , Despre Botez, Cartea I, Cuvântarea a Il-a, 23, traducere şi stu
diu introductiv de Pr. Dumitru V. Georgescu, în col. Comorile pustiei, voi. 32, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1999, pp. 89-90.
63 Sf. Va s il e c e l M a r e , Epistole, Epistola 17 , în col. Părinţi şi Scriitori bisericeşti, p. 150.
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Aceeaşi tradiţie apostolică a practicii botezării pruncilor de care aminteau
Origen, Augustin etc. o transmite şi Sfântul Dionisie Areopagitul (sfârşitul
veacului al V-lea şi începutul celui de-al Vl-lea). Acesta îi combate pe cei ce
luau în batjocură —ca şi neoprotestanţii din zilele noastre - Botezul copiilor,
scriind următoarele:
„Iar că şi pruncii care nu înţeleg încă cele dumnezeieşti se fac părtaşi
de naşterea din Dumnezeu şi de împărtăşirea dumnezeiască de preasfintele
simboale pare celor profani, precum zic, un lucru vrednic de râs, dacă ierar
hii îi învaţă cele dumnezeieşti pe cei ce nu pot auzi şi predică sfintele tradiţii
celor ce nu le înţeleg; şi încă mai de râs, pentru că alţii pronunţă pentru ei
sfintele mărturisiri. Dar neînţelegerea lor de către cei rătăciţi nu trebuie să-ţi
fie o piedică pentru primirea lor, ci să stărui în chip evlavios şi cu iubire în
călăuzirea lor spre lumină, arătând faţă de obiecţiile prezentate că nu toate
cele dumnezeieşti se circumscriu de cunoştinţa noastră. Căci multe din cele
necunoscute de noi au cauze vrednice de Dumnezeu, necunoscute nouă, dar
ştiute de treptele mai înalte de noi. Ba rămân ascunse şi fiinţelor celor mai
înalte, fiind ştiute numai atotînţeleptei şi de înţelepciune facătoarei obârşii
dumnezeieşti. Şi le spunem acestea pentru că le-au adus la noi dumnezeieştii
noştri învăţători, avându-le în amintire din tradiţia veche64. Căci spun, ceea
ce este şi adevărat, că pruncii înălţaţi în legea sfântă vor ajunge la deprinderea
sfântă, liberi de toată rătăcirea şi lipsiţi de experienţa oricărei vieţi necurate.
Aceasta având-o în minte dumnezeieştii noştri învăţători, au cugetat să pri
mească pe prunci în acest sfânt mod şi părinţii naturali ai pruncului adus să
predea pruncul vreunui pedagog bun, introdus în cele dumnezeieşti, şi după
aceea să stea copilul sub el ca sub un părinte duhovnicesc şi naş al sfintei
mântuiri. Deci, ierarhul îi cere acestuia, care mărturiseşte să crească (să înalţe)
copilul în vieţuirea sfântă, să rostească lepădările şi sfintele mărturisiri, şi nu
cum spun aceia, râzând, ca şi când s-ar introduce unul în locul altuia în cele
dumnezeieşti. Căci acesta nici nu spune: eu fac lepădările sau sfintele mărturi
siri pentru copil, ci: pruncul se va lepăda şi se va uni cu El, adică: mărturisesc
să conving copilul să ajungă la o minte (înţelegere) sfântă prin învăţăturile
mele, ca să se lepede în întregime de potrivnici, să mărturisească şi să lucreze
64
Aceşti „dumnezeieşti învăţători” sunt fară îndoială Sfinţii Apostoli. în acelaşi sens vor
besc Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti din veacurile următoare.
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mărturisirile dumnezeieşti. Deci nu e nimic absurd în faptul că pruncul e
crescut spre înălţimea dumnezeiască, având un povăţuitor şi naş (primitor)
sfânt, care îi sădeşte deprinderea în cele dumnezeieşti şi-l păzeşte neispitit de
cei potrivnici. Iar ierarhul face pruncul părtaş de sfintele simboale (Taine), ca
să fie crescut în ele şi să nu aibă altă vieţuire decât pe cea care priveşte pururea
la cele dumnezeieşti şi-l face părtaş de ele, vieţuire întărită în deprinderea sfân
tă a acestora, înălţată în chip sfânt de naş (primitor) în chip dumnezeiesc”65.
Documente aparţinând veacurilor V III, IX şi X relevă şi ele că „Botezul
se administra imediat după naştere, fară a se depăşi anul, cu osebire pruncilor
care veneau pe lume înainte de Paşti sau Rusalii. Acelaşi lucru caracterizează
veacul al Xl-lea, deşi n-au lipsit numeroase excepţii şi obiceiuri locale”66.
Despre combaterea celor care amânau Botezul până la moarte
Chiar dacă se poate vorbi în veacurile primare de o practică generală a
Botezului nou-născutului, practica aceasta mai întâmpina şi unele reţineri. Se
ştie că au fost şi cazuri de atitudini oscilante în legătură cu practica botezării
copiilor. In secolul al III-lea, constatându-se probabil că unii dintre creştinii
botezaţi în copilărie nu transpun în practica de zi cu zi promisiunile făcute
la Botez în numele lor, Tertulian propune să fie amânat Botezul până la ma
turitate. „De ce să supui pe naşi la pericol? [...] Să vină deci (la Botez) când
65

S fântul D io n isie A reopagitul , “Despre ierarhia bisericească”, VII, 11, în voi.

complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere, introducere şi note de Pr. D um itru
Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 101. Sfântul Dionisie aici relevă faptul că unii râ
deau şi atunci de Botezul pruncilor, menţionând că e eronat ca alţii să se lepede de cel rău şi
să mărturisească credinţa creştină în numele pruncilor inconştienţi. Acestei idei îi subscriu în
zilele noastre neoprotestanţii. Autorul sfânt le răspunde că naşul nu înlocuieşte pruncul în acest
act, ci asigură că ceea ce face el acum va face şi pruncul, luându-şi răspunderea să-l educe în
această direcţie. „De fapt, pruncul nu va putea rămâne fară o educaţie favorabilă credinţei sau
contrară ei. Creşterea pruncului nu se face într-un gol. N eoprotestanţii înşişi îi dau o educaţie
în sensul credinţei lor. Deci nu lasă pruncul într-o com pletă neinfluenţare a voinţei şi cugetării
lui. Botezul lor la douăzeci de ani va fi şi el rezultatul unei educaţii ce li s-a dat, al unei influenţe
exercitate asupra lor. Nici ei nu vin la botez într-un m od cu totul «liber». Şi dacă nu se poate
spune mom entul din care începe această educaţie, căci copilul începe din primele săptămâni să
înveţe obiceiurile de la cei din jurul lor, de ce nu s-ar introduce în actele de educaţie a lor de la în
ceput şi botezul? Autorul vorbeşte de nişte taine neînţelese, care se săvârşesc şi aici în baza «vechii
tradiţii» apostolice. Nu pricepem tot ce se petrece cu om ul chiar de la începutul vieţii lui sau fap
tul că el nu este izolat în dezvoltarea lui nici în primele zile” (Pr. Prof. D um itru Stăniloae, nota
explicativă nr. 119, în voi. S f . D io n isie A reopa gitu l , Despre ierarhia bisericească ..., p. 134).
66 1 N

ic o l a e ,

„Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 143.
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vor creşte, când vor putea fi instruiţi; să devină creştini când vor putea să-I
cunoască pe Hristos”67.
In secolele primare ale creştinismului, numeroşi părinţi amânau Botezul
copiilor, uneori din indiferenţă, alteori din teama că ar putea, prin viaţa lor
ulterioară, să piardă slava Botezului şi iertarea tuturor păcatelor pe care o
aduce Botezul, înrăutăţindu-şi astfel situaţia, pentru că Botezul nu mai pu
tea fi repetat. Unii creştini îşi puneau —uneori retoric —întrebarea ce folos
aduce copiilor Sfânta Taină a Botezului dacă, primind-o, adesea mor înainte
chiar de a fi fost în stare s-o înţeleagă, iar mulţi alţii preferau, din motive
duhovniceşti, să întârzie botezarea celor mici68. Se cunosc astfel cazurile unor
vestiţi Părinţi ai Bisericii care din această ultimă pricină n-au primit Botezul
decât la maturitate: Sfântul Ioan Gură de Aur la 24 de ani, Rufin si Fericitul
Augustin la 25 de ani, Sfântul Vasile cel Mare la T I de ani, Sfântul Grigorie
Teologul la 30 de ani, Fericitul Ieronim la 20 de ani, Paulin de Nola la 35 de
ani etc. Deşi avuseseră mame eminamente pioase, nu au fost botezaţi decât
în momentul convertirii lor din perioada adultă. Dar ulterior au regretat şi
au dezaprobat această atitudine de amânare a Botezului, admonestându-i pe
contemporanii lor pentru această amânare nejustificată. Amintind de Botezul
lor la vârsta maturităţii, au scris mărturisiri deosebit de emoţionante.
Astfel, Sfântul Vasile cel Mare, într-o cuvântare întreagă purtând titlul
îndemn la Sfântul Botez69, critică obiceiul oportunist al acelora care amânau
Botezul cât mai mult posibil, chiar până în preajma morţii, nu din motive de
pietate însă, ci din indiferentism ori din calcul. Dorind să-şi petreacă viaţa
în plăceri nepermise, în fapte lubrice, ignare, în huzur şi nerespectarea întru
totul a legilor divine, unii îşi închipuiau că îşi pot rândui viaţa într-un mod
samavolnic, de vreme ce Botezul le va ierta toate păcatele. Ei recurgeau la
Botez până în pragul morţii, ca să aibă asigurat Raiul şi să fie eliberaţi astfel
de incertitudinea dobândirii lui.
7

y

Unii dintre aceştia primeau catehizarea despre Hristos şi Biserică, dar
amânau împărtăşirea de El prin Botez vreme îndelungată. Sfântul Chirii
al Alexandriei dezaprobă aceasta şi scrie: „[...] ei rezervă luminarea (adică
67Liber de baptisma, 18, PL I, col. 1330.
681 N ic o l a e , „Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 138.
69
PG 31, col. 424-444. Cf. t I o s if G h e o r g h ia n , Sfântul Vasile Arhiepiscopul Kesariei
Kapadokiei (329-379% traducere, Bucureşti, 1898, pp. 166-170.
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Botezul — n.n.) prin Duhul şi harul prin Botez pentru o lungă amânare şi
pentru un timp prea îndelungat, adică pentru bătrâneţe. Căci multă pagubă
vine de aci şi uneori pe neaşteptate. Fiindcă chiar dacă îşi va împlini voia,
nădejdea nu-i este sigură. Căci chiar dacă ajunge la împlinire scopul lui, el
se sfinţeşte, dar nu are prin aceasta decât iertarea păcatelor şi redă Stăpânului
talantul nerodit, fară să se fi ocupat cu lucrarea lui”70. Prin Botez se trans
mite harul dumnezeiesc, astfel încât cei care amânau Botezul toată viaţa şi-l
primeau doar pe patul morţii, primeau doar iertarea păcatelor, neputându-se
bucura de toate efectele binefăcătoare ale Botezului, nu mai puteau progre
sa duhovniceşte, nu-şi puteau dezvolta talanţii dăruiţi lor de Dumnezeu la
naştere, în viaţă afundându-se tot mai mult într-o continuă decrepitudine
spirituală.
Celor care amânau din varii motive Botezul, Sfântul Vasile le lansează
persuasive exortaţii la Botez când zice: „Eşti tânăr? Intăreşte-ţi tinereţea, cu
frâul botezului! Ai trecut de floarea vârstei? Nu-ţi păgubi strânsura, nu pier
de talismanul”71. Sfântul Vasile subliniază şi alt fapt, şi anume că, dacă li
s-ar împărţi acelora care amână primirea Botezului ceva din bogăţiile acestei
lumi, ei nu s-ar gândi nicidecum să tărăgăneze primirea lor, însă atunci când
în Botez li se dă belşug de daruri dumnezeieşti, ei tergiversează primirea
acestora:
„De-aş împărţi în biserică aur, nu mi-ai spune: Voi veni mâine si îmi vei

da mâine!, ci te-ai grăbi să ceri, ca să se împartă aurul îndată şi te-ai supăra
dacă aş amâna pe altă dată împărţirea. Dar pentru că marele Dăruitor nu-ţi
oferă un metal care-ţi ia ochii, ci curăţenia sufletului, pretextezi, înşiri scuze,
ca şi cum ar trebui să fugi de darul ce ţi se oferă. O, minune! Te înnoieşti, fară
să fii topit; eşti plăsmuit din nou, fară să fii strivit; eşti vindecat, fară să suferi
dureri şi totuşi nu te gândeşti ce har ţi se dă!”72
70 Sf. C h i r il a l A l e x a n d r i e i , Scrieri (Partea a Doua). Glafire la Ieşire, Cartea a Doua
a Glafirelor la Ieşire, 2, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. 39, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 292.
71 Omilii şi cuvântări, omilia a XlII-a, V, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti., p. 493.
11
Omilii şi cuvântări, omilia a XlII-a, III, p. 491. In linii mari, aceeaşi idee o exprimă şi
Sfântul Ambrozie cel Mare, care a fost influenţat aici, ca şi în opera sa Hexaemeron, de gândirea
teologică profundă a Sfântului Vasile cel Mare: „Şi cu câte daruri nu eşti înnoit, o, omule! Te
curăţeşti şi nu te arzi, eşti tămăduit şi nu suferi, eşti alcătuit din nou şi nu te desfaci. Nici nu
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Pentru Sfântul Părinte, chiar cel botezat se cuvine să aibă înaintea ochi
lor sfârşitul vieţii sale, iar cel în vârstă este îndemnat să primească Botezul
pentru că-1 renaşte şi-l întinereşte spiritual:
„Dacă ţi-ar promite un medic să te facă, prin operaţii şi noi medicamen
te, tânăr din bătrân cum eşti, n-ai dori oare să vină ziua aceea în care să te
vezi readus la vârsta puterii? Dar când botezul îţi făgăduieşte să-ţi înflorească
din nou sufletul tău, pe care tu l-ai învechit, iar din pricina fărădelegilor l-ai
îmbătrânit şi l-ai murdărit, dispreţuieşti pe Binefăcător şi nu alergi la făgădu
inţă! Nu doreşti să vezi cum se naşte din nou fără de mamă omul, cum omul
cel învechit şi stricat de poftele înşelăciunii (Efeseni 4, 22) ajunge iarăşi plin
de viată, întinereşte si se reîntoarce la adevărata floare a tineretii?”73
y

7

y

y

y

In anul 381, Sfântul Grigorie Teologul opinează ca Botezul să se amâ
ne cel puţin până la vârsta de trei ani, ca să poată singuri copiii să înţeleagă
cele tainice şi să poată răspunde, când ei pot percepe parte din Taină şi pot
răspunde (la întrebări), şi chiar dacă încă nu înţeleg totul, îşi pot forma to
tuşi o anumită impresie74. Este sigur că „se voia doar o creştere a conştiinţei
responsabilităţii celor botezaţi faţă de propriul Botez şi faţă de învăţătura
creştină”75. însă aceste atitudini n-au fost împotriva validităţii sau eficienţei
Botezului copiilor. Acelaşi autor pledează pentru Botezul copiilor în caz de
necesitate. Astfel, într-o cuvântare de-a sa76 face o destăinuire si
> mărturiseşte
>
că nu ar dori nimănui să experimenteze teama prin care a trecut el când, tânăr
fiind, se găsea pe mare şi a izbucnit o furtună care ameninţa să-i nimicească
corabia. Pentru că nu fusese botezat, îl cuprinse o nesfârşită teamă, nu că va
pieri în valuri, ci că va trece în viaţa cealaltă încărcat de păcate. E mai bine
primeşti lovitura morţii şi te şi ridici din morţi. Şi încă treci nepăsător, încă mai ai nevoie de viaţa
lumească şi lui Dumnezeu te dăruieşti după aceea. Nu ştii că lui Dumnezeu tocmai de aceea nu
i-a fost plăcută jertfa lui Cain, pentru că nu i-a adus primele roade? Ci bucurându-se el însuşi
de primele roade, a îndrăznit a-i aduce lui Dumnezeu ca jertfa roadele mai târzii. Iar Abel, care
a pus înainte jertfa primelor roade, prin semnul evlaviei s-a învrednicit a fi fericit de cuvântul
proorociei” (Sf. A m b r o z ie c e l M a r e , Despre pocăinţă , traducere din limba latină de Andreea
Stănciulescu, Ed. Cartea Ortodoxă, Galaţi, 2004, p. 118).
73 Omilii despre Sfântul Botez, XIII, 5, PG 31, col. 432-434.
74 Cuvântarea a XL-a despre Botez, PG 36, col. 380; a se vedea în acest sens şi H. K r a ft ,
Texte zur Geschichte der Taufe..., p. 53, precum şi Joachim J e r e m ia s , Infant Baptism in the First
Four Centuries ..., p. 96.
75Ioan Sa u c ă , Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii (I) ..., pp. 284-306, pp. 302-303.
76 Sf. G r ig o r ie T e o l o g u l , Cuvântarea a XL-a despre Sfântul Botez, PG 36, col. 400.
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atunci, şi aceasta constituie concluzia la care a ajuns, să fii sfinţit fără s-o ştii,
adică să primeşti Botezul de mic, decât să mori fară pecetea iniţierii creştine77.
Ca o concluzie lămuritoare în privinţa aceasta, Sfântul Grigorie Teologul
sublinia următorul fapt: „Ai un copil? Nu lăsa ca răutatea să prindă cumva
ocazia: să fie sfinţit din copilărie, de la această vârstă să fie sfinţit de Duhul”78.
Acelaşi Sfânt al Bisericii noastre admonestează o mamă când îi spune:
„Să nu laşi păcatul să stăpânească în copilul tău; consacră-1 încă din
faşă. Ţi-e frică de pecetea divină din cauza slăbiciunii naturii, ce slăbiciune
a credinţei! Ana şi-a dedicat fiul, pe Samuel, Domnului, chiar înainte de a
se naşte; şi imediat după naştere l-a educat să fie preot79. în loc să te temi de
slăbiciunea umană, încrede-te în Dumnezeu”80.
Şi Sfântul Grigorie al Nyssei osândeşte pe cei ce amână Botezul81, iar
Sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui operă am mai citat-o deja, se pronunţă
pentru neamânarea Botezului copiilor82.
771 N i c o l a e ,

„Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 138.
78 Cuvântarea a XL-a despre Sfântul Botez, PG 36, col. 380.
79Se ştie că Samuel a ajuns nu numai profet, ci şi preot la Silo, judecător în Israel şi a pre
gătit calea domniei lui Mesia, Care S-a născut din neamul regelui David.
80Vezi la Philip S c h a f f , History..., pp. 483-484.
81 Cuvânt către cei ce amână Botezul, PG 46, col. 416-432 la t N ic o l a e , „Pedobaptismul
(Botezul copiilor)...”, p. 138.
82în Omilia a XL-a la Cartea Facerii, Sfântul Ioan, printre altele, vorbeşte în cuvinte en
comiastice despre patriarhul paradigmatic Avraam, care a împlinit îndată ce i s-a poruncit şi a
pus semnul poruncit de Dumnezeu, tăierea împrejur adică, lui Ismail (fiul său), tuturor celor
născuţi în casa sa şi celor cumpăraţi cu bani, precum i-a poruncit Dumnezeu (Facerea 17, 23).
Şi s-a tăiat şi el împrejur (Facerea 17, 23). Şi Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani când şi-a
tăiat împrejur marginea trupului, iar Ismail era de treisprezece ani (Facerea 17, 24-25). „Să nu
socoteşti - continuă Sf. Ioan Gură de Aur - că fară rost ne-a însemnat nouă Scriptura numărul
anilor, ci ca să cunoşti de aici multa ascultare a dreptului, că la adânci bătrâneţe a îndurat în
linişte durere pentru porunca lui Dumnezeu. De asta Scriptura face numărătoarea anilor. Şi s-a
tăiat împrejur nu numai el, ci şi Ismail şi toţi cei din casa lui.
Nu-i puţin lucru, iubite, să-ţi tai un trup sănătos şi să-l faci să sufere! Şi doctorii taie un
mădular bolnav, dar durerea nu e la fel. Ei taie un mădular mort, ca să spun aşa, lipsit de puterea
vieţii. Aici, însă, un bătrân - era de o sută de ani - a îndurat senin durerea, totodată s-a grăbit
să împlinească şi porunca lui Dumnezeu, facându-i mai râvnitori şi pe fiul său şi pe cei din casa
sa, ca să nu şovăie, ci să săvârşească cu multă grabă porunca lui Dumnezeu. Ai văzut câtă putere
are un om virtuos? îi învaţă să meargă pe urmele lui pe toţi cei din casa sa. Şi ceea ce vă spuneam
ieri, aceea vă spun iarăşi şi acum. Pentru aceea a poruncit Dumnezeu ca să se taie împrejur copiii
când sunt mici de tot, pentru ca să nu simtă durerea, când li se taie trupul”. Apoi Sfântul Ioan
îndeamnă la o comparaţie între cele ce s-au întâmplat atunci, la tăierea împrejur şi la cele ce se
întâmplă astăzi, la Botezul creştin, punând în lumină iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi bine
facerea nespusă ce ne-a dat-o nouă. Acolo era durere şi osteneală în tot ce se facea; şi nu era alt
folos de pe urma tăierii împrejur decât că prin semnul acesta îi facea cunoscuţi şi-i despărţea de
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Vom aminti în acest sens şi o mărturisire deosebit de patetică a Fericitului
Augustin:
„Ai văzut, Doamne, când eram copil, iar într-o zi deodată am fost cu
prins de o fierbinţeală la apăsarea stomacului, fiind gata să mor, ai văzut,
Dumnezeul meu, căci erai păzitorul meu, cu ce avânt al sufletului şi cu ce
credinţă am cerut Botezul Hristosului Tău, al Domnului si Dumnezeului
>

}

y

meu, de la pietatea mamei mele şi mamei noastre a tuturor, de la Biserica
Ta. Şi, tulburată, mama trupului meu - pentru că năştea în inima ei curată,
în credinţa Ta, cu mult mai drag mântuirea mea veşnică —deja se îngrijea să
fiu iniţiat în Tainele mântuitoare şi să fiu spălat, mărturisindu-Te pe Tine,
Doamne Iisuse, spre iertarea păcatelor, dacă nu m-aş fi însănătoşit imediat.
Aşadar, a fost amânată curăţirea mea prin Taina Botezului, ca şi când ar fi
fost necesar să mă mai murdăresc, dacă trăiesc, pentru că după acea spălare
vina ar fi fost mai mare şi mai periculoasă în murdăria păcatelor. ... Te rog,
Dumnezeul meu, şi aş vrea să ştiu, dacă şi Tu ai vrea, cu ce scop am fost amâ
nat ca să nu fiu botezat atunci, oare spre binele meu au fost parcă dezlegate
curelele păcatului meu sau nu au fost? Aşadar, de ce şi acum se aude de peste
tot în urechile noastre: «Lasă-1 să facă,* căci încă nu este botezat». Si
> totuşi,
>7
când este vorba despre sănătatea trupului, noi nu zicem «Lasă-1 să se răneas
că si
> mai mult, căci încă nu a fost vindecat». Cu cât mai bine as fi >fost eu
însănătoşit - şi despre acest lucru era vorba cu privire la mine —prin vegherea
mea şi alor mei, pentru ca, primind mântuirea sufletului meu, această mân
tuire să fie pusă la adăpost prin ocrotirea Ta, Care mi-o dăduseşi.
celelalte neamuri. Tăierea noastră împrejur, harul botezului adică, vindecă fară de durere, ne este
pricinuitor a mii de bunătăţi şi ne umple pe toţi cu harul Duhului.
Apoi, Sfântul Ioan face o menţiune preţioasă pentru tema dezbătută aici şi spune că „nu
este un timp anumit când îl putem primi (adică Botezul- n.n.), ca dincolo; această tăiere împre
jur nefacută de mână omenească o putem primi şi când suntem mici de tot şi când am crescut
mari şi când suntem bătrâni. In această tăiere împrejur nu-i vorba de durere, ci de lepădarea
poverii de păcate şi de dobândirea iertării greşelilor săvârşite în toată viaţa noastră. Iubitorul de
oameni Dumnezeu a văzut covârşitoarea noastră slăbiciune, a văzut că avem nevoie de doctorie
puternică, pentru că bolile de care zăceam erau greu de vindecat. De aceea, rânduind cu nespusa
Sa iubire de oameni mântuirea noastră, ne-a dăruit înnoirea prin baia celei de a doua naşteri,
ca, lepădând pe omul cel vechi, adică faptele cele rele, şi îmbrăcând pe cel nou, să mergem pe
calea virtuţii” (S f . I oan G u r ă d e A u r , Scrieri [Partea a Doua]. Omilii la Facere [IIJy traduce
re, introducere, indici şi note de Pr. D. Fecioru, în col. Părinţi şi Scriitori bisericeşti, voi. 23,
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1989, pp. 77-78).
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într-adevăr, ar fi fost mai bine. Dar multele valuri ale ispitelor care se
vedeau că mă ameninţă, după copilărie, le cunoscuse chiar mama”83.
Precum s-a văzut, numeroşi catehumeni adulţi şi prozeliţi, parţial din
superficialitate şi iubire de lume, parţial din prudenţă pioasă şi teamă super
stiţioasă, şi-au amânat Botezul până când vreo nenorocire sau boală grea îi
împingea la primirea lui. Amânarea Botezului în acele zile era echivalent cu
amânarea pocăinţei şi a convertirii. Acest obicei a continuat să mai fie întâlnit
până în secolul al V-lea84.
Concluzii
Mărturiile şi argumentele în favoarea pedobaptismului la care am fă
cut referire credem că sunt limpezi, convingătoare şi edificatoare pentru
cunoaşterea atitudinii creştinilor —cler şi popor —din vechime faţă de pedobaptism. Ele demonstrează că, în secolele primare ale creştinismului şi chiar
după aceea, se acorda Botezului atât de mare importanţă, încât administrarea
lui era considerată absolut necesară dobândirii mântuirii şi ca atare nu se
refuza nimănui. In general însă, în Biserica veche exista o mare libertate şi
varietate, sinoadele intervenind doar atunci când apărea primejdia alunecării
spre practici străine Duhului Evangheliei85. Chiar predilecţia unora pentru
amânarea Botezului n-a devenit regulă, ci până la urmă s-a dovedit un ar
gument în favoarea pedobaptismului. Intr-adevăr, Biserica „s-a pronunţat
destul de târziu în problema botezării celor mici şi, precum am arătat deja,
numai atunci când s-a simţit trebuinţa clarificării unor nedumeriri. Practica
era însă veche cât Biserica şi tocmai de aceea pedobaptismul nu numai că n-a
fost interzis, ci recomandat cu multă căldură”86.
în ceea ce priveşte practica năşitului, trebuie să se înţeleagă că ceea ce
naşul sau părinţii mărturisesc în locul copilului trebuie să o declare copilul
toată viaţa de atunci înainte, ca să se împlinească în el promisiunea acelei zile,
83
F e r i c it u l A u g u s t in , Confessiones —Mărturisiri - , Cartea I, XI, traducere şi indici de
Prof. Dr. Doc. Nicolae Barbu, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, în col.
Părinţi şi Scriitori bisericeşti, voi. 64, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1985, pp. 71-72.
84Philip S c h a f f , History..., pp. 482-484.
851 N ic o l a e , „Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 138.
861 N ic o l a e , „Pedobaptismul (Botezul copiilor)...”, p. 140.
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ca sămânţa din acea zi să devină rod87. De bună seamă,7 cei mai mulţi dintre
noi, când am fost botezaţi, eram incapabili de a face ceva şi nu ne amintim
>

y

nicidecum momentul acela. Dar aceasta nu înseamnă că Botezul nostru nu ar
avea efect, importanţă sau semnificaţie, deoarece în această Taină a Bisericii
Dumnezeu însuşi este Cel care acţionează şi lucrează în om. Părinţii trupeşti
i-au dat copilului viaţă (în calitate de colaboratori ai lui Dumnezeu), nume,
ereditate biologică şi psihologică. Unicul lucru pe care nu i-1 pot da este ha
rul lui Dumnezeu, prezenţa Sfintei Treimi, prin har, în sufletul său. Este un
dar pe care îl fac copilului lor, dar acesta nu poate fi impus, ei nu pot trata
pruncul ca pe ceva din propriul şeptel, deoarece la această iniţiativă a lui
Dumnezeu, el trebuie apoi să-şi dea adeziunea personală, sub forma libertăţii,
a asentimentului şi a supunerii. Un dar care „va fi experimentat în viaţă, după
măsura în care îl primim, îl acceptăm şi îl cultivăm. Tocmai de aceea botezul
copiilor cere o comunitate care să ajute şi să educe la inserarea în acest pro
ces de sinergie”88. Naşul îşi ia de bunăvoie angajamentul de a îngriji de viaţa
sufletească a finului său, învăţându-1, la vremea cuvenită, adevărurile dreptei
credinţe, pentru ca micul neofit să conştientizeze lucrarea harului în viaţa sa
şi să o facă activă, rodnică, pentru a fi un mădular sănătos al Sfintei Biserici.
Finul, de asemenea, este dator cu ascultare, gratitudine şi respect faţă de naş,
în aceeaşi măsură în care arată acestea şi faţă de părinţii săi trupeşti.
Este important să recunoaştem că acei care se opun astăzi practicii
Botezului nou-născuţilor o fac în majoritatea cazurilor pentru a fi în concor
danţă cu alte false doctrine pe care le îndrăgesc. Aceştia neagă că nou-născuţii
sunt păcătoşi în faţa lui Dumnezeu şi astfel nu văd necesitatea Botezului
acestora. Ei cred că Botezul nu este atât de important prin el însuşi, ci prin
ceea ce simbolizează, anume mântuirea; aceasta este cea care contează cu ade
vărat. Pe această bază, se întreabă ei, de ce se face atâta caz de Botezul nounăscuţilor? în esenţă, ei pun sub semnul întrebării ceea ce Fiul lui Dumnezeu
şi Sfinţii Părinţi spun clar despre această învăţătură şi practică bimilenară a
Bisericii şi o transformă după propriile lor puncte de vedere.
87
E. J. K il m a r t in , „Patristic Views of Sacramental Sanctity”, Proceedings o f the Eighth
Annual Convention o f the Society o f Catholic College Teachers o f Sacred Doctrine, 8 (1962),
pp. 79-82.
88Maria C a m p a t e l l i , Botezul. In fiecare zi la izvoarele vieţii noi, traducere din limba italia
nă de Sora Elizabeta Balint, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2008, p. 180.
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Această provocare ridicată de oponenţii Botezului nou-născuţilor con
stituie încă un motiv pentru care ar trebui să conservăm şi să apărăm adevă
rata mărturisire în acest sens. în plus, pentru că acei care continuă să nege
şi să refuze Botezul nou-născuţilor neagă de fapt şi le refuză acest mijloc de
binecuvântare copiilor care au stringentă nevoie de el, ar trebui să fim cu toţii
mai angajaţi nu numai în conservarea mărturisirii acestei doctrine, ci şi în
apologia şi prohorisirea ei până la sfârşit, pentru ca acei care se află în greşeală
să vadă adevărul şi să nu mai refuze nou-născuţilor apa dătătoare de viaţă a
Botezului.
In concluzie, putem susţine cu tărie că există mărturii istorice în favoa
rea doctrinei Botezului nou-născuţilor. Dovezile istorice asupra acestei prac
tici pe care o regăsim în Biserica veche arată pur şi simplu că acei credincioşi
din vechime erau convinşi că Botezul include şi nou-născuţii.

Summary: Infant Baptism - vision of The Fathers
Advocates of infant baptism are justified in insisting that the New Testament
nowhere explicitly excludes the practice. This doctrine of pedobaptism is certainly
worth defending. God promises that Baptism both bring faith and bestows grace.
John Schuetze whose work I quoted here (p. 1), said that from first to last, these are
things that we need, things that we cannot live without. To deny them to anyone,
whether young or old, is a practice for which there is no defense and support. In this
paper then it is my intent to point out from the history of the Early Church that
there are, indeed, many indications that infants were baptized.
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Taina comuniunii şi sfinţirii vieţii familiale
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Cununia este acea Sfântă Taină în care, prin rugăciunile şi binecuvântarea pre
otului, se împărtăşeşte celor ce se însoţesc prin unirea nunţii (bărbat şi femeie) harul
Sfântului Duh necesar pentru întemeierea şi rodnicia duhovnicească a noii familii
creştine. Acest har dumnezeiesc înalţă şi sfinţeşte legătura naturală a căsătoriei, ridicând-o la rang de taină capabilă să reprezinte şi să întrupeze unirea duhovnicească
dintre Hristos şi Biserică. Unirea liberă a celor doi soţi, sfinţită de harul dumneze
iesc, transfigurează noul lor mod de viaţă (în comun). Deci, tipul iubirii conjugale
este în esenţă pnevmatofor, căci Duhul Sfânt face nezdruncinată legătura iubirii lor
sincere, ajutându-i pe cei doi soţi să depăşească starea de separare şi izolare egocen
trică şi să se dăruiască reciproc unul faţă de celălalt.

Nunta este acea Sfântă Taină prin care se împărtăşeşte unui bărbat şi
unei femei (hotărâţi în mod liber să convieţuiască) harul dumnezeiesc, ce în
tăreşte şi înalţă însoţirea lor naturală, prefacându-o într-o desăvârşită şi curată
legătură morală, după modelul unirii dintre Hristos şi Biserică.
Scopul nunţii creştine se împlineşte atunci când reuşeşte să facă din fie
care familie binecuvântată o celulă vie a organismului spiritual al Bisericii sau,
mai bine zis, „o mică biserică”1 —cum o defineşte semnificativ Sfântul Ioan
Gură de Aur, în sensul că orice familie creştină
este menită să cultive relaţia
>
omului cu Dumnezeu, astfel încât să oglindească în sine modelul treimic de
viaţă. „Uneşte-i pe ei cu sfânta unire cea de la Tine”2 - se spune într-una din
1PG 62, 142, apud Paul E v d o k im o v , Ortodoxia, trad. t Irineu Ioan Popa, Bucureşti,
1996, p. 321.
2 Rugăciunea a doua de la slujba Logodnei, în Molitfelnic, Bucureşti, 2006, p. 82.
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rugăciunile slujbei (Logodna) premergătoare rânduielii Tainei. Sensul acestor
cuvinte este revelator. Mirii sunt chemaţi să întrupeze în viaţa lor chipul ideal
al vieţii divine şi, în acest scop, ei primesc în Taina Nunţii harul şi binecuvânta
rea Sfintei Treimi, pentru a-şi modela viaţa după exemplul unităţii desăvârşite
a dumnezeirii. „Dumnezeule cel veşnic, Care pe cele despărţite le aduni întru
unire şi ai pus dragostea legătură neîntreruptă [...] uneşte-i pe dânşii într-un
gând; încununează-i într-un trup; dăruieşte-le lor roadă pântecelui, dobândire
de prunci buni”3 —spune textul rugăciunilor, de unde reiese că unitatea indi
solubilă dintre soţi, sfintiţă prin Taina Nunţii, nu este atât o unitate organică,
fiziologică, ci o unitate ontologică şi fiinţială, întemeiată pe iubire sinceră, în
care cei doi se afirmă reciproc într-un mod unic de a gândi, simţi şi trăi, deve
nind astfel complementari, atât pe plan trupesc, cât şi pe plan spiritual. In felul
acesta, unirea dintre soţi se manifestă ca o comuniune personală, în care fiecare
persoană creşte spiritual pe măsura unirii între ele, aşa cum în ordinea de viaţă
a Sfintei Treimi, fiecare Persoană divină dă mărturie de Cealaltă, rămânând
unite în chip nedespărţit, în virtutea identităţii de esenţă şi a întrepătrunderii,
prin împărtăşirea din unica şi aceeaşi Fiinţă a dumnezeirii.
De fapt, menirea omului de a se realiza în comuniune a fost fixată de
Dumnezeu încă din ziua creaţiei, în clipa când l-a zidit pe om după chipul
Său, bărbat şi femeie (cu toate funcţiunile sufleteşti necesare), pentru a putea
ajunge la asemănarea cu Sine (Facerea 1, 26, 27). In acest context, le-a rân
duit şi destinul: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi”.
{Facerea 1, 28), sădind în firea umană germenii căsătoriei, definită încă de la
început ca unitate a două persoane într-o singură fiinţă, astfel încât cei doi să
devină una, „un trup” şi „un suflet”, fără ca această unire absolută să desfiin
ţeze deosebirea persoanelor —bărbat şi femeie —, acestea rămânând distincte.
Tocmai în această unitate familială (bărbat, femeie, copii) se revelează pecetea
Sfintei Treimi asupra făpturii umane: unirea într-o singură natură a celor Trei
Persoane formează un singur subiect, Dumnezeu Unul şi Trei deodată, după
cum unirea conjugală a două persoane formează o diadă-monadă, doi şi unul
deodată, uniţi în al treilea termen divin: Dumnezeu.
Omul conjugal este chipul Dumnezeului treimic şi dogma trinitară este
Arhetipul divin, icoana comunităţii conjugale, afirmată în condiţia umană,
3 Rugăciunea întâi de la slujba Logodnei, în Molitfelnic, p. 81.
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atât la nivelul unităţii, cât şi al multiplicităţii, al identităţii de fiinţă şi al dis
tincţiei persoanelor. Acest aspect antinomic i-a determinat pe Sfinţii Părinţi
să vadă în căsătorie o icoană vie a lui Dumnezeu, o adevărată teofanie. „Când
bărbatul şi femeia se unesc în căsătorie, nu mai sunt ceva pământesc, ci chi
pul lui Dumnezeu însuşi”4 - spune Sfântul Ioan Gură de Aur. însuşi ine
lul logodnei semnifică simbolic tocmai această iubire fară început şi fără de
sfârşit a dumnezeirii. Când se aşază (la logodnă) în degetul inelar al mirilor,
simbolizează legătura lor neîntreruptă cu Hristos şi cu Biserica şi, fiindcă
cercul închipuie veşnicia, el mai reprezintă şi simbolul iubirii nesfârşite şi al
fidelităţii reciproce, pe care şi-au făgăduit-o logodnicii unul faţă de altul5.
Ritualul Tainei ne zugrăveşte cât se poate de expresiv prezenţa şi lucrarea
Sfintei Treimi în actul Nunţii. „însuţi şi acum Stăpâne, întinde mâna Ta din
sfântul Tău locaş şi uneşte pe robul Tău (X) cu roaba Ta (Y), pentru că de
către Tine se însoţeşte bărbatul cu femeia” - se spune în epicleza Tainei, pe
care o rosteşte preotul înaintea punerii cununiilor, iar binecuvântarea, actul
cel mai solemn al Tainei - „Se cunună robul lui Dumnezeu (X) cu roaba lui
Dumnezeu (Y)” -, se face în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
arătând că mirii se unesc în numele Sfintei Treimi, iar legea lor de existenţă
şi de viaţă este legea de existenţă a Treimii în Unime. Faptul acesta este ex
primat şi mai clar în rugăciunea de încheiere a ritualului Tainei, când preotul
zice: „Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Treimea cea întru tot sfântă şi de o fiinţă
şi începătoare de viaţă, o Dumnezeire şi o împărăţie să vă binecuvinteze pe
voi. Să vă dea vouă viaţă îndelungată, naştere de prunci buni, spor în viaţă
şi în credinţă. Să vă umple pe voi de toate bunătăţile cele pământeşti şi să vă
învrednicească şi de desfătarea bunătăţilor celor făgăduite.”6
Deci misterul Sfintei Treimi, al unităţii în diversitate, se aplică nu numai
doctrinei si lucrării mântuitoare a Bisericii,1 ci si căsătoriei si vieţii creştine în
genere. Oamenii sunt făcuţi după chipul Sfintei Treimi şi nu se pot realiza
ca persoane decât în comuniune interpersonală, după modelul treimic. De
aceea a zis Dumnezeu la creaţie: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem
i

4PG, 61, 215 , apud Paul

)

y

>

>

Ortodoxia, p. 320.
Pedagogul, cartea a IÎI-a, cap. 11, trad. de Pr. D. Fecioru,
în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. 4, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
E v d o k im o v ,

5 C l e m e n t A l e x a n d r in u l ,

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, pp. 338-339.
6 Rugăciunea de la sfârşitul Rânduielii slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 102.
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ajutor potrivit pentru el” (Facerea 2, 18), căci numai împreună, ajutându-se
şi completându-se, bărbatul şi femeia constituie omul deplin, iar faptul că
Dumnezeu i-a unit şi binecuvântat pe amândoi zicând „creşteţi şi vă înmul
ţiţi [...] şi stăpâniţi pământul” ne arată că El a trasat omului misiunea de a
fi colaborator cu Sine la opera de înfrumuseţare si desăvârsire a creaţiei. Insă
JL

,

,

,

,

binele obştesc, crearea valorilor materiale şi spirituale şi perfecţionarea con
tinuă a persoanei şi a vieţii umane nu se realizează în individualitate, ci în
unitate. „Cine sunt cei doi sau trei adunaţi în numele lui Hristos şi în mijlo
cul cărora este si Domnul? Nu sunt bărbatul si femeia uniţi în Dumnezeu?”7
>

)

y

- spune Clement Alexandrinul. Oricât de înzestrat ar fi, bărbatul nu se poate
împlini decât printr-o fiinţă unită cu el într-un raport de intimitate absolută,
în care să se privească întocmai ca pe sine, ca pe un alt sine al său, devenind
astfel „eul” consoartei sale, iar acesta nu poate fi altul decât femeia cea luată
din propria sa fiinţă.
Instituită în acest scop, căsătoria constituie „un drum spre spiritualizarea
celor doi soti nu numai în relaţia unuia fată de altul, ci si în toate
relaţiile cu
7
>

>

>

>

ceilalţi oameni”8.
Aceasta înseamnă că omul, creat şi el după chipul lui Dumnezeu, nu
creează şi nu se formează în izolare, de unul singur, ci în comuniune. Temelia
acestei comuniuni o reprezintă familia, ca mijloc de procreare şi restabilire a
unităţii universale, în care fiecare cuplu uman (bărbat şi femeie) cooperează
într-o armonie simfonică la opera de mântuire a lor.
Prin intermediul familiei creştine, „tot trupul bine alcătuit şi bine în
cheiat (adică comuniunea vie a Bisericii) [...] îşi săvârşeşte creşterea [...] şi
se zideşte întru dragoste” (Efeseni 4, 16), rezultând din „legături” şi forme
particulare ale iubirii9, exprimată în coeziunea perfectă de gânduri şi fapte
conforme cu voia şi cu ordinea planului dumnezeiesc.
7 C l e m e n t A l e x a n d r in u l , Stromata a IH-a , cap.X, trad. de Pr. D. Fecioru, în Scrieri
(partea a doua) - Stromatele, în col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. 5, Ed. Insitutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 216.
8Pr. Dumitru S t ă n il o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. III, Ed. Insitutului Biblic şi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 127.
9
Paul E v d o k im o v , Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe,
trad. de Gabriela Moldoveanu, Bucureşti, 1994, p. 154.
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Aşadar, în scopul împlinirii destinului uman, prin valorificarea rodnică
a darurilor sădite în creaţie, Dumnezeu a zidit de la început un singur băr
bat şi o singură femeie, pentru a-şi trăi şi fauri împreună unitatea umană,
în completare reciprocă. Instituţia căsătoriei, în forma în care a întemeiat-o
Dumnezeu, avea de la început atributele unităţii şi indisolubilităţii. Păcatul
însă, alterând firea umană, a desfigurat şi legătura naturală dintre soţi, lip
sind-o de harul dobândit în starea primordială. Din forma monogamică,
căsătoria a degenerat în poligamie la păgâni şi desfacere contractuală (prin
divorţ) la evrei, unde bărbatul dispunea oricând de dreptul de a-şi repudia
femeia, dându-i carte de despărţire.
Venind pe pământ, Mântuitorul nostru Iisus Hristos întăreşte din nou
legătura căsătoriei, înălţând-o din ordinea naturii, în ordinea harului. Prin
participarea la nunta din Cana Galileii, El sfinţeşte din nou unirea dintre
bărbat şi femeie, readucând-o la starea originală şi ridicând-o la rangul de
Taină. „Hristos a întărit în Cana ceea ce a instituit în Rai” - spune Fericitul
Augustin10, fiindcă săvârşind acolo cea dintâi minune, prin puterea Sa mai
presus de fire, şi dând perechii ce se căsătorea să guste din vinul iubirii en
tuziaste turnate de El prin harul Său, El a arătat că începe restaurarea firii
omeneşti prin întărirea şi înălţarea căsătoriei până la deplinătatea ei ontologi
că. De fapt, Mântuitorul avea să confirme şi prin viu grai ceea ce a înfăptuit
la nunta din Cana, când va spune ucenicilor şi celor ce-L ascultau: „Pentru
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi
amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat
Dumnezeu, omul să nu despartă” {Matei 19, 5-6), întărind astfel legătura de
săvârşită
a căsătoriei si evidenţiind
caracterul esenţial al>Tainei: unirea liberă a
>
>
>
celor doi soţi, pecetluită şi sfinţită de harul dumnezeiesc necesar transfigură
rii noului mod de viaţă: viaţa în comun. „Ceea ce este binecuvântat în Taină
este acel element intim şi ascuns - iubirea - care constituie materia Tainei
şi primeşte darul Duhului Sfânt”" , fiindcă numai iubirea îi face pe oameni
asemănători cu Dumnezeu (1 Ioan 4, 12) iar „iubirea atunci este adevărată,
când îi uneşte pe soţi pentru a-i uni mai mult cu Dumnezeu”12.
10Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., p. 1 6 6 .
11 Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., p. 5 3 .
12Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., p. 8 7 .
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De aceea Taina aceasta este cu adevărat mare, asemenea legăturii dintre
Hristos şi Biserica Sa (Efeseni 5, 32). Nicăieri în altă parte viaţa tainică şi lu
crarea Duhului Sfânt nu pătrunde mai profund în relaţiile naturale ale oame
nilor ca în familie13; iar toate familiile la un loc zidesc comunitatea eclezială,
constituind adevărate celule organice ale Bisericii.
Din acest motiv nici nu este admisă săvârşirea Tainei decât în biserică,
în cadrul obştii rugătoare a credincioşilor, care participă la sfinţirea celor mai
importante momente ale vieţii lor religioase. Biserica este organul sfinţitor
al comunităţii parohiale şi numai într-însa, în sfântul locaş, îşi actualizea
ză Hristos opera Sa mântuitoare, printr-o prezenţă activă şi neîntreruptă şi
împreună lucrătoare cu Duhul Sfânt la crearea omului nou, duhovnicesc,
reânnoit după chipul Ziditorului Său.
Căile de transmitere a vieţii divine în structura vieţii umane sunt Sfintele
Taine, iar principiul activ, transformator şi creator al spiritualizării noastre
este Hristos. „El prezidează toate nunţile creştine, aşa cum a prezidat nunta
din Cana, spun Sfinţii Părinţi.”14 Săvârşindu-se în Biserică, nunta este ofici
ată de Hristos însuşi în chip nevăzut, iar acest fapt îi imprimă caracterul de
act sfânt, dându-i garanţia trăiniciei şi durabilităţii. însăşi „rânduiala Nunţii
arată celor ce se însoţesc, pe Dumnezeiescul lor mire (Hristos) de la care
primesc binecuvântarea.”15 Textul rugăciunilor exprimă cât se poate de con
vingător acest adevăr: „...Care pentru negrăitul Tău dar şi multa bunătate ai
venit în Cana Galileii şi nunta care era acolo ai binecuvântat-o..., primeşte
rugăciunea noastră, a robilor Tăi, şi precum acolo şi aici fiind de faţă cu aju
torul Tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Şi dă robilor Tăi acestora
(X) viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste unuia către altul
întru legătura păcii, dar de prunci, seminţie cu viaţă îndelungată, cununa
neveştejită a măririi.”16
Harul sacramental al Tainei Cununiei schimbă radical sensul vieţii so
ţilor uniţi prin ea, conferindu-le „dreptul la toate darurile actuale care le
13M.J. S c h e b e e n , Le mystere de TEglise et des ses sacrements, introduction, traduction, notes
et appendices par dom. Augustin, Kerlvoorde, OSB, Paris, 1946, p. 152.
14Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., p. 161.
15Pro tos. Melchidesec Ş t e f ă n e s c u , Manual de Liturgică sau slujirea de Dumnezeu a
Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1862, p. 164.
16Rugăciunea întâi din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 90.
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sunt necesare pentru serioasele obligaţii ce le revin în această nouă stare a
vieţii
> lor”17.
„Binecuvântează intrările si
> ieşirile lor. Inmulteste cu bunătăti
> viata
lor. Primeşte cununiile lor în împărăţia Ta, păzindu-i curaţi, fară prihană
şi neasupriţi, în vecii vecilor”18, se spune într-o rugăciune din cadrul slujbei
Cununiei. Ideea sfinţirii este foarte des evidenţiată în aceste rugăciuni, aşa
cum este remarcată şi în pericopa evanghelică citită cu acest prilej, în care se
istoriseşte nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11). După cum acolo Hristos
a sfinţit simpla bucurie omenească prin prezenţa Sa, tot astfel şi aici sfinţeşte
nunta, şi după cum prin puterea Sa dumnezeiască apa s-a prefăcut în vin ales,
la fel şi firea noastră se transfigurează pentru a deveni Templul Duhului19.
Sensul spiritual al minunii este transparent şi Sfântul Andrei Criteanul îl
subliniază astfel: „în Cana, la nuntă, apa în vin prefacând, a arătat Hristos
întâia minune, ca şi tu să te schimbi, o, suflete!”20
Comemorând acest eveniment, preotul, în rugăciunile de binecuvân
tare a mirilor, imploră şi ajutorul de sus, rugând pe Hristos Dumnezeu să
vină cu puterea Sa cea nevăzută ca să purifice, să întărească şi să sfinţească
legăturile naturale dintre soţi, aşa cum a făcut la Nunta din Cana: „Doamne
Dumnezeule nostru, Care în purtarea Ta de grijă cea de mântuire, ai bine
voit în Cana Galileii a arăta nunta cinstită prin venirea Ta, însuţi şi acum pe
robii Tăi aceştia (N), pe care ai binevoit a-i însoţi unul cu altul, păzeşte-i în
pace şi bună înţelegere. Arată nunta lor cinstită, fereşte patul lor neîntinat.
Binevoieşte să-şi petreacă viaţa lor fară prihană. Şi-i învredniceşte pe dânşii să
ajungă bătrâneţi fericite, cu inimă curată împlinind poruncile Tale”21.
Aceste legături binecuvântate de Dumnezeu prin rugăciunile Bisericii şi
înălţate în sfera harului dumnezeiesc depăşesc toate legăturile vieţii trecătoa
re, proiectându-se în veşnicie, împreună cu toate îndatoririle ce decurg din17Clement D i l l e n s c h n e i d e r , Le dynamisme de nos sacrements, Paris, Ed. Alsatia, 1964,
p. 128.
18Penultima rugăciune din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 102.
19Nicolae A r s e n ie v , Biserica răsăriteană, trad. în rom. de mitropolitul Tit Simedrea,
Bucureşti, 1930, p. 45.
20Stihira a 24-a de la Cântarea a IX-a din Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în
Triodyp. 376.
21 Rugăciunea după citirea Sfintei Evanghelii din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în
Molitfelnic, p. 98.
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tr-însele. De aceea, Taina aceasta este cu adevărat mare, fiindcă „prin structu
ra ei sacramentală transfigurează şi transcende deopotrivă unirea trupească şi
asocierea legală contractuală”22, conferindu-le caracter veşnic. Sfinţenia aces
tei uniri bipersonale, bărbat-femeie, vine de la Hristos însuşi, Săvârşitorul su
prem al tuturor Tainelor în Biserică, prin episcop sau preot. Biserica noastră
Ortodoxă respinge concepţia că Taina ar fi săvârşită de mirii înşişi, cum pre
tinde doctrina catolică. A considera căsătoria încheiată numai prin consim
ţământul mirilor, ca în romano-catolicism, unde preotul este numai martor,
înseamnă a o limita la nivelul legăturii naturale. „Săvârşitorul Tainei Nunţii
nu poate fi decât episcopul sau preotul, adică săvârşitorul Euharistiei, care,
liturgic, reprezintă întreaga Biserică”23.
Faptul acesta îl reglementează atât sfintele canoane (7 Neocezareea şi 11
Timotei a l Alexandriei) , cât şi hotărârile Sfinţilor Părinţi. „Trebuie ca soţii să
cheme pe preoţi şi să încheie legătura conjugală prin rugăciuni şi binecuvân
tări [...], pentru ca să ducă viaţă fericită, fiind uniţi prin darul dumnezeiesc”24
- spune Sfântul Ioan Gură de Aur.
Primitorii Tainei sunt bărbatul şi femeia majori, care s-au înţeles de bună
voie să convieţuiască. în afară de condiţiile legale şi canonice cerute pentru
întemeierea unei familii (vârstă, capabilitate fizică etc.), cei doi miri trebuie
să fie creştini ortodocşi şi să aibă acceptul şi binecuvântarea părinţilor, „pen
tru că rugăciunile părinţilor întăresc temeliile caselor copiilor” (rugăciunea a
doua din Rânduiala slujbei Cununei). Biserica a statornicit prin dispoziţiile
ei canonice ca „Taina Cununiei să nu se oficieze decât între ortodocşi, asistati
de naşi ortodocşi”25, însă în baza principiului iconomiei, a admis şi căsători
ile mixte (adică între creştini şi necreştini sau între ortodocşi şi neortodocşi:
catolici şi protestanţi), pentru a nu lăsa aceste însoţiri fară binecuvântarea
harică. Asemenea cununii sunt îngăduite cu aprobarea de la caz la caz a chiriarhului locului, cu condiţia ca noii reveniţi de la alte confesiuni să îndepli
22John M e y e n d o r f f , Teologia bizantină, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru I. Stan,
Bucureşti, 1966, p. 263.
23John M e y e n d o r f f , „Mariage et Eucharistie”, în Le Messager Orthodoxe, nr. 51, 1970,
trim. III, p. 25.
24 Omilia 48 la Facere, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, în col. Părinţi şi Scriitori
Bisericeşti, voi. 22, Omilii la Facere, Bucureşti, 1989, p. 166.
25A se vedea Regulamentul de procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale B.O.R.,
art. 47, şi deciziile canoanelor: 1 4 IVEc.> 72 Trulan şi 10 Laodiceea.
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nească formalităţile de trecere la Ortodoxie, iar Taina să se savârşească în ritul
ortodox şi pruncii să fie crescuţi în credinţa ortodoxă26.
Slujba Cununiei este precedată de cea a Logodnei religioase, o ierurgie
prin care Biserica binecuvântează şi consfinţeşte un obicei strămoşesc, respec
tat în popor, şi anume legământul sau înţelegerea prealabilă a tinerilor de a
întemeia un cămin.
După ce s-a aşezat din vreme o măsuţă pe care s-au pus două sfeşnice
mici cu lumini aprinse, iar în mijlocul lor, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce,
semn că Nunta se săvârşeşte în prezenţa tainică a lui Hristos însuşi, preo
tul primeşte de la logodnici confirmarea că se prezintă în deplină libertate
înaintea lui Dumnezeu. în acest sens, preotul le binecuvântează creştetul şi
lumânările nupţiale aprinse, ţinute de naşii lor în timpul slujbei (simbolul
curăţiei vieţii şi a condiţiei harice în care cei doi tineri se pregătesc să intre),
după care îi cădeşte cruciş, deoarece tămâia binecuvântată alungă demonii,
purifică şi sfinţeşte locul. Făcliile aprinse pe care le ţin naşii simbolizează cu
răţia, neprihănirea şi sfinţenia vieţii pe care sunt datori să le cultive mirii în
viaţa lor, conform poruncii Mântuitorului: „Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească
pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (M atei 5, 16). Ele mai închipuie şi lumina
harului dumnezeiesc27 care uneşte, întăreşte şi desăvârşeşte viaţa religios-morală a mirilor şi ne amintesc de actul creaţiei (când a zis Dumnezeu: „Să fie
lumină!” —Facerea 1, 3), precum şi de cuvintele de întemeiere a instituţiei
căsătoriei din starea paradisiacă (Facerea 1, 28; 2, 18). Această legătură este
reînnoită şi binecuvântată iarăşi prin rugăciunile Bisericii, aşa cum reiese din
conţinutul ecteniei mari, rostită în acest moment, îndată după binecuvânta
rea mică: „Pentru ca să le trimită lor dragoste desăvârşită, paşnică şi ajutor,
Domnului să ne rugăm... Pentru ca să fie ei păziţi în viaţă şi petrecere fără
prihană, Domnului să ne rugăm... Pentru ca să fie binecuvântaţi ei în deplină
înţelegere şi în credinţă tare, Domnului să ne rugăm...”28.
26Hristu A n d r u t s o s , Simbolica, traducere de Prof. Justin Moisescu, Craiova, 1955,
pp. 425-426.
27 S f . S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , Despre cinstita Nuntă, cap. 279, în Tratat asupra tuturor
dogmelor credinţei noastre ortodoxe după adevăratele principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos,
traducere de Ierom. Chesarie şi tipărit de Toma Teodorescu, Bucureşti, 1865, p. 181.
28Ectenia mare din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 88.
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După ecfonisul ecteniei mari se citesc două rugăciuni de binecuvântare
a însoţirii naturale a celor doi tineri. în prima rugăciune - „Dumnezeule cel
veşnic [...]” - se cere harul lui Dumnezeu ca „să adune întru unire pe cele
despărţite şi să pună dragostea legătură neîntreruptă”, iar în cea de-a doua ne
este înfăţişat arhetipul divin al căsătoriei: unirea lui Hristos cu Biserica, mo
delul legăturii sufleteşti dintre soţi. „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din
tre neamuri mai înainte Ţi-ai logodit Biserica, fecioară curată, binecuvintează
logodna aceasta; uneşte şi păzeşte pe robii Tăi aceştia în pace şi într-un gând”.
Urmează ritualul binecuvântării şi al punerii inelelor, simbolul exterior
al liberului consimţământ al ambelor părţi, fară de care nu se poate contracta
căsătoria. Cu acest inel („Inelul întrebuinţat la logodnă este simbolul iubirii
şi al fidelităţii neschimbate şi predarea reciprocă a acestor inele este declara
rea faptică a păstrării fidelităţii dintre cei logodiţi până la sfârşitul vieţii. în
semn de necontenită aducere aminte de această promisiune, ei poartă aceste
inele”29) preotul îi însemnează la frunte în chipul crucii, de trei ori, rostind
de fiecare dată formula: „Se logodeşte robul lui Dumnezeu (N) cu roaba lui
Dumnezeu (N), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Acelaşi
lucru îl face şi pentru mireasă, rostindu-i numele, ca să arate egalitatea dintre
ei şi libertatea fiecăruia în săvârşirea acestui act, precum şi faptul că ei sunt
legaţi
O > toată viata
> în numele Sfintei Treimi. însemnarea cruciş> cu inelele redă
sugestiv semnificaţia puterii spirituale a Crucii pentru întărirea unităţii lor
sufleteşti, iar punerea şi schimbarea lor de către naşi ne arată că învoirea lor
se face cu acceptul părinţilor şi al rudelor30. Inelele sunt simbolurile unităţii şi
indisolubilităţii căsătoriei, iar actul schimbării inelelor închipuie comunicarea
şi împărtăşirea gândurilor, intenţiilor, ideilor şi simţămintelor viitorilor soţi.
După acest act liturgic, urmează o rugăciune de consfinţire, în care preo
tul se roagă Domnului să întărească logodna robilor Săi „în înţelegere, în ade
văr şi în dragoste” şi să o pecetluiască cu „binecuvântare cerească”, aşa cum
prin inel a împlinit şi înălţat făgăduinţele încheiate cu patriarhii şi profeţii
Vechiului Testament. Actul divin al binecuvântării logodnei este însoţit şi de
29Vasile M it r o f a n o v ic i , Liturgica Bisericii Ortodoxe, cursuri universitare, prelucrate
completate şi editate de Prof. dr. Teodor Tarnavschi şi de mitropolit dr. Nectarie Cotlarciuc,
Cernăuţi, 1929, p. 846.
30
L e b e d e w , Liturgica sau explicarea serviciului divin , trad. în rom. şi prelucrare de iconom
Nicolae Filip, Bucureşti, 1899, p. 409.
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un dar dumnezeiesc pe care rugăciunea îl solicită: „Fie ca îngerul Domnului
să meargă înaintea lor în toate zilele vieţii lor”31, aşa cum a ocrotit şi îndrumat
pe toţi aleşii Săi din neam în neam.
Slujba propriu-zisă a Cununiei este precedată de intonarea recitativă a
stihurilor Psalmului 127 („Fericiţi cei ce se tem de Domnul [...]”), care de
scrie fericirea vieţii familiale a soţilor evlavioşi, după care urmează ritualul
Tainei, în cadrul căruia are loc consacrarea sacerdotală şi deplină a vieţii ce
lor doi soţi în slujba lui Dumnezeu. Ritualul începe cu „Binecuvântată este
împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh...” aşa cum începe în mod
obişnuit rânduiala Tainelor. Orice taină îndeplineşte o funcţie unificatoare,
fiindcă îi uneşte pe credincioşi cu Hristos şi cu Biserica (membrii ei) insta
urând astfel împărăţia lui Dumnezeu: „dreptatea, pacea şi bucuria în Duhul
Sfânt” (Romani 10, 17), în sufletele şi în viaţa creştinească a oamenilor.
„Fiind întrebat însuşi Domnul de cineva când va veni împărăţia Sa, a spus:
Când vor fi cele două una, când partea din afară va fi ca cea dinăuntru, iar
bărbatul cu femeia nu vor fi nici bărbat nici femeie. Cele două sunt una, când
spunem unii altora adevărul şi când în două trupuri locuieşte, fară făţărnicie,
un singur suflet. Partea din afară este trupul, iar cea dinăuntru este sufletul;
după cum trupul tău se vede, tot aşa să se vadă şi sufletul tău în faptele cele
bune, iar bărbatul cu femeia nu vor fi nici bărbat nici femeie, când fratele nu
gândeşte că sora este femeie atunci când o vede şi nici sora nu gândeşte că el
este bărbat atunci când îl vede”32.
Tocmai pentru a progresa în această unire sufletească, li se împărtăşeşte
mirilor, prin Taina Cununiei, harul dragostei curate, al naşterii de prunci,
al ajutorului reciproc şi al bunei înţelegeri „sufleteşti şi trupeşti”, pentru ca
unirea să se spiritualizeze şi să se adâncească în curgerea anilor, în aşa măsură
încât cei doi să devină o inimă si un suflet, o deofiintime duhovnicească.
y

7

y

De aici izvorăşte şi îndatorirea fundamentală de a-şi plăsmui viaţa familială
în conformitate cu harul primit, căci abia de acum încep obligaţiile convie
ţuirii, care au nevoie de acest har spre a depăşi starea de păcătoşenie şi de
31 Rugăciunea a doua de la slujba Logodnei, Molitfelnic, p. 84.

Omilia numită a doua Epistolă către Corinteni, traducere de
Pr. Dumitru Fecioru, în col. Părinţi şi Scriiori Bisericeşti, voi. I, Scrierile Părinţilor apostolici,
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 99.
32 S f . C l e m e n t R o m a n u l ,
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izolare egocentrică33. Abia acum cei doi soţi se instituie ca o unitate a iubirii
roditoare de prunci în împărăţia lui Dumnezeu, pentru a deveni „împreună
moştenitori ai harului vieţii” (1 Petru 3, 7) sau împreună colaboratori cu
Dumnezeu la opera de perpetuare a speciei umane.
De aceea, atât ecteniile, cât şi textul rugăciunilor din cuprinsul slujbei re
iau de fiecare dată acest imperativ, reamintind viitorilor soţi marea responsa
bilitate pe care şi-au asumat-o în clipa aceasta, adică chemarea de a fi rodnici,
de a se înmulţi şi de a stăpâni pământul {Facerea 1, 28), aşa cum a fost menit
omul încă de la creaţia sa. Evocând acest episod, preotul invocă în aceste rugă
ciuni binecuvântarea lui Dumnezeu pentru împlinirea acestei misiuni. „Dă-le
lor roadă pântecelui”, „ca să se veselească ei la vederea fiilor şi a fiicelor lor” şi
„învredniceşte-i pe dânşii a-şi vedea pe fiii fiilor lor”34. Copiii susţin unitatea
căminului consfinţită prin harul divin. In copii, cei doi sunt ireversibil una;
copilul este noua lor existenţă comună, din care niciunul din părinţi nu-şi
mai poate retrage existenţa, iar prin puritatea şi credincioşia lor, ei deschid
căile de acces spre realizarea comuniunii spirituale a părinţilor cu semenii lor.
Rugăciunile Cununiei mai fac menţiunea nunţilor binecuvântate de
Dumnezeu ale sfinţilor strămoşi, invocând asupra celor ce se însoţesc aceleaşi
binecuvântări pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra aleşilor Săi, începând
de la patriarhul Avraam şi până la dumnezeieştii părinţi Ioachim şi Ana, din
odrasla cărora (Sfânta Fecioară Maria) S-a întrupat şi S-a născut Iisus Hristos
spre mântuirea neamului omenesc.
Pomenind întregul cortegiu al patriarhilor şi binecuvântările acordate
acestora, rugăciunile scot în evidenţă lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu
manifestată în decursul istoriei omenirii. Legământul Său cu poporul ales a
constituit în acest sens un simbol al unităţii căsătoriei şi o anticipare a Nunţii
ca Taină. Autorii biblici au consemnat această viziune profetică în operele
lor. Osea, de pildă, (1, 2-4 şi 2) înfăţişează unirea lui Iahve cu poporul Său
ca o unire a mirelui cu mireasa, iar infidelităţile poporului, ca o transgresiune
conjugală, aşa cum şi Isaia prezintă profetic restaurarea lui Israel ca reconci
lierea unei soţii necredincioase (50, 1; 54, 6-7; 62, 4-5). Simbolul profetic
33Alexander S c h m e m a n n , Lithurgy and life-Christian Developement through Liturgical
Experience, New York, 1974, p. 104.
34 Rugăciunea a doua din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 93.
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îndeplineşte un dublu rol: pe de o parte, relevă lucrarea proniatoare a lui
Dumnezeu, iar pe de altă parte, prefigurează realităţile divine viitoare ale noii
împărăţii mesianice. Aşa cum Dumnezeu i-a ocrotit pe profeţii şi pe drepţii
Vechiului Testament pentru rolul lor providenţial pe care l-au avut în păstra
rea şi cultivarea credinţei monoteiste, tot astfel şi în Legea harului, Biserica
cere ca fiii ei duhovniceşti însoţiţi prin unirea nunţii să fie izbăviţi de toate
primejdiile. „Adu-ţi aminte de dânşii, Doamne Dumnezeul nostru, precum
Ţi-ai adus aminte de Enoh, de Sem şi de Ilie...; Păzeşte-i pe dânşii, Doamne
Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzeşte-i
pe dânşii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinţii trei
tineri, trimitându-le lor rouă din cer”35.
Odată cu aceste mijlociri, Biserica cere lui Dumnezeu să-i învrednicească
pe miri şi de „bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena când a aflat cinstita
Cruce” şi să-şi amintească de dânşii precum şi-a adus aminte de cei 40 de mu
cenici, trimiţându-le cununi din cer. Aceste expresii (existente în textul rugă
ciunii) fac aluzie la greutăţile familiale pe care le vor întâmpina soţii pe parcur
sul vieţii. Ele alcătuiesc crucea spirituală a căsătoriei şi, prin purtarea acesteia
cu răbdare, soţii îşi agonisesc în cer cununile măririi, întocmai ca mucenicii.
Pentru bunăstarea familiei şi propăşirea ei spre tot lucrul bun şi bineplăcut lui Dumnezeu, Biserica cere în aceste rugăciuni şi binecuvântarea vremel
nică, adică roadele pământului şi îndestularea trupească, pentru ca prisosul
acestor bunuri materiale să împlinească nevoile celor săraci şi astfel familia să
devină un izvor de binefacere. „Păzeşte
”
> viata
> lor fără de bântuială. Si
> le dă lor
din roua cerului de sus şi din belşugul pământului. Umple casele lor de grâu,
de vin, de untdelemn şi de toată bunătatea, ca să dea şi celor lipsiţi; şi dăruieş
te şi celor ce sunt împreună cu dânşii toate cererile cele pentru mântuire”36.
După ce este expusă tema creării lui Adam şi a Evei şi a rolului lor în
perpetuarea speciei umane, aşa cum se reflectă în familiile biblice patriarhale,
Biserica II roagă pe Dumnezeu să trimită harul Său cel ceresc peste robii săi
(mirii care sunt de faţă) pentru ca, sporind în toată fapta cea bună şi bineplăcută înaintea lui Dumnezeu, să strălucească ca luminătorii pe cer „în Tine
Domnul nostru”, şi anume cu faclia virtuţilor, aşa cum specifică Rugăciunea
35 Rugăciunea a doua din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 93.
36 Rugăciunea întâi din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 90.
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a doua, adică în Domnul nostru Iisus Hristos, „sfinţitorul nunţii celei tainice
şi preacurate şi legiuitorul nunţii celei trupeşti.” Numai în Hristos unirea
spirituală dintre soţi, pecetluită de harul divin, devine temeinică şi durabilă,
capabilă să reziste în faţa tuturor încercărilor şi ispitelor. „în Hristos, legătura
lor este o continuă întâlnire de intimitate şi de depăşire a egoismului, a sin
gurătăţii plictisitoare care pândeşte viaţa de familie”37. Propriu-zis, Hristos
este Cel ce săvârşeşte Taina Nunţii, „dar o săvârşeşte unindu-i pe cei doi în
Sine şi ca atare, El rămâne permanent ca mijloc de unire între ei. Dacă ei se
despart de El, se slăbeşte şi unitatea între ei”38, iar dacă îl trăiesc pe Hristos,
unirea dintre ei se adânceşte şi se spiritualizează tot mai mult, pentru că harul
dumnezeiesc le întăreşte voinţa, dându-le putere să păşească încrezători spre
înfaptuirea comuniunii cu semenii în Biserică, iar prin Biserică, spre desăvâr
şirea comuniunii cu Mântuitorul, capul ei.
Numai înţeleasă în acest sens - ca mijloc de convieţuire în spiritul iubirii,
al responsabilităţii şi al jertfelniciei reciproce - Taina Căsătoriei oglindeşte şi
întrupează în sine modelul ei divino-uman: unirea dintre Hristos şi Biserică,
aşa cum o prezintă Sfântul Apostol Pavel (în Apostolul ce se citeşte după ri
tualul încoronării mirilor): „[...] Bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos
este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor este [...] Aşadar bărbaţii sunt
datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia
pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl
hrăneşte şi îl încălzeşte precum şi Hristos Biserica” (Efeseni 5, 23, 28-29).
Analogia pe care o face Apostolul este evidentă. Hristos este icoana băr
batului, iar Biserica este icoana femeii. Hristos e chipul Tatălui, iar femeia
slava bărbatului; Hristos s-a unit cu Biserica, trupul Său, şi o iubeşte ca pe
Sine, pentru a o sfinţi şi îndumnezei, iar bărbatul se uneşte cu femeia sa
pentru a o iubi ca pe sine, ca pe propria sa fiinţă39. Deci Nunta are un pro
totip ceresc, iar tipul iubirii conjugale este în esenţă pnevmatofor. „Harul
slujirii sacerdotale a soţului şi harul maternităţii sacerdotale a soţiei formează
şi modelează fiinţa conjugală după chipul Bisericii. Iubindu-se unul pe celă
37 Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , „Din aspectul sacramental al Bisericii”, în: Studii Teologice,
XVIII (1 9 6 6 ), 9 -1 0 , p. 5 5 6 .
38 Pr. Dumitru S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică. .., voi. III, p. 130.
39Pr. Constantin G a ler iu , „Taina Nunţii“, în: Studii Teologice, XII (1 9 6 0 ), 7 -8 ,
pp. 4 9 2 -4 9 3 .
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lalt, soţii îl iubesc pe Dumnezeu. Fiecare moment al vieţii lor irumpe într-o
doxologie împărătească şi slujirea lor este o neîntreruptă cântare liturgică”40.
Caracterul sacramental al Tainei şi semnificaţia ei ecleziologică ni le dez
văluie în primul rând momentul principal al slujbei, şi anume binecuvântarea
unirii şi încununarea mirilor, săvârşite de preot în numele lui Hristos şi după
modelul unirii Lui cu Biserica, Mireasa Sa {Efeseni 5, 25-32). Este momentul
central al Tainei: timpul Cincizecimii conjugale, pogorârea Duhului întoc
mind noua făptură. Prima etapă a acestui moment o constituie consfinţirea
legăturii dintre bărbat şi femeie, adică a consacrării şi pecetluirii legăturilor,
prin unirea mâinii drepte a mirelui cu dreapta miresei şi prin rostirea formu
lei de binecuvântare (în timpul rugăciunii a treia): „însuţi şi acum Stăpâne,
întinde mâna Ta din sfântul Tău locaş şi uneşte pe robul Tău (X) cu roaba
Ta (Y), pentru că de către Tine se însoţeşte bărbatul cu femeia. Uneşte-i pe
dânşii într-un gând; încununează-i într-un trup; dăruieşte-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci buni [...]”41.
Aceste cuvinte reprezintă epicleza Tainei şi ele sintetizează însuşi con
ţinutul
harismatic al acesteia: iubirea mereu înnoitoare si> creatoare,7întărită
>
şi luminată de har, „căci darul Duhului Sfânt face nezdruncinată unitatea
iubirii”42, ajutându-i pe cei doi soţi să depăşească starea de separare şi izolare
egocentrică şi să se dăruiască reciproc unul faţă de celălalt. în această simbio
ză tainică dispar toate divergenţele şi tendinţele separatiste, căci fiecare gân
deşte, voieşte şi simte în deplin acord cu celălalt. Actul ritual care confirmă
şi pecetluieşte lucrarea nevăzută a Tainei (sfinţirea legăturii conjugale) este
punerea cununiilor pe capul mirilor. „Se pun cununiile pe cap pentru feciorie
şi curăţie, cum că se împreună nespurcaţi şi cum că au păzit fecioria până la
nuntă. Dacă va fi aşa, casa aceea va fi binecuvântată”43. îndată după citirea
rugăciunii de invocare şi împreunare a mâinilor, preotul ia cununia bărba
tului şi o aşază pe capul acestuia, împreună cu naşul, după ce, mai înainte, a
atins cu ea fruntea fiecăruia, făcând semnul Crucii pe faţa mirelui şi zicând:
„Se cunună robul lui Dumnezeu (X) cu roaba lui Dumnezeu (Y), în numele
40Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., p. 161.
41 Rugăciunea a treia din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în Molitfelnic, p. 94.
42Paul E vdokimov , Taina iubirii..., p. 3 2 1 .
43 Sf. S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , D espre cinstita N un tă, cap. 2 7 6 , p. 179.

292

r
Arhim. Vasile Miron: Sfânta Cununie, Taina comuniunii şi sfinţirii vieţii familiale___________

Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin”. In acelaşi fel asază si cununia
pe capul miresei. Actul acesta ne arată că Taina unirii celor doi se săvârşeşte
sub semnul Crucii, iar soţilor, la rândul lor, le revine sarcina de a purta crucea
suferinţelor şi a necazurilor pe care le vor întâmpina în viaţă.
Din punct de vedere teologic, punerea cununiilor pe capul mirilor sem
nifică reaşezarea omului la rangul de coroană a creaţiei, de „stăpân al făpturii”
cum spune rugăciunea, dar, totodată, semnifică şi cununa martirilor, fiindcă
Taina Cununiei în înţelesul ei cel mai intim este o cruce, o jertfă, şi soţii sfin
ţesc iubirea unuia faţă de celălalt prin jertfa. Jertfa înseamnă înfrânarea pati
milor şi învingerea pornirilor egoiste prin îngăduinţă, răbdare şi autodăruire
reciprocă. „Numai atunci când ambii soţi se jertfesc unul cu altul, nunta
atinge profunzimile unei taine dumnezeieşti şi devine creatoare”44.
Atingerea reciprocă a cununiilor pe fruntea fiecăruia dintre cei doi miri
ascunde tocmai acest înţeles
adânc: cununia fiecăruia este într-un anumit fel
>
şi a celuilalt, pentru că fiecare în parte este dator să se sacrifice pentru celălalt,
purtând sarcinile unul altuia (Galateni 6, 2), aşa cum ne îndeamnă Apostolul.
După opinia unor tâlcuitori, cununiile aşezate pe capetele mirilor repre
zintă simbolul biruinţei asupra patimilor trupeşti şi semnul evident că şi-au
păstrat curăţia feciorelnică până în clipa nunţii. Cununiile semnifică faptul că
mirii şi-au păstrat castitatea şi se prezintă în faţa Sfântului Altar curaţi, cinstiţi
şi neprihăniţi, iar pentru aceste virtuţi, Biserica îi încununează cu diademă
împărătească ca şi pe împăraţii care se întorceau victorioşi de la război, cu la
uri şi cu trofee glorioase. Asemenea acestora, „mirii, la nuntă, sunt împodobiţi
cu cununi pe cap, simbol al biruinţei, că dânşii sunt neînvinşi şi se apropie
de patul de nuntă nebiruiţi de plăceri”45, spune un mare părinte al Bisericii.
Pentru dobândirea curătiei sufletesti,7 este bine ca mirii, înainte de
Cununie, să se spovedească şi să se împărtăşească. Pentru că se înfăţişează
>

y

7

neprihăniţi în faţa Sfântului Altar, unirea celor doi soţi este binecuvântată de
Dumnezeu cu mărire şi cu cinste, aşa cum o elogiază Biserica în cântările ei
după ritul încununării: „Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire şi cu cinste
44 Pr. magistrand Constantin G a l er iu , „Taina Nunţii“, p. 494.
d e A ur , Omilia IX la Epistola I Timotei, în Comentariile sau explica
rea Epistolelor I şi I I Timotei, Epistola către Tit şi cea către Filimon, trad. în rom. de Arhiereul
Teodosie Athanasiu (Ploieşteanul), Bucureşti, 1911, p. 79.
45 S f . I oan G ură
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încununează-i pe dânşii!” Mărirea şi cinstea constau în fidelitatea şi în iubirea
dintre cei doi, materializată prin jertfelnicia unuia pentru altul, în exerciţiul
răspunderii unuia faţă de altul şi în asumarea împlinirii străduinţelor şi nevo
ilor pe care le impune viaţa de familie.
Deci cununiile sunt, în acelaşi timp, simbolul demnităţii şi al respon
sabilităţii reciproce pentru viaţa lor şi în primul rând pentru urmaşii lor.
Aceste cununii sunt împărăteşti, „de pietre scumpe”, dar şi muceniceşti în
acelaşi timp, punând la baza legăturii nunţii duhul de jertfa al lui Hristos
la care ei participă pentru sfinţirea copiilor lor, îndeplinind astfel cuvântul
Mântuitorului din rugăciunea Sa arhierească: „Pentru ei Mă sfinţesc pe Mine
însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr” (Ioan 17, 19).
Iată sublimul şi altruistul sens al jertfei în semnificaţia ei autentică: a trăi
viaţa celuilalt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Atunci când strădaniile
şi preocupările celor doi soţi sunt orientate spre atingerea acestui ţel, unirea
lor trupească devine tot mai penetrată de unirea sufletească, iar aceasta din
urmă o copleşeşte şi o spiritualizează pe cea dintâi. Aceasta este taina iubirii
adevărate în nuntă, după chipul lui Hristos sau, mai bine zis, taina trăirii
în Hristos. Pe măsură ce soţii adâncesc această taină, descoperindu-şi unul
altuia, prin iubire, valorile lor spirituale, viaţa lor se luminează şi se transfor
mă într-un „mediu transparent şi unic al relevării complete a lui Hristos.”46
Prin urmare, căsătoria este mai mult decât un remediu tolerat împotriva pa
timilor trupeşti sau un mijloc de procreare. Ea este în primul rând o cale de
ascensiune spirituală şi de promovare a unirii sufleteşti, susţinută de o iubire
înnoitoare, generoasă şi creatoare, capabilă să înfrunte cu răbdare suferinţa
tovarăşului de viaţă. Cu cât dragostea este mai deplină şi mai adâncă, cu atât
este mai castă. De la fiii ei duhovniceşti, Biserica pretinde în mod deosebit
păstrarea acestei castităţi. „Cei ce au femei să fie ca şi cum nu ar avea” - spu
ne Sfântul Apostol Pavel (1 Corinteni 7, 29). De aceea preotul săvârşitor al
Tainei cere în continuare (după citirea Sfintei Evanghelii) ca Dumnezeu să-i
învrednicească pe soţi să păzească „legătura dragostei şi a unirii între ei până
la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă şi cinstită”47: „însuţi şi acum pe
46Pr. D um itru Stăniloae , Teologia Dogmatica..., voi. III, p. 125.
47
Fragm ent din angajamentul mirilor, pe care îl citeşte preotul la sfârşitul slujbei în
Molitfelnic, p. 102.
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robii Tăi aceştia (N), pe care ai binevoit a-i însoţi unul cu altul, păzeşte-i în
pace şi bună înţelegere. Arată nunta lor cinstită, fereşte patul lor neîntinat.
Binevoieşte să-şi petreacă viaţă lor fară prihană”48.
Castitatea cere devotament şi fidelitate totală faţă de Dumnezeu. „Ea
înseamnă să-I aparţii lui Hristos întru totul: nuntă a sufletului, printr-o
dăruire directă, nemediată la călugări, şi nuntă printr-o formă conjugală la
soţi. De aceea ne căsătorim, pentru a aparţine în iubirea conjugală, doar lui
Dumnezeu (vot de castitate), pentru a fi călăuziţi numai de Dumnezeu (vot
de ascultare) şi a nădăjdui doar în Dumnezeu (vot de sărăcie)”49.
Sfinţenia căsătoriei nu este cu nimic mai prejos decât cea monahală,
căci ambele chipuri ale sfinţeniei vieţii converg către acelaşi sens: intrarea în
odihna şi bucuria Domnului. Marele mister pe care îl realizează Taina Nunţii
tocmai în acest fapt rezidă, şi anume în transformarea însăşi a unirii dintre
soţi într-o realitate nouă, supranaturală, transfigurată de lumina harului di
vin. Sfinţită prin Taina Nunţii, viaţa lor în comun devine o existenţă creştină
îndumnezeită şi îşi păstrează acest atribut în măsura în care îşi leagă iubirea
lor de iubirea faţă de Dumnezeu. De aceea Biserica se roagă în continuare
(în ectenia cererilor) pentru sporirea soţilor în dreapta credinţă şi pentru lu
crarea faptelor bune, cerând pentru ei „milă şi iertare de păcate, ... zi sfântă,
desăvârşită şi paşnică, ... înger de pace, îndreptător şi păzitor sufletelor şi tru
purilor...”, iar pentru că unirea soţilor reprezintă unirea duhovnicească dintre
Hristos şi Biserică, preotul se roagă şi pentru dobândirea bunurilor eshatologice: petrecerea fară de prihană în cealaltă viaţă, sfârşit creştinesc în pace,
răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos şi împărtăşirea Sfântului
Duh. în concluzie, Biserica se roagă pentru împlinirea tuturor cererilor de
folos pentru mântuire, formulate sintetic în Rugăciunea Domnească, rostită
sau cântată în acest moment.
„Paharul mântuirii”, binecuvântat cu „binecuvântare duhovnicească”,
din care gustă mirii împreună, este o anticipare euharistică, amintind, ca şi
pâinea (din care servesc mirii), de împărtăşirea lor cu Sfintele Taine, act care
se petrecea în vechime tocmai în acest moment, deoarece Slujba Cununiei
48 Rugăciunea după citirea Sfintei Evanghelii din Rânduiala slujbei Sfintei Cununii, în

Molitfelnic, p. 98.
49Paul E v d o k im o v , Taina iubirii..., pp. 87-88.
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se săvârşea, de regulă, după terminarea Sfintei Liturghii50. După ce se ro
stea rugăciunea de binecuvântare a paharului de obşte, mirii se apropiau de
Sfântul Potir, şi preotul, înainte de a-i împărtăşi, rostea formula: „Să luăm
aminte! Cele mai înainte sfinţite Sfintele Sfinţilor!“. In timp ce îi împărtăşea
pe miri, poporul răspundea: „«Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos», căci
singur Acesta este sfinţenie, pace şi unire robilor Săi celor ce se împreună“51.
Gustarea din acest pahar de obşte semnifică împărtăşirea comună a mirilor
din potirul bucuriei şi al dragostei. El închipuie şi amarul necazurilor şi încer
cărilor vieţii, pentru care soţii sunt datori să ceară izbăvire de la Domnul, aşa
cum îi îndeamnă cântarea: „Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului
voi chema” (Psalmii 115, 4).
Paharul de obşte
> simbolizează soarta comună a soţilor, iar binecuvân->
tarea: „Pace tuturor!”, pe care o adresează preotul anterior, „arată unirea şi
împreunarea lor într-un gând”52.
Legătura neîntreruptă a iubirii dintre soţi mai este prefigurată şi de dan
sul sacru (al mirilor şi naşilor, conduşi de preotul săvârşitor). Această întreită
înconjurare a mesei din mijlocul bisericii pe care se află Sfânta Evanghelie,
arată că viaţa lor gravitează în jurul lui Hristos, „izvorul vieţii”, iar itinerarul
vieţii conjugale este plasat în axa veşniciei, unirea dintre soţi nemaiputând
fi desfăcută niciodată. întotdeauna, atât în cultul ebraic, cât şi în cultul re
ligiilor necreştine, cercul a reprezentat simbolul eternităţii şi al protecţiei.
„Reproducând simbolic infinitul, procesiunea liturgică (a înconjurării me
sei) transformă o suprafaţă profană în spaţiu sacru. Dacă timpul sacru li
turgic este un răspuns la nostalgia veşniciei, spaţiul sacru este un răspuns la
dorul după paradisul pierdut şi anticipează împărăţia”53. Mersul în formă
de cerc închipuie drumul către împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu, ai
cărei membri se nasc şi se formează în sânul familiei. De aceea, în timpul
dansului ritual se cântă „Isaie, dănţuieşte”, imn în care se preamăreşte taina
întrupării Fiului lui Dumnezeu şi se elogiază binecuvântarea dumnezeiască
a Nunţii, fiindcă acum s-a pus temeiul zămislirii unor noi oameni, chipuri
50Sf. S im eo n a l T esa lo n ic u lu i , Desprecinstita..., cap. 279, p. 182.
51 Sf. S im eo n al T es a lo n ic u lu i , Desprecinstita..., cap. 279, p. 182.
52Sf. Sim eo n al T es a lo n ic u lu i , Desprecinstita..., cap. 279, p. 180.
53 Paul E vdokim ov , Taina iubirii..., pp. 206-207.
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ale lui Hristos cel întrupat. Bucuria naşterii de prunci şi a iubirii dintre soţi
este unită în lumea aceasta cu suportarea necazurilor şi cu depunerea stră
daniilor pentru învingerea greutăţilor familiale şi propăşirea spre tot lucrul
bun şi folositor sufletului şi trupului. Unitatea fundamentală a căsătoriei şi
progresul ei spiritual se întemeiază pe iubire, pe sacrificiu, pe cruce şi pe
mucenicie, care înseamnă renunţare, înfrânare, răbdare şi dăruire reciprocă.
In acest scop se invocă ajutorul sfinţilor mucenici, ca prin rugăciunile lor să
se mântuiască sufletele celor ce se cunună şi imită prin răbdare spiritul lor de
jertfa. Troparele „Sfinţilor Mucenici...” şi „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule,
lauda Apostolilor şi bucuria Mucenicilor ...”, care se cântă în timpul dansului
sacru, îl preamăresc pe Hristos, bucuria, slava şi nădejdea noilor căsătoriţi,
arătându-le suprema lor datorie de a urma exemplul faptelor şi nevoinţelor
Apostolilor şi Mucenicilor, prin păstrarea unităţii de credinţă şi de curăţie,
pentru ca în felul acesta, căminul lor să devină o vatră a virtuţilor, un mic
altar, în care să troneze Hristos.
Ridicarea cununiilor de pe capetele mirilor şi rostirea formulelor „Mărit
să fii, mire, ca Avraam [...]”, „Şi tu, mireasă, mărită să fii ca Sara [...]”54 dau
expresie măririi şi cinstei cu care îi va investi Dumnezeu pe miri, dacă vor
convieţui în pace şi bună înţelegere, păstrând curată şi nealterată legătura
dragostei, a respectului şi fidelităţii reciproce. Dacă vor trăi astfel, ei vor păs
tra aceste cununii în chip nevăzut toată viaţa lor. Cu aceste cununii ei se vor
prezenta înaintea lui Hristos în împărăţia cerurilor, aşa cum se roagă preotul
după depunerea cununiilor: „Primeşte cununiile lor în împărăţia Ta, păzindu-i curaţi, fară prihană şi neasupriţi în vecii vecilor.”55 Aşadar „sfinţenia
face ca Nunta să nu fie numai o reflectare sau imagine a misterului unirii
Domnului cu Biserica (Efeseni 5, 32), ci însăşi imanenţa acestui mister în
iubirea conjugală”56. In felul acesta se împlineşte şi idealul evanghelic pentru
care S-a rugat Mântuitorul în rugăciunea de încheiere a misiunii Sale: „Şi
slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una
suntem...” {Ioan 17, 22). Aceste cuvinte ne dau mărturie despre arătarea sla
vei la Nunta din Cana si
> la orice Nuntă creştină.
>
54Molitfelnky p. 101.
55 Rugăciunea ce se citeşte la slujba Cununiei, după încununarea mirilor, în Molitfelnic,
p. 102.
56Pr. Ilie M oldovan , „Taina Nunţii”, în: Ortodoxia, XXXI (1979), 3-4, p. 530.
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Ele definesc formula iubirii conjugale şi a Tainei Cununiei, rezu
mând în esenţă însuşi scopul întrupării şi al activităţii răscumpărătoare a
Mântuitorului: introducerea vieţii divine în viaţa umană. „Aceasta este însu
şirea tuturor Tainelor în general şi al fiecăreia în special, şi anume de a restau
ra din nou în om integritatea adevăratei vieţi după Dumnezeu”57. împlinind
rânduiala cea pentru noi, Mântuitorul a unit modul divin de viaţă cu al
nostru, legând viaţa noastră de viaţa Treimii. Dacă chipul şi asemănarea treimică conferite omului în ziua creaţiei s-au alterat ulterior prin căderea lui
în păcat, Botezul creştin săvârşit în numele Sfintei Treimi i le reactualizează,
iar „Mirungerea, miruirea cu Duh Sfânt, această Cincizecime individuală,
aşază pecetea ipostatică şi astfel, ceea ce pierdusem este regăsit. Botezul şi
Mirungerea sunt naşterea din nou şi-i aduc omenirii programul, planul de
cucerire a principiului treimic”58. De aceea fiecare Sfântă Taină începe cu bi
necuvântarea treimică: „Binecuvântată este împărăţia Tatălui [...]”.
Toate Tainele sunt căi de acces către împărăţia lui Dumnezeu, fiind
că deschid omului perspectivele intrării în împărăţia harică. Harul dumne
zeiesc, revărsat prin Taina Cununiei, se dă în vederea împlinirii celor trei
scopuri principale ale căsătoriei, şi anume: întărirea comuniunii şi fidelităţii
conjugale dintre soţi, ajutorarea reciprocă şi naşterea de prunci. „Naşterea
unui copil nu este doar opera părinţilor, ci un har al Sfântului Duh, o taină”
- spune un teolog contemporan.59
Ritualul Tainei se încheie cu depunerea juruinţei mirilor pe Sfânta
Cruce şi Sfânta Evanghelie şi consfinţirea acestui legământ încheiat în nume
le Sfintei Treimi, de la Care se cere ajutorul şi binecuvântarea pentru dobân
direa bunătăţilor pământeşti şi desfătarea bunătăţilor celor veşnice.
Otpustul readuce în imagine conţinutul ajutorului dumnezeiesc primit
prin Taina Nunţii şi pomeneşte de numele Sfinţilor Constantin şi Elena,
cei slăviţi „întocmai cu Apostolii” pentru activitatea lor misionară, depusă
în slujba răspândirii dreptei credinţe. Asemenea lor, şi soţii sunt chemaţi să
mărturisească credinţa creştină, prin viaţa lor neprihănită, încât unirea dintre
57Vladimir S o l o v io v , Fundamentele spirituale ale vieţii, traducere de Diac. Ioan I. Ică Jr,
Alba Iulia, 1994, p. 130.
58Jean K ova levsky , Taina originilor, traducere de Dora Mezdrea, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1996, p. 73.
59Jean K o va levsky , Taina..., p. 84.
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ei să devină un reflex al frumuseţii cereşti, o cale şi o anticipare a împărăţiei
divine, o Biserică a Duhului Sfânt pe pământ.
Fiind o legătură conjugală indisolubilă {Matei 19, 9) şi deci perpetuă,
menită să asigure sfinţirea reciprocă (1 Corinteni 7, 14) şi integritatea famili
ei, căsătoria este unică. Biserica nu admite recăsătoria, căci odată contractată,
sfinţită şi binecuvântată de Dumnezeu prin rugăciune, ea rămâne o legătură
veşnică. Divorţul este admis de Biserica Ortodoxă numai ca o concesie excep
ţională, fiindcă este considerat aproape inevitabil în societatea secularizată de
astăzi, când omul cade adeseori pradă slăbiciunilor şi păcatelor de tot felul.
Pornind de la aceste considerente de ordin practic, Biserica a procedat cu
iconomie, urmărind în tot chipul îndreptarea celui păcătos, şi nu excluderea
lui din comunitatea eclesială. în baza principiului iconomiei, Biserica accep
tă, prin pocăinţă şi mărturisirea păcatelor, a doua şi a treia căsătorie, însă nici
odată a patra. „Iar a patra nuntă, nimeni să nu îndrăznească să o săvârşească,
pentru că este o fărădelege (precizează instrucţiunile referitoare la săvârşirea
nunţii a doua). Şi cine va îndrăzni a cununa, să ştie bine că va cădea în osânda
canonisirii şi va fi pedepsit greu, lipsindu-se de harul preoţiei.”60 Recăsătoria
are întotdeauna un caracter penitenţial şi sfintele canoane o sancţionează cu
oprirea pe un termen mai îndelungat de la Sfânta împărtăşanie (doi sau trei
ani), perioadă în care soţii sunt datori să-şi petreacă timpul „în rugăciuni şi
posturi”61, după care cer dezlegarea de la duhovnic pentru a se cumineca.
Slujba celei de-a doua nunţi este mai puţin sărbătorească decât prima şi
nu mai prezintă aceeaşi importanţă ca aceea dintâi, fiindcă îi lipseşte carac
terul de Taină. Ea este o simplă ierurgie62 de binecuvântare a noii însoţiri, pe
care Biserica este nevoită să o administreze, pentru a nu lăsa pe cei uniţi cu
legătura trupească să trăiască în fărădelege. Indiferent de motiv, este bine „să
fie căsătoria lor după Domnul, şi nu după poftă şi toate să se facă spre cinstea
lui Dumnezeu”63.
60Molitfelnic, p. 115.

61Vezi hotărârile canoanelor: 4 Vasile cel Mare, 1 Laodiceea la Arhid. Ioan N. F l o c a ,
Canoanele Bisericii..., pp. 321, 203.
62Vezi Credinţa ortodoxă, Ed. Trinitas, Iaşi, 1996, p. 283 şi Pr. IsidorToDORAN, Diac. Ioan
Z ă g r e a n , Teologia Dogmatică, manual pentru seminarii, Bucureşti, 1991, p. 301.
63 Sf . I g n a t i e T e o f o r u l , Către Sfântul Policarp al Smirnei, traducere de Pr. Dumitru
Fecioru, în Scrierile Părinţilor Apostolici, col. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, voi. I, Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p. 188.
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întrucât convieţuirea conjugală în afara cununiei religioase este socoti
tă o imoralitate, deci un concubinaj, Biserica a consimţit să binecuvânteze
printr-o ierurgie noua legătură dintre soţi, pentru a nu-i lăsa expuşi păcatului
desfrânării. în rânduiala acestei ierurgii, predomină rugăciuni pentru pocă
inţa şi iertarea mirilor, pentru că însoţirea lor este socotită o neînfrânare de
la păcat. „Tu Stăpâne, Cel ce ai însoţit pe robii Tăi aceştia, uneşte-i unul cu
altul în dragoste, dăruieşte-le lor întoarcerea vameşului, lacrimile desfrânatei
şi mărturisirea tâlharului, ca prin pocăinţă din toată inima lor, într-un gând
şi în pace făcând poruncile Tale, să se învrednicească şi de împărăţia Ta cea
cerească”64 - se spune în prima rugăciune din ritualul slujbei.
In concluzie, rezumând cele enunţate mai sus, precizăm că unirea com
pletă dintre soţi, întărită şi sfinţită de Dumnezeu prin Taina Nunţii, trebuie
să fie trainică şi statornică pe tot parcursul vieţii. Supărările, nepotrivirile
trecătoare sau alte pricini mărunte, inerente vieţii, care pot perturba din când
în când liniştea şi pacea căminului familial, nu constituie motive serioase
pentru desfacerea căsniciilor, iar pentru a preîntâmpina asemenea eşecuri,
preotul paroh este îndatorat să-i spovedească în prealabil pe viitorii miri şi
chiar să le facă o catehizare elementară, pentru a-i întări în dreapta credinţă
şi a-i convinge să trăiască o viaţă creştinească autentică, în conformitate cu
învăţătura şi rânduielile noastre bisericeşti, fiindcă „ţelul suprem al căsătoriei
este ca soţul şi soţia să se ajute unul pe altul ca să intre în împărăţia cerurilor.
Taina nunţii nu are alt scop decât acesta”65.

Summary: The Holy Matrimony - Mystery of Communion and Sanctification
of Family Life
Matrimony is that Holy Mystery which, through the instrumentality of the
priest’s blessing and prayers, help the two who are to be united in wedding, man and
wife, to partake of the Holy Spirits divine grace which is necessary to founding a
new family and to its spiritual fruitfulness. This divine grace elevates and sanctifies

64Rugăciunea de la a doua Nuntă, în Molitfelnic, p. 108.
65Răzvan C o d r e s c u , Taina sexelor şi taina nunţii, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002, p. 166.
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the matrimonys natural union, promoting it to the dignity of holy mystery able
to resume and represent the spiritual union between Jesus Christ and His Church.
The two spouses’ new way of life in common is transfigured by their free
union sanctified by the divine grace. Therefore, the type of conjugal Iove is in its
essence pneumatophoros (bearer of Holy Spirit), because it is the Holy Spirit that
causes their sincere Iove to be unshakeable, helping the spouses go beyond their state
of separation and egocentric isolation and reciprocally devote to one another. That is
the reason why Saint Paul said: “This is a profound mystery - but I am talking about
Christ and the Church” (Ephesians 5, 32), because, as Christ sacrificed Himself for
His Church, the two future spouses ought to sacrifice one for another, in the spirit
of selfless and creative Iove.
The Marriage Service also singles out the meaning and utmost importance of
the two husbands’ union based on Iove and sanctified by the divine grace. The text
of the Gospel makes us feel sanguine about the same Christ Who, having changed
water into wine and blessed the wedding at Cana in Galilee, is also present and
active in performing the Mystery, making the union between the two spouses unbreakable and viable, so as to be achieved and perfect according to the pattern of
Trinitarian life, as it is said in a prayer within the service: “Established them in the
Holy union which is from You”.
Partaking together of the Common Cup means the Bride and Groom sharing
the ups and downs in life, and the procession around the table three times (with
both of them, the god-parents and the priest taking part) means their life revolving
round Jesus Christ Who is symbolically represented by the book of the Holy Gospel
lying on that table, showing therewith that their conjugal relationship is eternal,
as circle is symbol of eternity. The three troparia that are chanted during the ritual
dance (“Dance, O Isaiah”, “Holy Martyrs”, “Glory be to Thee, Christ the God”)
convey the spiritual joy that the Church is feeling now, when a new family is being
founded and consecrated.
As one of the aims of the marriage is the bringing forth of children, the
Church desires this to be done in a spirit of restraint, following the example of “our
most holy, pure, most blessed and Glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin
Mary”. The Church also wishes the bride and groom to fulfill their mission in the
world, following the example of the martyrs’ and apostles’ spirit of self-sacrifice, if
they want to participate in the life of Christ and of His Saints and to be crowned
in heaven. The utmost purpose of the marriage consists of the husbands and wife’s
helping each other enter the Kingdom of Heaven. The Mystery of Holy Matrimony
has no other aim whatsoever.
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procreation
Clement of Alexandria dedicates the third book of his Stromata to the denial
of the gnostics, both the extreme ascetics and the libertines. He presents a most
moderate position and left to us one of the most extensive discussions of sexuality
and marriage to be found in the patristic age. In his attempt to refute the gnos
ticism, heretical teaching on creation, body, marriage and sexuality, Clement explains the right basis for marriage and the right basis for celibacy, and condemns
the wrong basis for them. He discusses the idea of the superiority of virginity over
marriage and explains the biblical texts which have been used to sustain this idea.
His thought makes an important contribution towards the formation of a true
Orthodox Christian teaching on this issue.

The extreme Encratite tendencies that rejected marriage and preached
sexual renunciation as a condition for salvation did not go unchallenged
by the mainstream Christian Church. The defense o f the goodness and
lawfulness of marriage was a commonplace among all the Church Fathers,
against the Gnostic and Encratitic teachings. Yet, the fullest and most articu
late defense of marriage and response to the Gnostics was made by Clement
of Alexandria (c. 1 5 0 - c . 215).
The heretical Gnostics think that marriage is fornication and teach that
it was introduced by the devii. They proudly say that they are imitating the
* Paper presented on March 12, 2011, on the occasion of the Seventh Annual Archbishop
îakovos Conference in Patristic Studies hosted by the Stephen and Catherine Pappas Patristic Institute
of the Holy Cross Greek Orthodox School of Theology - Brookline, Massachusetts, USA.
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Lord who neither married nor had any possession in this world, boasting that
they understand the gospel better than anyone else1.
Clement responds by explaining „the reason why the Lord did not marry.” He says: „In the first place He had His own bride, the Church, and in the
next place He was no ordinary man that he should also be in need of some
helpmeet after the flesh. Nor was it necessary for Him to beget children since
He abides eternally and was born the only Son of God”2.
Clement reminds the Gnostics that marriage is a divine institution
which was established by God Himself —„It is the Lord Himself who says:
that which God has joined together, let no man put asunder”. Clement also
refers to 1 Timothy (4, 1-5). He affirms that marriage is part o f the law, and
„If the law is holy, marriage is holy3. This mystery the Apostle refers to Christ
and the Church (Ephesians 3, 21)”4. Clement asks: „Did not the righteous
in ancient times partake o f what God made with thanksgiving? Some begat
children and lived chastely in the married state”5. Also the Apostles „Peter
and Philip had children, and Philip gave his daughter in marriage”6.
Clement affirms that „fornication and marriage are therefore different
things, as far apart as God is from the devii”7, and that „if anyone dares to
call marriage fornication, he falls into blasphemy against the law and the
1C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III. VI.49, translated in English by Henry Chadwick
in Alexandrian Christianity, Philadelphia: Westminster Press, 1954, pp. 62-63; translated in
Romanian by Rev. D. Fecioru, „Scrieri”, part II (Sti'omatele), in: PSB, IBM O Publishing House,
Bucharest, 1982, p. 208.
2C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata..., trans. H. Chadwick, p. 62; trans. Rev. D. Fecioru,
p. 208.
3C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata..., trans. H. Chadwick, p. 62; trans. Rev. D. Fecioru,
p. 208 (the reference is to Matthew 19, 6); Marriage is affirmed by Christ in the New
Testament; it is not only a law of the Old Testament. See also Stromata III. XVIII. 108. 91; III.
XII.90, on marriage being affirmed in the New Testament and on the marriage of the clergy
(in 1 Timothy 3, 2-4).
4C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XII.84 , trans. H. Chadwick, p. 80; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 224.
5C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata, III.VI.52 , trans. H. Chadwick, p. 64; trans.
Rev. D . Fecioru, p. 210. The statement lived chastely in the married state, here is important for
proving that there is no incompatibility between marriage and chastity. This was affirmed by
Paphnutius in the Council of Nicea in the year 325 A .D .
6 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata.. trans. H. Chadwick, p. 64; trans. Rev. D. Fecioru,
p. 210.
7 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XII.84y trans. H. Chadwick, p. 80; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 224.
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Lord”8. However, fornication, for him, is the „apostasy from single marriage
to several”9. Against those who condemn sexual relations, Clement responds
saying: „If it is the view o f these people who themselves owe their existence to
sexual relations that such relations are impure, must not they be impure?”10.
Refuting their wrong view, he goes on to say „But I hold that even the seed
o f the sanctified is holy”11.
The Gnostics depended on certain biblical texts to sustain their negative
view against marriage. Clement explains these texts as follows. The Gnostics
used Jesus’ saying that „the children o f the age to come neither marry nor are
given in marriage”12. Clement responds saying that: “But if anyone thinks
carefully about this question concerning the resurrection of the dead and
those who asked it, he will find that the Lord is not rejecting marriage, but
ridding their minds o f the expectation that in the resurrection there will be
carnal deşire”13. He also says: “If, as they say, they have already attained the
state o f resurrection, and on this account reject marriage let them neither
eat nor drink. For the apostle says that in the resurrection the belly and food
shall be destroyed”14.
They also use Jesus’ saying „whosoever shall not hate father or mother or
wife or children cannot be my disciple”15. About this Clement says: „This is
not a command to hate one’s family. For he says: ‘Honor thy father and thy
mother that it may be well with thee’ (Exodus 20, 12). But what he means is
8 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XII.89 > trans. H. Chadwick, p. 82; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 227.
9C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata..., trans. H. Chadwick, p. 8 2 ; trans. Rev. D. Fecioru,
p. 2 2 7

10C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.VI.46,, trans. H. Chadwick, p. 61; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 207.
11
C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata..., trans. FI. Chadwick, p. 61; trans. Rev. D. Fecioru,
p. 207.
12Luke (20, 35), The New Oxford annotated Bible with apocrypha, an ecumenical study,
College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
13C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XIL87, trans. H. Chadwick, p. 81; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 226.
14C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.VI.48 , trans. Fi. Chadwick, p. 62; trans.
Rev. D. Fecioru, pp. 207-208.
15Luke (14, 26), The New Oxford annotated Bible with apoaypha, an ecumenical study,
College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
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this: Do not let yourself be led astray by irrational impulses and have nothing
to do with the city customs”16.
As to the eunuchs of whom the Lord in Isaiah says: „Let not the eunuch
say, I am dry wood. To eunuchs the Lord says this, if you keep my sabbaths
and do all that I command you, I will give you a place better than sons and
daughters”17. Clement comments that „an eunuch is not justifîed merely because he is an eunuch, and certainly not because he observes the sabbath, if
he does not keep the commandments”18. Clement considers being a eunuch
a special gift o f divine grace, but without preferring it on this account to the
married state19.
When Saint Paul says: „Let not the married person seek a divorce, nor
the unmarried person marriage”20, Clement understands that the unmarried
person who should not seek marriage is „he who has confessed his intention
of being celibate”21. As to Saint Pauls saying that the unmarried person cares
for the things o f the Lord while the married person cares how to please the
spouse22, Clement responds saying: Is it not lawful also for those who wish
to please their wives according to the will of God to give thanks to God? Is
it not allowable for both the married man and his wife to care for things of
the Lord together? But just as the unmarried woman cares for the things of
the Lord, that she may be holy both in body and spirit, so also the married
woman cares in the Lord for the things of her husband and the things of the
Lord, the one as a wife, the other as a virgin23.
16C l e m e n t o f A l e x a n d r ia ; Stromata III.XV.97\ trans. H. Chadwick, pp. 85-86; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 230.
17Isaiah (56, 3-5), The New Oxford annotated Bible with apocrypha, an ecumenical study,
College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
18C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XV.97, trans. H. Chadwick, p. 8 6 ; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 230.
19Philip S c h a f f , History o f the Christian Church, voi. II: Ante-Nicene Christianity A.D.
100-325, 5th ed. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1967, p. 400.
20 1 Corinthians (7, 27), The New Oxford annotated Bible with apocrypha, an ecumenical
study, College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
21 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XV.97, trans. H. Chadwick, p. 86; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 230.
221 Corinthians (7, 32-34), The New Oxford annotated Bible with apoaypha , an ecumenical
study, College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
23 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XII.88 , trans. H. Chadwick, p. 82; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 226.
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This is a remarkable statement by Clement who attributes the title vir
gin to the married woman when she cares for the things o f the Lord, beside
caring for the things o f her husband as a wife. This is definitely an important
contribution to the patristic understanding of Christian virginity. Elsewhere,
Clement has a similar teaching when he speaks o f „the gnostic souls” as
„sanctified virgins”. Their virginity does not depend on their physical condition, „for they are virgins as having abstained from evil and awaiting their
Lord through Iove”24.
When Saint Paul says that to marry is better than to burn25, for Clement
this does not mean that not to marry is better, but if one could not endure
it, he should better marry; but Saint Paul, according to Clement, is referring
here to the second marriage: „It is o f the second marriage that the apostle
says, if you burn, marry”26.
Speaking o f the dignity and sanctity of marriage, Clement considers
that the two gathered in the name of Christ, in whose midst the Lord is27, are
husband and wife, „for a wife is bound to her husband by God”28.
Clement’s positive view o f marriage does not mean, however, that he
does not recognize the dignity of virginity. On the contrary, he has an excellent view on marriage and virginity as two ways o f serving the Lord; this view
expresses and establishes a true Orthodox Christian teaching on this issue.
For Clement marriage and virginity are two calls; each individual is to fulfil
his call without blemish and in perfection. He alludes to the authority o f the
Apostles who approve both virginity and marriage. They nowhere rule out
seif - controlled marriage. Rather, they preserve the harmony of the law and
the gospel and approve both the man who with thanks to God enters upon
marriage with sobriety and the man who in accordance with the Lord’s will
24C l e m e n t o f A l e x a n d r i a , Stromata VII.X1I.72, tran s. H. Chadwick,
Rev. D. Fecioru, p. 521.
251 Corinthians (7, 9), The New Oxford annotated Bible with apocrypha,
study, College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
26C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III. 1.4, trans. H. Chadwick,
Rev. D. Fecioru, p. 188.
27Matthew (18, 20), The New Oxford annotated Bible with apocrypha,
study, College Edition, Published by Oxford University Press, New York, 1994.
28C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.X.68 , trans. H. Chadwick,
Rev. D. Fecioru, p. 216.
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lives as a celibate, even as each individual is called, making his choice without
blemish and in perfection29.
This is an important passage where we find the qualifications that make
both marriage and virginity acceptable: marriage must be self-controlled
(that is, chaste) and sober; one must enter upon it in thanksgiving to God
(that is, recognizing His gift o f Iove and union of man and woman); virginity
must be ones free choice when one is called by God, so it must be in accordance with the will o f God; one must live it without blemish and in perfec
tion; and finally, both marriage and virginity are approved by the law o f the
Old Testament and the Gospel o f Christ, an affirmation which not everyone
in the patristic time would unhesitantly affirm30.
Clement summarizes the view on marriage and virginity in a statement
which could be used as an expression of the Orthodox Christian teaching on
this issue. He says: „Our view is that we welcome as blessed the state of abstinence from marriage in those to whom this has been granted by God. We ad
mire monogamy and the high standing o f single marriage, that we ought to
share suffering with one another bear one another’s burden (Galatians 6, 2)
lest anyone who thinks he stands securely should himself fall (1 Corinthians
10, 12)31. And he also says that „there is nothing meritorious about abstinence from marriage unless it arises from Iove to God”32.
The characteristics of Christian chastity according to Clement are to
rise above deşire and passion, to Iove the creation of God and the Creator of
all things, to become like the Savior, and hence to attain to a state of continence without difficulty. Thus one could unite knowledge, faith and Iove33.
29 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.XII.86, trans. H. Chadwick, p. 8 0 ; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 223.
30H.E. Metropolitan Kallistos W a r e , „The Monk and the Married Christian: Some
Comparisons in Early Monastic Studies” in: Eastern Churches Review 6, 1974, p. 78.
31
C l e m e n t o f A l e x a n d r i a , Stromata III.1.4, trans. H. Chadwick, p. 42; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 188.
32C l e m e n t of A l e x a n d r i a , Stromata IU.VI.51, trans. H. Chadwick, p. 64; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 209. See also Stromata III. VII. 59 (trans. H. Chadwick, p. 67; Rev. D. Fecioru,
pp. 212-213), when he says „We set high value on continence which arises from Iove to the Lord
and seeks what is good for its own sake, sanctifying the temple o f the Spirit. It is good if for
the sake of the Kingdom o f heaven a man emasculates himself from all deşire, and ,purifies his
conscience from dead works to serve the living God’ (Hebrew 9, 14)”.
33C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.X.69, tran s. H. Chadwick, p. 72; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 217.
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However, in spiţe of Clement’s positive view o f marriage and sexuality,
and his affirmation that sexual activity, in itself, carried with it no stigma that
might debar the Christian from achieving perfection in Christ34, yet Clement
does seem to prefer complete sexual renunciation as the way for perfection.
He gives extensive exhortations to married people advising them to have a
chaste marriage, that is to say, to have sexual relations moderately and only
for the sake of procreation35. But for the Gnostic moderation in marriage was
a merely human ideal. In Clement s eyes apatheia was manifestly better than
even a temperate marriage36.
Clement attacks the claim of the ascetic sects o f the Gnostics that they
renounce marriage because they have already attained the state of the resurrection37. Nevertheless Clement comes down decisively on the ascetic side
when it comes to practice. The best Christians for him are the married who
have no conjugal relations with their wives and thus realize on earth the resurrection state.
The biblical text that connects marriage to this age and virginity to the
age to come, which was used by the Gnostics to sustain their ascetic prac
tice, could be used by Clement himself to confirm his call for complete and
constant renunciation of sex. The Christian is allowed to marry and to have
sexual relations in moderation and for procreation only, as we have mentioned before. However, a higher level of chastity awaits him, when the intensity of deşire that degenerates into sensuality is educated to seif - control
and, losing its Iove for corruption, allows men to practice constant chastity38.
34Peter B r o w n , The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early
Christianity, Twentieth anniversary edition with a new introduction, Columbia Classics in
Religion, New York: Columbia University Press, 2008, p. 134.
35C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Paedagogos 11.10.95, translated in English by Simon P. Wood,
The Fathers o f the Church, voi. 23 (Washington, DC: The Catholic University of America, 1954),
p. 175; translated in Romanian by Rev. D. Fecioru, „Scrieri” - Part I, in: PSB, IBM O Publishing
House, Bucharest, 1982, p. 279 - „To indulge in intercourse without intending children is to
outrage nature, whom we should take as our instructor”.
36Elizabeth C la r k , Clement's Use ofAristotle: The Aristotelian Contribution to Clement o f
Alexandria^ Refutation o f Gnosticism, (New York & Toronto: Edwin Mellen Press, 1977), p. 34
37 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III. VI. 48 , trans. H. Chadwick, p. 62; trans.
Rev. D. Fecioru, pp. 207-208.
38 Paul E v d o k im o v , The Sacrament o f Love: The Nupţial Mystery in the Light o f the
Orthodox Tradition, trans. Anthony P. Gythiel and Victori Steadman, Crestwood, New York:
Saint Vladimirs Seminary Press, 2001, p. 123.
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„The children o f this world marry and are given in marriage” (Matthew 24,
38), but if we renounce the deeds o f the flesh and clothe this pure flesh with
incorruption, we are living a life like that o f the angels39.
In the resurrection, Clement believes, husband and wife will be brother
and sister. They will transcend the sexual differentiation because souls are
„neither male nor female”. For „they no longer marry nor are given in mar
riage” (Luke 20, 35). When married couples refrain from sex after conception
and procreation, and live a celibate marriage, they recover, so to speak, their
virginity and transcend the whole structure o f bodily existence and recover
the spiritual equality Adam and Eve lost through the fall. This passionless
marriage, which is the ideal marriage for Clement, was the kind o f marriage
which the Apostles had and the believers must imitate as well40.
In presenting a positive view o f marriage, Clement was faithful to the
biblical teaching that marriage and procreation are good because they are
God’s creation, a fact that he did affirm repeatedly in his refutation o f the
ascetic Gnostics41 As a churchman he had to defend marriage for doctrinal
and pastoral necessities. This, however, does not prevent him from having his
own personal view in which he did recognize a certain superiority in virginity
as far as it is based on the right bases - which we have demonstrated earlier.
Clement here is very similar to Saint Paul in 1 Corinthians, chapter 7.
Clement’s objectives behind his advocacy of chaste marriage are: to be
free from passions, to realize one’s likeness to God, and to dedicate oneself wholly to the service of God with no distraction. Only in the light of
these objectives or ideals should we understand why for Clement marriage
is good but virginity is better or virginity is better than that which is good

(1 Corinthians 7, 38)42.
39 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Paedagogos II. 10. 100 - Christ the Educator, trans. Simon P.
Wood, The Fathers..., p. 177; trans. Rev. D. Fecioru, Scrieri..., p. 282.
40 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata VI. 100:VII. 12. See Elaine Pa g e l s , Adam , Eve, and the
Serpent, New York: Vintage Books, 1989, pp. 29-30.
41 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata TV.XXIH, trans. H. Chadwick, p. 270; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 300.
42C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata..., trans. H. Chadwick, p. 270; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 300.
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Clement’s ideal o f the Christian life was permeated by a deep sense of
the service o f God43. For this goal, the state o f apatheia , or freedom from
passions - a Stoic ideal with which Clement identifîed himself wholeheartedly - was necessary as a final serenity o f purpose44. Apatheia, for Clement,
was the state that designates the moral perfection o f the gnostikos who must
be apathes in likeness or assimilation to his Teacher Christ, and to God who
is passionless45. The gnostikos, in his struggle for perfection, must achieve not
only the simple moderation o f passions but the total destruction o f them.
This is the perfection which alone can enable man to become similar to
God46.
Clement affirms the goodness o f marriage and procreation, especially
against the ascetic Gnostics. However, he, perhaps through his personal mode
of thought and through Platonic and Stoic influence, prefers the chaste mar
riage in which the married partners have sexual relations only for procreation
and with a chaste and controlled will, not seeking pleasure nor motivated by
lust47. However, virginal or celibate marriage, which is free from all passions,
whether lust or anxiety and fear, remains the ideal. In following this ideal one
anticipates the resurrection state and imitates the marriage of the Apostles.
Clement gives the example o f Peter whose Iove for Christ surpassed his Iove
for his wife. He encouraged her, in her hour of martyrdom, to stand firm in
her faith to the point o f accepting death for Christ48. Clement is not against
natural deşire, but lust. The appeal for loving ones wife proves that what is
meant to be excluded here is lust not deşire because what is incompatible
43 Peter B r o w n , The Body and Society..., p. 128.
44 Peter B r o w n , The Boay and Society..., pp. 129, 131.
45 C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata VI.IX, trans. H. Chadwick, pp. 496-497; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 428.
46C l e m e n t o f A l e x a n d r i a , Stromata..., trans. H. Chadwick, p. 499; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 431.
47 Clem ent affirms that „he who seeks only sexual pleasure turns his marriage into fornication”, see C lem en t o f A lexa n d r ia , Stromata III. VII.58, trans. H . Chadwick, p. 6. Also, „Iove,
which tends toward sexual relations by its very nature is in full bloom only for a time, then grows
old with the body; but sometimes, if immoral pleasure mars the chastity o f the marriage bed,
deşire becomes insipid and Iove ages before the body does”; Paedagogos 11.10.92, 97, 98; trans.
S. W ood, The Fathers..., pp. 170, 174-176; trans. Rev. D. Fecioru, „Scrieri”, Part I, in: PSB,
IBM O Publishing House, Bucharest, 1982, pp. 211, 280, 281.

48C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata VII.XI.63-64, trans. H. Chadwick, p. 133; trans.
Rev. D. Fecioru, pp. 515-516.
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with Iove is lust not deşire. Also the quotation from Saint Paul proves that,
because desires in Romans (13, 14) are not the natural movement or tendency
but lusts49.
Though some scholars attribute to him a deep ambivalence toward
sexuality50, yet bearing in mind Clement’s ideals: loving the Lord, freedom
from passions, serving God without distraction and realizing man’s likeness
to God, helps us to understand Clement’s thought better. Clement’s pastoral
sympathy with the simple and moderate Christians and his affirmation of
the goodness o f God’s creation against the Gnostics, does not prevent him
from aspiring to human perfection in which one surpasses the sensual life
and contemplates the divine. He does not admit the Gnostics’ elinism, for
the perfect man is what everyone is capable o f becoming. Sexually active
marriage and celibate marriage belong not so much to two different persons,
as to two different stages, moderate and perfect. All Christians are called to
perfection with no discrimination: „It is not then that some are enlightened
Gnostics and others are only less perfect spirituals (as the Gnostics thought)
in the same Word, but all, putting aside their carnal desires, are equal and
spiritual before the Lord”51.
What makes virginity preferable to marriage is, before everything else,
the fact that it allows one to serve God assiduously, with no distraction,
and to achieve perfection52. The marriage is less direct, less sure, longer and
surrounded by risks,53 while virginity in this regard is better still, safer and
49
W h at C lem ent means by deşire could be understood as what Saint Maximus the
Confessor calls “passionate deşire.” Being continent respecting deşire in Clem ent may be under
stood as “the com plete quiescence o f passionate deşire” in the Confessor, which is the third type
o f dispassion according to him. Saint M axim us t h e C o n fesso r , “T hird Century o f Various
Texts - 5 1 ” in the Philokalia: the Complete Text, complied by Saint Nikodimos o f the H oly
M ountain and Saint Makarios o f C orinth, voi. 2, trans. and ed. G. E. H . Palmer, Philip Sherrard
and Kallistos W are, London: Faber and Faber, 1 9 8 1 , p. 2 2 2 . See also Andrew L o u t h , „Apathetic
Love in Clem ent o f Alexandria”, in Studia Patristica, voi. 18:3. Papers o f the 1983 Oxford
Patristic Conference, ed. Elizabeth A. Livingstone, Kalamazoo: Cistercian Publications, Leuven:
Peeters Press, 1989, pp. 415-416
50Elaine Pa g e l s ,

Adamy Eve, and...,

p. 2 9

51 Clement quotes 1 Corinthians 12:13; Paedagogos 1.6.3 U trans. Rev. D. Fecioru, „Scrieri”
- Part I, in: PSB, IBM O Publishing House, Bucharest, 1982, p. 96.
52 Rev. John M e y e n d o r f f , Marriage: An Orthodox Perspective, 3rd revised edition,
Crestwood, NY: SVS Press, 1984, p. 67.
53Jean-Paul B r o u d e h o u x , M ariage et fam ilie chez Clement dAlexandrie. Theologie
Historique, 2. Paris: Beauchesne et ses Fils, 1970, pp. 111-112.
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holier54. Clement s ambition to see all Christians aspiring toward perfection
does not, however, prevent him from being realistic and having a human
sense; thus he could still admit that complete chastity (virginity) is not for
all people and must be chosen willingly not imposed against peoples will55.
Clement of Alexandria presents a most moderate and balanced view
of virginity and marriage in patristic tradition. He recognized the spiritual
merits of marriage as perhaps only very few among the Fathers did. He could
see true manhood as shown more in the righteous Christian husband than
in the celibate56; and in response to Saint Paul in 1 Corinthians (chapter 7),
Clement could affirm that „both the married man and his wife could care
for the things of the Lord together”57 beside fulfilling their duty of caring for
one another. Clement could even go so far as to give the title „virgin” to the
married Christian woman when she cares for the things of the Lord, beside
her being a wife when she cares for the things of her husband58.
Another important contribution of Clement of Alexandria is his explanation of true and acceptable virginity. Clement presents an excellent and
important discourse on the characteristics or bases of virginity and why and
when renouncing marriage could be a virtue not a vice. Clement here is
completely and perfectly in line with the Holy Scriptures especially when
he touches the heart of the biblical teaching on Iove being the perfection of
the Law and the Gospel message59 when he says: „Therefore there is nothing meritorious about abstinence from marriage unless it arises from Iove to
God”60. Clement sees both Christian and righteous marriage and true virgin54Elaine Pa g e l s , Adam , Eve..., p. 31.
55Jean-Paul B r o u d e h o u x , M ariage et fam ilie. .., p. 113.
56C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata VILX1II.70, trans. H. Chadwick, p. 138; trans.
Rev. D. Fecioru, pp. 519- 520.
57C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata III.X1I.88, trans. FI. Chadwick, p. 82; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 226.
58C l e m e n t o f A l e x a n d r ia , Stromata VII.X1I.72, trans. H . Chadwick, p. 139; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 521.
59Matthew (22, 37-40), Mark (22, 29-31), The New Oxford annotated Bible with apoc
rypha, an ecumenical study, College Edition, Published by Oxford University Press, New York,
1994.
60C l e m e n t o f A l e x a n d r ia ; Stromata III.VI.51, trans. H. Chadwick, p. 64; trans.
Rev. D. Fecioru, p. 209.
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ity based on sound bases, as having „their own different forms of service and
ministry to the Lord”61.
Yet we have also to keep in mind that all the positive ideas about mar
riage in Clement, came in his defense o f it against the heretics who denied
the goodness and holiness o f marriage and considered sexual union in mar
riage as sinful and defded and invented by Satan.
Elsewhere, when Clement addresses Christians concerning Christian
perfection, he advocates virginity and chastity in marriage that could better
lead to complete abstinence62. The ideals o f dedication to God, apatheia,
realizing God’s likeness in man, seem to occupy a central place in Clement
and to represent for him the Christian perfection that should be aspired for.
Behind Clement’s sincere defense of marriage and his wholehearted advocacy o f chastity and virginity, and in spiţe of his quoting Platonic and Stoic
ideas and expressions, there remains a clear and pure Christian teaching on
virginity and marriage. This teaching, which is in line with the Bible and
Tradition o f the Church in general, proves that Clement’s christian, spiritual
experience is the ultimate source o f his teaching.

Rezumat: Clement Alexandrinul: perspectiva ortodoxă asupra fecioriei şi
căsătoriei şi respingerea gnostocismului
Tendinţele extreme encratite, care erau ostile căsătoriei şi predicau abstinenţa
sexuală ca pe o condiţie indispensabilă pentru mântuire, nu au fost trecute cu ve
derea de Biserica primelor veacuri creştine. Apărarea sfinţeniei, legalităţii şi a benefi
ciilor spirituale ale căsătoriei a fost o prioritate pentru toţi Părinţii Bisericii ai acelor
vremuri în lupta lor împotriva învăţăturilor gnostice şi encratite. Un rol important
în acest sens l-a avut Clement Alexandrinul (150 - 215 d.H), care, în a 3-a carte
a lucrării sale Stromate (Covoare), respingând ideile gnostice, atât cele ascetice ex
treme cât şi cele libertine, prezintă o viziune moderată asupra fecioriei, sexualităţii şi
căsătoriei, specifică perioadei patristice. In încercarea lui de a repudia gnosticismul,

61 C l e m e n t

of

A l e x a n d r ia ;

Stromata IILXIL79 ,

A l e x a n d r ia ;

Paedagogos 11.10.100, trans. S. Wood, The Fathers..., p. 177;

trans.

H. Chadwick, p. 76; trans. Rev.

D. Fecioru, p. 221.
62C l e m e n t

of

trans. Rev. D. Fecioru, Scrieri - part I, p. 282.
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învăţăturile eretice despre creaţie, trup, căsătorie şi sexualitate, Clement explică fun
damentele teologice ortodoxe, cu privire la căsătorie şi celibat, şi le condamnă pe cele
greşite. în viziunea sa, căsătoria şi fecioria sunt două căi de slujire a lui Dumnezeu,
două chemări; fiecare persoană trebuie să răspundă cu toată fiinţa sa chemării sale,
oricare dintre cele două ar fi aceea. El aduce în discuţie ideea superiorităţii fecioriei
faţă de căsătorie şi explică pe larg textele biblice folosite în susţinerea acestei idei.
Ceea ce face, înainte de toate ca, între feciorie şi căsătorie să fie preferată fecioria,
este faptul că aceasta dă posibilitatea, celui care acceptă această chemare, de a se
putea dărui deplin slujirii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Clement admite că fe
cioria (castitatea totală) nu este pentru toţi oamenii, ea trebuie dorită şi aleasă în
mod personal şi nu impusă împotriva voinţei cuiva. De asemenea, el evidenţiază
meritele spirituale deosebite ale căsătoriei, afirmând că „atât bărbatul căsătorit cât
şi soţia sa, pe lângă îndeplinirea datoriei de a avea grijă unul faţă de celălalt, pot
avea grijă să slujească lui Dumnezeu împreună”. în concluzie, viziunea lui Clement
Alexandrinul asupra fecioriei şi căsătoriei este una moderată, caracteristică Tradiţiei
Bisericii Ortodoxe, în general, şi marcată de echilibru şi discernământ duhovnicesc,
ceea ce dovedeşte că experienţa sa spirituală este sursa principală a învăţăturilor sale.
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Vizita Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la Munchen în Germania
(9-12 septembrie 2011)
Pr. Remus M a r ia n , Consilier Patriarhal

în perioada 9-12 septembrie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în
soţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică în
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului la invitaţia
Inaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei
Centrale şi de Nord. Principalele momente din programul vizitei au fost următoarele:
Sâmbătă, 10 septembrie 2011, Patriarhul României s-a întâlnit cu Eminenţa Sa
Cardinalul Reinhard Marx, Arhiepiscop de Freising şi Munchen, precum şi cu
Excelenţa Sa dr. Johannes Friedrich, Episcopul evanghelic al Bavariei. In aceeaşi zi,
în cursul după-amiezii, a vizitat Consulatul General al României din Munchen, iar
apoi s-a întâlnit cu doamna Barbara Stamm, preşedintele Parlamentului Bavarez.
Cu acest prilej, au fost discutate împreună cu autorităţile locale aspecte ale spri
jinului constant acordat de acestea Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania.
Duminică, 11 septembrie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de
un sobor de ierarhi şi preoţi ortodocşi români şi ai altor Biserici Ortodoxe surori din
Europa, a oficiat Sfânta Liturghie şi a pus piatra de temelie pentru viitoarea biseri
că românească din Munchen, cu hramurile înălţarea Sfintei Cruci si Sfântul Ierarh
Calinic de la Cernica. In cursul după-amiezii, Patriarhul României a adresat un mesaj
în timpul festivităţii de deschidere a celei de-a 25-a întâlniri Internaţionale pentru
Pace organizată de Comunitatea Sant' Egidio la Munchen, cu tema „Destinaţi la
convieţuire” („Bound to live together”). In cadrul acestui eveniment, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel s-a întâlnit cu Preşedintele Germaniei, Excelenţa Sa domnul
dr. Christian Wulf. Luni, 12 septembrie 2011, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
a prezentat o expunere intitulată „Dialog teologic şi cooperare ecumenică”, în cadrul
forumului cu tema Unitatea creştină si dragostea pentru cei săraci, organizat ca parte a
întâlnirii Internaţionale pentru Pace, la care a participat şi doamna dr. Angela Merkel,
Cancelarul Germaniei. In după-amiaza aceleiaşi zile, delegaţia Patriarhiei Române s-a
întâlnit cu domnul Marcel Huber, ministru Secretar de Stat al Guvernului Bavarez,
pentru a discuta aspecte privitoare la sprijinirea comunităţii româneşti din Bavaria.
Patriarhul României a revenit la Bucureşti în seara zilei de 12 septembrie 2011.
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Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
efectuat în perioada 9-12 septembrie 2011 o vizită canonică în Arhiepiscopia
Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.
***

In prim a zi a vizitei, în cursul serii de vineri, 9 septembrie 2011,
Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de Inaltpreasfinţitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a fost întâmpinat la aeroportul
din Miinchen de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române din Germania,
formată din Inaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Preasfinţitul Părinte Sofian
Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului şi de preoţii de la parohiile din Miinchen: Pr.
Mircea Basarab, Pr. Simeon Felecan şi Pr. Ciprian Burlăcioiu. De asemenea,
s-au alăturat delegaţiei şi alţi ierarhi ai Bisericii noastre sosiţi la Miinchen
pentru evenimentele ce vor urma: Inaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului, şi Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei
de Nord. La întâmpinarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române a fost pre
zent şi Cardinalul Reinhard Marx, Arhiepiscopul romano-catolic de Freising
şi Miinchen, însoţit de numeroşi clerici şi consilieri din partea Arhiepiscopiei
Catolice din Miinchen, printre care amintim pe Domnul Armin Wouters,
responsabil cu protocolul din partea Arhiepiscopiei de Miinchen şi Freising.
In cursul serii, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia
Cardinalului Reinhard Marx, Arhiepiscopul romano-catolic de Freising
şi Miinchen, a participat la o cină în Bayerischen Hof. Au luat parte din
partea Bisericii Romano-Catolice şi Prof. Dr. Peter Beer, Vicarul general al
Arhiepiscopiei şi Episcopul-vicar Engelbert Siebler.
în decursul zilei de 10 septembrie, delegaţiei române s-au alăturat
înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei
Occidentale şi Meridionale, precum şi înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.
***

A doua zi, sâmbătă, 10 septembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a avut o întrevedere cu Cardinalul Reinhard Marx,’ la reşedinţa
>
> acestuia. Cei
doi au discutat despre relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
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Romano-Catolică din Bavaria şi despre buna colaborare care există deja, o
colaborare manifestată în sprijinul pe care Biserica Romano-Catolică îl acor
dă Bisericii noastre prin oferirea de spaţii pentru rugăciune şi, de asemenea,
prin alte mijloace.
Tot în cursul zilei de sâmbătă, Patriarhul României a avut o întrevede
re cu Episcopul Bisericii Evanghelice Luterane, Johannes Friedrich, în care
au fost evidenţiate legăturile comune dintre cele două Biserici. Episcopul
Johannes Friedrich a adresat un cuvânt de bun venit Intâistătătorului Bisericii
Ortodoxe Române, evidenţiind dialogul dintre cele două Biserici. „Mă bucur
că legăturile dintre Biserica Evanghelică Luterană din Germania şi Biserica
Ortodoxă sunt foarte strânse şi că există un dialog teologic foarte strâns şi
foarte bun între cele două Biserici şi mă bucur că astăzi putem să continuăm
acest dialog aici. Bine aţi venit şi vă dorim o şedere binecuvântată în mijlocul
nostru”, a spus Episcopul Johannes Friedrich. Trebuie menţionat că Biserica
Evanghelică Luterană din Bavaria, prin Episcopul Johannes Friedrich şi con
silierul ecumenic Michael Martin au oferit Bisericii Ortodoxe Române o
sumă consistentă (300.000 euro) pentru cumpărarea terenului din Miinchen,
unde, în ziua de 11 septembrie 2011, Preafericirea Sa a sfinţit locul pe care
va fi construită viitoarea biserică românească cu hramurile „înălţarea Sfintei
Cruci” şi „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”.
In cadrul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a exprimat
bucuria şi onoarea de a fi fost invitaţi la sediul Bisericii Evanghelice Luterane
din Bavaria, mulţumind în acelaşi timp pentru contribuţia pe care Biserica
Evanghelică din Miinchen a oferit-o Mitropoliei Ortodoxe Române din
Germania pentru cumpărarea terenului pe care va fi construită o biserică ro
mânească şi un centru social. Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a mulţumit şi pentru susţinerea acordată studenţilor români în Germania.
„De asemenea, suntem bucuroşi că aveţi o bună cooperare cu comunităţile
noastre ortodoxe româneşti
de tineri au studiat de-a Iun> si
> că o mulţime
y
gul timpului în Germania în Facultăţi de teologie catolice şi evanghelice.
Astăzi, majoritatea sunt profesori de teologie în cele 11 facultăţi de teologie
din România şi trei departamente de teologie din cadrul altor facultăţi. Ne
aducem aminte cu bucurie de faptul că avem un dialog bilateral special între
EKD (Biserica Evanghelică din Germania)şi Biserica Ortodoxă Română, şi
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aceasta pentru că noi avem de mai multe secole în România o prezenţă lute
rană, în Transilvania”, a precizat Preafericirea Sa.
Tot sâmbătă, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împre
ună cu delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, s-a aflat în vizită la Consulatul
General al României de la Miinchen. Aici a fost întâmpinat de Doamna
Brânduşa Predescu, Consul general, Domnul Michael Fernbach, Viceconsul,
responsabil cu relaţiile culturale, educaţionale şi de presă şi de Domnul Cristian
Mateescu, Consul pentru probleme economice. „Pentru noi, Preafericirea
Voastră şi înaltpreasfinţiile voastre, faptul că suntem aici la Miinchen şi sim
ţim permanent că avem sprijinul şi călăuzirea duhovnicească, şi nu numai,
chiar şi consultare mai lumească a înalţilor ierarhi care reprezintă Biserica
Ortodoxă aici în Germania, începând cu înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Serafim, continuând cu Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Sofian, este un
lucru deosebit si ne simţim în activitatea noastră de zi cu zi mult întăriti”, a
y

y

y

7

precizat Doamna Brânduşa Predescu, Consul general.
întâlnirea a continuat apoi cu participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române la vernisarea unei expoziţii de artă decorativă de excepţie. Cu aceas
tă ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat necesitatea cultivării
valorilor româneşti în diaspora românească. „Descoperim o preocupare fru
moasă de a pune în evidenţă valorile noastre artistice naţionale, şi în acelaşi
timp, de a construi punţi de legătură între România şi Germania, mai ales
că în Europa, în Uniunea Europeană, cea mai autentică şi mai utilă contri
buţie a noastră este în domeniul culturii. Din acest punct de vedere cred că
talentele noastre pot fi arătate şi îmbogăţite. Printr-o întâlnire dintre po
poare se cunoaşte mai bine propria identitate, dar şi se descoperă noi punţi
de legătură de inspiraţie, încât libera circulaţie a valutei trebuie completată
cu libera circulaţie a valorilor spirituale şi culturale.” Totodată, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul său, a evidenţiat importanţa educaţiei
creştine, ca şi valoare care nu poate fi măsurată material. „Arătăm că sunt şi
valori care nu pot fi cuantificate în valori materiale, ca şi educaţia de altfel,
educaţia creştină este cea mai mare investiţie pe termen mediu, pentru viaţa
aceasta pământească şi pe termen etern, pentru că un bun creştin în viaţa
aceasta va fi un drept şi sfânt în faţa lui Dumnezeu în eternitate”, a mărturisit
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
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în cursul după-amiezii, Preafericirea Sa s-a întâlnit cu Doamna Barbara
Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez. Cu acest prilej, au fost discu
tate împreună cu autorităţile locale aspecte ale sprijinului constant acordat
de acestea Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania. Doamna Barbara
Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez, a urat bun venit Patriarhului
României, exprimându-şi bucuria acestei întâlniri şi a subliniat bunele legă
turi existente cu Biserica Ortodoxă Română. „încă o dată vă spunem bine
aţi venit şi mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile şi
vă mulţumim pentru rugăciunile pe care le-aţi făcut pentru noi”, a spus
Doamna Barbara Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez. întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române şi-a exprimat bucuria reîntâlnirii cu preşedinte
le Parlamentului Bavarez, mulţumindu-i pentru sprijinul acordat şi pentru
activitatea social filantropică desfăşurată în România de-a lungul timpului,
numind activitatea aceasta drept un „apostolat laic”. „Cred că nimeni din
Germania nu a ajutat atât de mult România, mai ales copiii cu dizabilităţi,
cât aţi facut-o dumneavoastră în peste 20 de ani. Aceasta este o lucrare extra-

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel dăruind Dnei Barbara Stamm,
Preşedintele Parlamentului Bavarez, o icoană a Maicii Domnului
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ordinar de valoroasă într-o lume în care suferinţa
> nu este suficient de alinată
şi tratată. Deci, avem un exemplu deosebit de creştini laici foarte angajaţi, de
aceea am numit această lucrare a dumneavoastră un fel de apostolat laic". Cu
această ocazie, Preafericirea Sa a dăruit Doamnei Barbara Stamm o icoană în
semn de mulţumire pentru tot sprijinul acordat: „Ca semn de recunoştinţă
pentru toată activitatea domniei voastre trecute vă oferim această icoană a
Maicii Domnului pentru că aţi ajutat foarte mult copiii şi aţi devenit mamă
spirituală pentru o mulţime de copii”, a precizat întâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române.
In continuare a avut loc o recepţie a invitaţilor oficiali participanţi la
întâlnirea organizată de comunitatea Sant’Egidio, oferită de către Doamna
Barbara Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez.
***

A treia zi, duminică, 11 septembrie, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a oficiat Sfânta Liturghie la Aubing, în Miinchen, pe o esplana
dă special amenajată, înconjurat de un sobor de 11 arhierei. împreună
cu Preafericirea Sa au slujit, dintre membrii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, înaltpreasfinţitul Părinte Iosif,
Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale,
înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi
Harghitei, Preasfinţitul Părinte Macarie Episcopul Europei de Nord,
Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, dar şi ierarhi
ortodocşi ai altor jurisdicţii naţionale din Germania: înaltpreasfinţitul
Părinte Augustinos, Mitropolitul grec al Germaniei şi Exarh al Europei
Centrale, care este şi Preşedintele Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din
Germania, înaltpreasfinţitul Părinte Feofan, Arhiepiscopul rus al Berlinului
şi al Germaniei, Preasfinţitul Părinte Constantin, Episcopul sârb al Europei
Centrale şi Preasfinţitul Părinte Agapit de Stiittgart, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ruse din afara graniţelor, precum şi peste 30 de preoţi şi
diaconi din Arhiepiscopia Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi din
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind locul pentru noua biserică ortodoxă românească
din Aubing - Miinchen, Germania

Bisericile Ortodoxe surori. Pentru a-1 întâmpina pe Preafericirea Sa a venit şi
întâistătătorul Bisericii Ruse din Afara Graniţelor, Inaltpreasfinţitul Părinte
Mark Arndt, Arhiepiscop de Berlin şi al întregii Germanii.
După Sfânta Liturghie, sutele de credincioşi români prezenţi au parti
cipat şi la punerea pietrei de temelie pentru noua biserică ortodoxă româ
nească din Aubing - Miinchen Germania, cu hramurile „înălţarea Sfintei
Cruci” şi „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”. Slujba a fost săvârşită de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu soborul de ierarhi, preoţi
si
> diaconi.
La eveniment

au

luat

parte

reprezentanţi

ai

Arhiepiscopiei

Romano-Catolice de Miinchen şi Freising, în frunte cu Episcopul-vicar
Engelbert Siebler, şi ai Bisericii Evanghelice-Luterane din Bavaria în frunte cu
Consilierul Ecumenic Michael Martin, precum şi numeroase oficialităţi civi
le între care: Doamna Barbara Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez,
Domnul Lazăr Comănescu, Ambasadorul României la Berlin, Domnul
Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi
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Moment din timpul slujbei punerii Pietrei de Temelie a bisericii ortodoxe româneşti
din Aubing - Miinchen, Germania

Doamna Brânduşa Predescu, Consulul general al României la Miinchen, dar
şi numeroşi credincioşi români, îmbrăcaţi în costume populare.
Hrisovul punerii pietrei de temelie a fost citit de către Preasfmţitul
Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului, care este însărcinat cu coordonarea proiectului.

Act de punere a pietrei de temelie
„în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, s-a pus te
melia acestei biserici întru cinstea şi pomenirea înălţării Cinstitei şi
de Viaţă Făcătoarei Cruci şi a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica
de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, în zilele arhipăstoririi înaltpreasfinţitului Părinte Serafim ca
Arhiepiscop al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolit al
Germanei, Europei Centrale şi de Nord.
La Slujba Punerii Pietrei de Temelie a participat un numeros sobor
de ierarhi, preoţi şi diaconi şi un mare număr de credincioşi. Au par
ticipat de asemenea reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice
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de Miinchen şi Freising, în frunte cu Episcopul-vicar Engelbert
Siebler, şi ai Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria, în frunte cu
Consilierul ecumenic Michael Martin. Aceste Biserici, într-un spirit
de frăţietate creştină, au sprijinit Mitropolia noastră în vederea cum
părării terenului pe care se va ridica această biserică. Prezenţi au fost,
de asemenea, şi reprezentanţi ai altor confesiuni creştine, oficialităţi
ale Landului liber Bavaria, în frunte cu Doamna Barbara Stamm,
Preşedinta Parlamentului Bavariei, şi ale oraşului Miinchen, pre
cum şi oficialităţi ale Consulatului român din acest oraş, în frunte cu
Doamna Brânduşa Predescu, Consul General.
Cu osteneala ducerii la bun sfârşit a zidirii a fost încredin
ţat Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.
Săvârşitu-s-a slujba punerii pietrei de temelie în anul mântuirii
2011, luna septembrie, ziua 11.
Dumnezeu să binecuvinteze punerea temeliei şi lucrările ce se
vor face pentru înălţarea acestei Sfinte Zidiri!"

Credincioşi români prezenţi la slujba Punerii Pietrei de Temelie a bisericii ortodoxe româneşti
din Aubing - Miinchen, Germania
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Terenul unde va fi construită noua biserică a românilor din Miinchen a
fost achiziţionat prin grija Inaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul
Europei Centrale si de Nord, cu sprijinul Bisericii Evanghelice Luterane din
Bavaria.
Cu acest prilej, Părintele Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură
intitulat „O nouă poartă a cerului în Germania” în care a evidenţiat, printre
altele, faptul că un nou locaş de cult, construcţia unei biserici reprezintă o

Poartă către Cer. Totodată, Preafericirea Sa a subliniat faptul că în spaţiul
sacru al bisericii de zid se întâlnesc pământul cu cerul, timpul cu veşnicia,
credincioşii de pe pământ cu cei din ceruri.
O nouă poartă a cerului în Germania1
Sfinţirea locului pentru construirea unei biserici româneşti la Miinchen
(11 septembrie 2011)

„ 1. Sfinţirea locului pentru construirea unei biserici noi

este un eveniment deosebit în viata unei comunităti ortodoxe.
y

y

De ce? Pentru că o biserică nouă, ca locaş de cult, înseamnă o
nouă „Poarta a cerului" şi o nouă „Casă a lui Dumnezeu" (cf. Facerea 28,
22), iar construirea ei adună laolaltă oamenii în rugăciune şi în acţi
une. Construirea unei biserici noi cere un mare efort fizic şi financiar
din partea unei comunităţi. In acelaşi timp, construirea unei biserici
este o lucrare cu o profundă semnificaţie spirituală, deoarece o bise
rică nu este o casă particulară, ci este o casă a comunităţii eclesiale;
ea este învelişul arhitectural protector şi inspirator al unei comunităţi
de persoane umane aflate în comuniune spirituală cu Dumnezeu, cu
sfinţii Lui şi întreolaltă. în spaţiul sacru al bisericii de zid se întâlnesc
pământul cu cerul, timpul cu veşnicia, credincioşii de pe pământ cu
cei din ceruri, dar şi generaţiile între ele. Această adunare a tuturor
oamenilor în comuniune de credinţă şi iubire este sfinţitoare şi mân
tuitoare, deoarece iubirea născută din rugăciune învinge spaţiul şi
timpul care separă pe oameni unii de alţii. Rugăciunile care se citesc la
1
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu pri
lejul sfinţirii locului şi punerii pietrei de temelie pentru construirea unei biserici româneşti la
Miinchen, Germania, duminică, 11 septembrie 2011.
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sfinţirea locului şi la punerea pietrei de temelie pentru zidirea unei biserici
ne arată că vocaţia bisericii - locaş de cult este de-a aduna laolaltă
în credinţă şi rugăciune oameni venind din cele patru puncte car
dinale ale pământului, est, vest, sud, nord, pentru a-i orienta spre
Hristos, Răsăritul Cel de Sus, şi a-i aduce în împărăţia Cerurilor sau
în împărăţia Preasfintei Treimi, simbolizată de Sfântul Altar. O aten
ţie deosebită este acordată punerii pietrei de temelie, pentru că pia
tra sfinţită cu apă sfinţită şi cu untdelemn sfinţit simbolizează atât pe
Hristos, Piatra unghiulară, cât şi mărturisirea ferm ă a credinţei în dum
nezeirea lui Hristos, ca fiind temelia mântuirii omului, ca unire a lui cu
Dumnezeu Cel veşnic viu. De asemenea, Crucea înfiptă în păm ânt
lângă p iatra de tem elie simbolizează pe Hristos Cel Răstignit şi înviat,
izvor de iubire jertfelnică şi de bucurie pascală. Prin urmare, este ne
voie de multă iubire jertfelnică şi din partea credincioşilor pentru zidirea
unei biserici noi, ca mai târziu, când biserica nouă se sfinţeşte, toţi cei
care s-au ostenit sau au dăruit banul lor pentru construirea bisericii să
simtă bucuria învierii în sufletele lor.
Rugăciunea pentru sfinţirea locului pe care se va întemeia
Pristolul sau Sfânta Masă a Sfântului Altar este cea mai solemnă rugă
ciune şi ea se citeşte în starea de îngenunchere. De ce? Pentru că Sfânta
Masă reprezintă pe Hristos însuşi, Cel ce, după ce a cinat la masă cu ucenicii
Săi şi a instituit Sfânta Euharistie, a mers spre Răstignire, Mormânt, înviere
şi înălţare întru slavă la ceruri. De aceea, oamenii care cred în Hristos,
îl iubesc şi împlinesc poruncile Lui, se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele
Său din Sfânta Euharistie şi se pregătesc pentru a dobândi bucuria vieţii
veşnice din împărăţia lui Dumnezeu. în acest sens, biserica de pe pământ
este anticamera împărăţiei cerurilor, după cum spune Sfântul Nicolae
Cabasila. încă de la sfinţirea locului pe care ea se va construi, noua
biserică este pusă sub ocrotirea ori patronajul spiritual al unuia sau al mai
multor sfinţi, pentru a ne arăta că scopul principal pentru care se constru
ieşte o biserică este sfinţirea vieţii oamenilor şi dobândirea mântuirii sau a
vieţii veşnice în comuniunea lor cu Dumnezeu Cel Sfânt. Cei doi ocrotitori
ai noii biserici româneşti, care se va construi aici la Miinchen, sunt
Sfânta Cruce (prăznuită la 14 septembrie) şi Sfântid Ierarh Calinic de la
Cernica (prăznuit la 11 aprilie). Astfel, credincioşii ortodocşi români,
care poartă crucea fenomenului migraţiei sau a plecării lor departe de
ţara în care s-au născut, vor simţi şi bucuria învierii ca stare de comu
niune frăţească trăită aici, în biserică, sub ocrotirea Sfintei Cruci şi a
rugăciunilor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
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2. Activitatea spirituală se va împleti cu activitatea socială.
Activitatea liturgică a noii biserici va fi deservită de o comunitate
monahală românească şi se va împleti cu o activitate social-culturală şi
social-caritabilă sau filantropică. Mai concret, lângă noua biserică se va
construi un aşezăm ân t bisericesc, care va cuprinde: sediul episcopal şi
mănăstirea, un centru educaţional pentru copii şi tineri, precum şi un cen
tru de coordonare a activităţilor caritabile pentru bolnavi şi bătrâni.
Această împletire a vieţii spirituale cu activitatea socială a
Bisericii este inspirată de însăşi lucrarea mesianică a Mântuitorului
Iisus Hristos, în care predicarea Evangheliei este urmată de vindeca
rea bolnavilor şi hrănirea săracilor.

3. Construirea noii biserici din Munchen
este o lucrare crestin-ortodoxă si ecumenică.
y

y

Terenul necesar pentru construirea noii biserici şi a edificiilor de
lângă aceasta a fost cumpărat de comunitatea ortodoxă română din
Munchen cu sprijinul financiar substanţial al Bisericii Evanghelice şi al
Bisericii Romano Catolice din Germania, cărora le mulţumim astăzi în
mod deosebit, apreciind acest gest ca fiind un act de fraternitate şi soli
daritate creştină în vreme de criză economică.
Mulţumim, de asemenea, Doamnei Barbara Stamm, Preşedintele
Parlamentului Bavarez, pentru ajutorul acordat în susţinerea proiec
tului Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi
de Nord. Mulţumim tuturor instituţiilor şi persoanelor care au con
tribuit şi vor contribui la realizarea acestui proiect religios şi socialcultural foarte necesar pentru păstrarea identităţii religioase şi etnice a
românilor ortodocşi din Germania, dar şi pentru integrarea lor în contextul
societăţii germane de astăzi.
FelicitămpeînaltpreasfinţitulPărinteSerafimJoantă, Mitropolitul
românilor ortodocşi din Germania şi pe Preasfinţitul Părinte Sofian
Braşoveanul, Episcop-vicar, pentru iniţierea acestui proiect, cu valoa
re simbolică şi utilitate practică, demn de urmat şi în alte părţi ale
diasporei române.
Cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos, îndemnăm pe toţi
românii ortodocşi din Germania să ajute cu bani la construirea acestei
biserici noi, pentru a primi binecuvântare de ctitor sau binefăcător al ei.
Mulţumim tuturor celor prezenţi aici şi vă dorim multă sănătate,
pace şi bucurie. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să vedem cât
mai curând construită această biserică, spre slava Preasfintei Treimi
şi bucuria oamenilor. Amin."
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Redăm mesajele celor care au luat cuvântul în continuare:
înaltpreasfinţitul Mitropolit Augustinos, Preşedintele Conferinţei
Episcopilor Ortodocşi din Germania:

„Preafericirea Voastră!
în predica deosebită, pe care Preafericirea Voastră aţi rostit-o în
ziua de 5 iunie 2011 la Alba Iulia, aţi accentuat importanţa unităţii
Bisericii şi legătura dintre dreapta credinţă şi comuniunea Bisericii.
Esenţa unităţii credinţei, spuneaţi Preafericirea Voastră, este Simbolul
de Credinţă de la Niceea şi Constantinopol, iar garantul acestei uni
tăţi, comuniunea episcopilor.
în bucuria acestei credinţe adevărate şi în comuniunea episcopi
lor ortodocşi din Germania, Vă salut astăzi în calitate de Preşedinte al
Conferinţei episcopilor ortodocşi din Germania, din care fac parte în
momentul de faţă 19 episcopi eparhioţi şi episcopi vicari, şi Vă urez
Bine aţi venit la Munchen. Permiteţi-mi, cu acest prilej, să Vă trans
mit şi salutul frăţesc de binecuvântare al Sanctităţii Sale Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu.
Apreciem hotărârea înţeleaptă a celei de a 4-a Conferinţe preconciliare panortodoxe, care a fost luată în 2009 la Chambesy, şi care
a avut ca urmare constituirea în multe părţi ale lumii a Conferinţelor
episcopilor ortodocşi. Suntem fericiţi că avem, aici în Germania,
prin persoana înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Serafim, în re
şedinţa căruia am constituit de altfel Conferinţa noastră episcopală,
un membru activ şi conştient al grupului nostru, care, împreună cu
Preasfinţitul Părinte Sofian, este angajat în această misiune sfântă a
unitătii
/ Bisericii noastre.
Toţi membrii Conferinţei noastre episcopale sunt, la fel ca şi cei
peste un milion de creştini ortodocşi ai acestei ţări, deosebit de bu
curoşi despre fiecare pas pe care aşa numitele Biserici-mamă îl fac
ca să slujească unităţii ortodoxe, aşa precum aţi mărturisit în pre
dica Preafericirii Voastre. Sunt convins, că şi Preafericirea Voastră,
Preaiubite şi mult stimate Părinte Patriarh Daniel, însoţiţi paşii noştri
pe drumul unei mărturii tot mai de încredere a Bisericii noastre, aşa
cum se întâmplă aici în Germania, cu rugăciunile şi binecuvântarea
Preafericirii Voastre. Aţi trăit şi aţi studiat în Germania, şi cunoaş
teţi din acea perioadă pe care aţi petrecut-o în Freiburg im Breisgau
situatia
/ noastră.

329

DIASPORA O RTO D O XA ROMÂNEASCĂ

Ţelul nostru comun este clar, şi chiar şi atunci când există păreri
diferite despre calea spre acest ţel, suntem siguri că „dialogul dragos
tei şi al adevărului", pe care îl cităm atât de des în legăturile noastre
ecumenice, este cu atât mai corect şi mai important în propria noastră
casă.
Dumnezeu să binecuvinteze acest dialog într-Una Biserica noas
tră! Dumnezeu să binecuvinteze frumoasa Dumneavoastră ţară,
România! Dumnezeu să binecuvinteze popasul Dumneavoastră în
Germania!"

Domnul Lazăr Comănescu, Ambasadorul României în Germania:

„Preafericite Părinte Patriarh,
Stimată doamnă Preşedinte a Landtagului,
Inaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Dragi români,
In primul rând, doresc să vă mulţumesc pentru invitaţia de a par
ticipa la această ceremonie, cu semnificaţii profunde pentru Biserica
noastră şi pentru enoriaşii şi credincioşii acesteia.
Punerea pietrei de temelie a bisericii ortodoxe române la Miinchen
înseamnă în fapt începutul transformării în realitate a unei dorinţe
mai vechi a comunităţii româneşti din Miinchen, una dintre cele mai
mari, dar şi mai active comunităţi ale românilor din Germania, care a
adus şi aduce o contribuţie esenţială la continuarea tradiţiilor şi spiri
tualităţii noastre în această parte a Europei.
Prezenţa la acest eveniment a Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel şi oficierea Liturghiei de către însăşi Preafericirea Sa are o sem
nificaţie aparte pentru toţi românii din Germania.
Este un eveniment pe care îl datorăm în mare măsură efortu
rilor neîntrerupte ale înaltpreasfinţiei Sale Părintele Serafim şi ale
Preasfinţiei Sale Părintele Sofian, dar şi ale comunităţii românilor de
aici din Bavaria. Vă mulţumesc tuturor pentru aceste eforturi, iată,
încununate pe deplin de succes.
Ce poate fi mai elocvent decât a constata că, fiind cetăţeni loiali ai
Germaniei, românii de aici rămân totodată profund ataşaţi şi angajaţi
în a păstra şi consolida în acest spaţiu credinţa şi valorile spirituale
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româneşti! Este pentru mine o datorie de onoare să vă adresez pentru
aceasta mulţumirile cele mai călduroase şi sincere.
în egală măsură, aş dori să aduc mulţumiri Bisericilor Catolică
şi Evanghelică precum şi autorităţilor din Bavaria, pentru sprijinul
constant acordat acestui demers.
Vă rog să fiţi siguri că Ambasada României în Germania şi
Consulatul General de la Miinchen vor fi alături de dumneavoastră în
întreg procesul de realizare a proiectului început azi".

Doamna Barbara Stamm, Preşedintele Parlamentului Bavarez:

„Preafericirea Voastră (Părinte Patriarh Daniel),
înaltpreasfinţiile Voastre (Părinţii M itropoliţi Augustinos şi Serafim),
Preasfinţia Voastră (Părinte Episcop Vicar Sofian),
Stimate Doamnelor >si Domnilor;
Astăzi este o zi bună pentru parohia ortodoxă română, pentru
Miinchen şi pentru Bavaria. Este o mare bucurie şi onoare pentru
noi, ca să luăm parte împreună la Sfânta Liturghie săvârşită de către
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române şi apoi la punerea pietrei de
temelie. Mult stimate Preafericite Părinte Patriarh, împreună, am re
uşit să ducem la bun sfârşit câteva proiecte în ţara dumneavoastră. E
frumos, că Preafericirea Voastră sunteţi în aceste zile aici la Miinchen
şi că veţi da semnalul important de pornire.
„Construirea unei biserici reprezintă prezenţa lui Dumnezeu pe
păm ân t", erau cuvintele celor care construiau catedralele odinioară.
O biserică este mai mult decât o clădire. Ea stă mărturie pentru o viaţă
care se orientează la valori creştine, pentru legătura între Dumnezeu
şi oameni.
Biserica care se va înălţa aici ca parte a centrului parohial re
prezintă pentru mine şi o mărturie plină de încredere din partea lui
Dumnezeu pentru o cooperare reuşită. Acest centru va fi un loc de
întâlnire, un loc de comuniune şi de dialog. De asemenea, înseamnă
şi o parte de patrie pentru cei aproximativ 20.000 românce şi români
care trăiesc în Miinchen. Aceasta ţine de pluralismul cultural al unei
Europe, în care dorim cu toţii să trăim împreună în pace. Activitatea
duhovnicească, culturală şi socială, care se va realiza aici, este o şansă
pentru oamenii din zonă ca să privească mai departe de marginea
farfuriei şi să intre în dialog.
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Proiectul reprezintă, pe mai departe, un exemplu model de ecumenism viu; de la început a fost susţinut de către Biserica Evanghelică
şi de cea Catolică. Această solidaritate construieşte punţi care vor re
zista şi în vremuri de furtună.
în special această zi, în care comemorăm jertfele atentatului te
rorist de acum zece ani din Statele Unite, ne atenţionează cât de important sunt astfel de punţi pentru cooperarea dintre religii şi culturi.
Doresc centrului care ia fiinţă aici toate cele bune, şi mai ales o
viaţă parohială deplină cu multe întâlniri şi discuţii rodnice".

Inaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord:

„Preafericirea Voastră,
Inaltpreasfinţiţi si Preasfinţiţi Părinţi,
Excelenta Voastră,
Stimată Doamnă Barbara Stamm, Preşedinte a l Parlamentului
Bavarez,
Preacucernici Părinţi,
Stimaţi reprezentanţi ai Bisericilor surori şi ai autorităţilor locale şi
Iubiţi credincioşi,
La sfârşitul sărbătorii de astăzi, în calitatea mea de episcop al lo
cului pentru românii ortodocşi din Germania, îmi revine plăcuta da
torie de a vă mulţumi tuturor celor ce aţi răspuns invitaţiei noastre de
a veni astăzi aici pentru a vă ruga împreună cu Preafericitul Părinte
Daniel şi a participa la acest moment istoric pentru comunitatea orto
doxă românească din Miinchen, al punerii pietrei de temelie pentru
o nouă biserică în capitala Bavariei. Viitorul monument brâncovenesc
va îmbogăţi cu siguranţă patrimoniul spiritual al acestui frumos şi
primitor oraş. La mulţumirea mea se asociază toţi preoţii şi credincio
şii Eparhiei pe care Dumnezeu mi-a încredinţat-o spre păstorire.
Cu toţii dăm slavă marelui Dumnezeu, Care toate le lucrează spre
binele celor ce îl iubesc (cf. Romani 8,28), pentru această zi binecuvânta
tă şi aducem mulţumire Preafericitului Părinte Daniel pentru ostenea
la de a fi venit astăzi aici şi a prezida Sfânta Liturghie şi slujba punerii
pietrei de temelie, ca şi pentru cuvântul de învăţătură. Preafericirea Sa,
cu experienţa câştigată în timpul studiilor în Franţa şi Germania şi ca
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profesor la Institutul ecumenic din Bossey - Elveţia, poartă o grijă deo
sebită faţă de românii ortodocşi stabiliţi în diferite ţări ale lumii pentru
cultivarea identităţii lor ortodoxe, dar şi pentru integrarea lor în soci
etăţile în care trăiesc. Alături de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic
Bartolomeu şi de ceilalţi Patriarhi ortodocşi, Preafericirea Sa ne încura
jează pe noi ortodocşii să dăm, împreună cu ceilalţi creştini, o mărtu
rie vie despre credinţa noastră în Iisus Hristos, Singurul Dumnezeu şi
Mântuitor Care ne cheamă să depăşim izolarea confesională şi „boala
discuţiilor şi certurilor de cuvinte" (1 Timotei 6, 4) şi să descoperim,
prin rugăciune şi asceză, puterea credinţei. Căci credinţa este puterea
lui Dumnezeu în noi (1 Corinteni 2,5). Ea ne dă curaj în lupta cu greută
ţile vieţii şi ne umple de pacea lui Dumnezeu care este mai de preţ de
cât toate bogăţiile lumii. Oamenii de astăzi, semenii noştri, care ignoră
puterea credinţei, copleşiţi de problemele vieţii, aşteaptă să vadă în
noi, creştinii, angajaţi în Biserică, pilde vii de blândeţe, de smerenie şi
de bunătate, gata oricând să venim în ajutorul lor.
Mulţumirea noastră se îndreaptă, de asemenea, spre
înaltpreasfinţitul Părinte Augustinos, Preşedintele Conferinţei
Episcopilor Ortodocşi din Germania şi spre ceilalţi ierarhi ortodocşi
cu care ne aflăm în cea mai strânsă colaborare.
Un cuvânt de mulţumire deosebită aducem Arhiepiscopiei
Catolice şi Episcopiei Evanghelice din Munchen pentru ajutorul sub
stanţial în vederea cumpărării acestui teren. Numai Dumnezeu poate
să răsplătească o asemenea generozitate dezinteresată. Pe El îl rugăm să
binecuvânteze cele două Biserici în frunte cu Eminenţa Sa, Cardinalul
Reinhart Marx şi Excelenţa Sa, Episcopul Johannes Friederich.
Doamnei Barbara Stamm, Preşedintele Parlamentului bavarez,
mare prietenă a poporului român, îi mulţumim pentru toate proiec
tele sociale pe care le susţine în România de mai bine de 20 de ani în
favoarea copiilor orfani şi a altor oameni aflaţi în suferinţă, ca şi pen
tru faptul că a acceptat să fie în fruntea Curatoriului pentru ridicarea
acestei biserici.
Mulţumiri aducem şi celorlalţi reprezentanţi ai cultelor şi ai au
torităţilor prezenţi la această sărbătoare.
împreună cu Preasfinţitul Părinte Sofian, un cuvânt de caldă
mulţumire, aducem preoţilor şi credincioşilor Mitropoliei noastre,
care ne-au ajutat să cumpărăm acest teren. Ne rugăm lui Dumnezeu
să ne ajute să ridicăm cât mai curând această biserică spre slava Lui,
ca să fie casă de rugăciune şi de mângâiere pentru toţi cei ce vor
intra în ea.
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Ne exprimăm nădejdea să ne reîntâlnim aici pentru sfinţirea vii
toarei biserici. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu al Său Har şi
cu a Sa iubire de oameni!"

Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi
Luxemburgului:

„Preafericirea Voastră,
Inaltpreasfmţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Excelenţa Voastră, Stimată Doamnă Barbara Stamm, Preşedintele
Parlamentului Bavarez,
Excelenţa Voastră, Stimate Domnule Ambasador a l României,
Preacucernici >si Preacuviosi
si Fraţi
> Părinţi
> >
> în Hristos,*
Stimaţi reprezentanţi ai Bisericilor surori si ai autorităţilor locale,
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Slavă, mulţumire şi binecuvântare!
Slavă lui Dumnezeu, Care a binevoit ca astăzi să marcăm acest
loc spre a deveni o nouă poartă a cerului pe care se va ridica o casă a
lui Dumnezeu, un loc pe pământ în prelungirea cerului şi un deget al
lui Dumnezeu pe pământ arătător spre cer; un loc al întâlnirii oame
nilor cu Dumnezeu şi prin aceasta al recunoaşterii şi întâlnirii lor ca
fraţi şi surori întreolaltă; un loc al regăsirii, al împlinirii şi al bucuriei!
Mulţumire, mai întâi de toate, lui Dumnezeu, Care a binecuvân
tat munca noastră de până acum, încununată prin punerea pietrei de
temelie a mult doritei biserici a creştinilor ortodocşi români din acest
oraş, în această minunată zi!
Caldă mulţumire Preafericirii Voastre, care ne-aţi oferit această
încununare, adunându-ne laolaltă, ca un adevărat Părinte, dăruindu-ne această bucurie a împlinirii începutului şi încurajarea că îm
preună vom putea duce la bun sfârşit lucrul început. Deoarece, cum
spuneau vechii greci, „începutul este jumătatea întregului", a lucrului
desăvârşit, nădăjduim să ne adunaţi iarăşi laolaltă peste câţiva ani la
sfinţirea bisericii care se va ridica aici!
Mulţumire oamenilor care au făcut ca astăzi să ne putem bucura
împreună. Mulţumire în primul rând celor care, cu jertfelnicie au dă-
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ruit din puţinul lor, fără a se putea sprijini pe vreun calcul omenesc, ci
doar cu credinţa că Dumnezeu, Care poartă grijă de iarba câmpului şi
împodobeşte crinii ţarinii, va binecuvânta şi osteneala fiilor şi fiicelor
Lui, dăruindu-le ocrotire în casa pe care ei vor să i-o facă Lui spre
folosul lor!
Mulţumire tuturor celor care, la vedere sau în taină, au sprijinit
în diferite chipuri efortul nostru, îndeosebi fraţilor evanghelici şi ca
tolici din acest oraş, care într-o pilduitoare atitudine de frăţietate creş
tină s-au angajat să ne sprijine financiar să cumpărăm acest pământ şi
să construim biserica!
Mulţumire tuturor celor ce, în frunte cu Doamna Barbara Stamm,
Preşedintele Parlamentului Bavarez şi cu reprezentanţii Casei Regale
Bavareze, prin Curatoriul în acest scop înfiinţat, ne-au adoptat sufle
teşte şi ne vor ajuta să desăvârşim biserica şi aşezământul nostru!
Mulţumire tuturor autorităţilor oraşului Miinchen şi ale
Landului Liber Bavaria, care ne-au tratat cu solicitudine şi bunăvoin
ţă
/ în demersul nostru!
Mulţumire tuturor localnicilor din Aubing pentru faptul de a ne
primi cu inima deschisă în mijlocul lor, spre a vieţui frăţeşte împreună!
Mulţumire tuturor celor care astăzi aţi răspuns invitaţiei noastre,
care aţi venit să îmbogăţiţi ziua aceasta şi să înmulţiţi bucuria noastră,
de care să vă şi împărtăşiţi!
Mulţumire tuturor celor care, în continuare, ne veţi sprijini pen
tru a duce acest lucru la capăt!
împlinirea şi desăvârşirea lucrului va fi pentru noi toţi lucrătorii
şi sprijinitorii un izvor de înfrăţire, de unire, de bucurie şi de binecu
vântare. Pentru toţi cei care sunteţi astăzi aici, pentru toţi care ne-aţi
sprijinit şi veţi face acest lucru în continuare, pentru toţi care aţi deve
nit înmulţitori ai bucuriei noastre, ne rugăm din inimă lui Dumnezeu
să vă înmulţească bucuria prin a Sa binecuvântare.
Un frumos cuvânt german de întâmpinare spune: „Pace celor ce
vin, bucurie celor ce rămân şi binecuvântare celor ce pleacă!". De la
poarta cerului şi de pe locul viitoarei case a lui Dumnezeu din Aubing,
Vă dorim tuturor Pace, Bucurie şi Binecuvântare".

După săvârşirea slujbei Sfintei Liturghii şi punerea pietrei de temelie
pentru noua biserică ce va fi construită în Miinchen, în cartierul Aubing,
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi de delegaţia oficială au participat, înce
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pând cu orele 14.30, la o evocare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001,
care a fost organizată în cadrul celei de-a 25-a întâlniri Internaţionale pentru
Pace a Comunităţii Sant’Egidio, în Miinchen, la care au participat nume
roase oficialităţi, episcopii ortodocşi din Germania, reprezentanţi ai Bisericii
Romano-Catolice şi ai Bisericii Evanghelice din Bavaria. Cuvântul de deschi
dere în cadrul acestui eveniment l-a avut Cardinalul Reinhard Marx, apoi la
finalul acestui moment de aducere aminte a fost intonat un imn al prieteniei.
După acest moment de evocare a evenimentelor de la 11 septembrie
2001, a urmat o întâlnire privată a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
împreună cu alte nouă personalităţi, cu Excelenţa Sa Domnul Christian
Wulff, Preşedintele Germaniei.
Ziua a treia a vizitei canonice a continuat cu participarea Preafericirii
Sale la ce-a de-a 25-a întâlnire Internaţională pentru Pace organizată de
Comunitatea Sant’Egidio, având tema „Destinaţi la convieţuire” („Bound
to live together”). Festivitatea de deschidere a început la ora 16.30, în sala
„Herkules“ în „Residenz“ (fosta rezidenţă a familiei domnitoare bavareze de
Wittelsbach), în cadrul căreia Patriarhul României a adresat un mesaj intitu
lat „înţelepciune pentru convieţuire”, în care a subliniat faptul că „starea nor
mală a relaţiilor dintre popoare şi religii trebuie să fie: convieţuirea paşnică,
nu conflictele violente, respectul reciproc, nu dispreţul reciproc, cultivarea
identităţii etnice şi religioase proprii, împreună cu cei diferiţi de noi, nu îm
potriva lor”; redăm în continuare conţinutul integral al mesajului.
înţelepciune pentru convieţuire2
(W isdomfor Living Together)
A 25-a întâlnire Internaţională pentru Pace, organizată de
Comunitatea San'Egidio din Roma, are loc la Miinchen, în inima eco
nomică a Germaniei, acum la împlinirea a 10 ani după evenimentele
tragice din 11 septembrie 2001 de la New York şi Washington (SUA).
Tema întâlnirii prezente este „Destinaţi la convieţuire" (Bound to Live
Together). Prin însăşi formularea temei acestei întâlniri, Comunitatea
Sant'Egidio, cunoscută în toată lumea ca fiind promotoare a păcii, re2
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prile
jul celei de a 25-a Adunări Internaţionale pentru Pace, cu tema „Chemaţi la convieţuire” (Bound
to Live Together), Miinchen (Germania), 11-13 septembrie 2011.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind un mesaj
cu ocazia celei de-a 25-a întâlniri Internaţionale pentru Pace

concilierii şi cooperării între religii şi popoare, ne cheamă să afirmăm
împreună că starea normală a relaţiilor dintre popoare şi religii trebu
ie să fie: convieţuirea paşnicănu conflictele violente, respectul reciproc, nu
dispreţul reciproc, cultivarea identităţii etnice şi religioase proprii, împreună
cu cei diferiţi de noi, nu împotriva lor. Această atitudine sănătoasă în
relaţiile interetnice şi interreligioase nu este însă o simplă opţiune, ci
ea devine astăzi un imperativ sau o atitudine vitală. De ce? Pentru că
relaţiile internaţionale au ajuns la un moment critic, la un punct de
răscruce (turning point), care poate fi înţeles ca interdependenţă globală.
Mai precis, aceasta înseamnă că viaţa fiecărui popor este influ
enţată, în bine sau rău, de starea de stabilitate sau de starea de criză
a celorlalte popoare. Comunicarea rapidă electronică, transferul de
tehnologie, de capital şi de forţă de muncă dintr-o parte în alta a pla
netei noastre, au grăbit fenomenul interdependenţei globale, pe care unii
îl consideră a fi un progres în obţinerea de profit, iar alţii îl percep ca
fiind o ameninţare pentru identitatea culturală şi pentru stabilitatea
economiei lor naţionale.
Prin urmare, criza financiară şi economică actuală poate consti
tui un nou izvor de conflicte sociale, interetnice, interreligioase şi in337
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ternaţionale sau, dacă este abordată cu responsabilitate maximă, ea
poate fi un moment favorabil pentru a promova înţelepciunea convieţuirii
paşnice prin noi forme de comunicare şi cooperare în a păstra şi cultiva
darul sfânt al vieţii umane pe planeta noastră (Terra). Aceasta implică
însă şi o formare spirituală sau un nou tip de educaţie, adică o cultură a
convieţuirii, care poate fi exprimată chiar prin cuvintele „Bound to Live
Together" (Destinaţi la convieţuire). Nevoia de a dezvolta o cultură a con
vieţuirii este motivată mai ales de pluralismul etnic, religios, cultural
şi politic actual al fiecărui stat, ca urmare a migraţiei rapide a oameni
lor dintr-o parte în alta a planetei noastre.
In acelaşi timp, în interiorul fiecărui stat şi în relaţiile dintre sta
te, criza economică actuală cheamă la echilibru, coresponsabilitate şi
cooperare privind relaţiile dintre factorul economic şi factorul politic. Mai
precis, sunt necesare relaţii noi între pieţele de capital şi guvernele
politice, astfel încât libertatea să fie corelată cu responsabilitatea, intere
sul individual să fie corelat cu viaţa socială, interesul naţional să fie
corelat cu interesul global. Dacă ieri eşecul economic al sistemului co
munist din Europa a fost cauzat mai ales de situaţia în care factorul
economic a fost totalmente subordonat puterii politice a partidului
unic, astăzi criza capitalismului liberal excesiv este rezultatul unui fe
nomen contrar şi anume, influenţa excesivă a factorilor economici asupra
puterii politice, întrucât factorii economici consideră că piaţa de capital
se poate autoregla fără intervenţia statului.
Prin urmare, situaţia de astăzi ne arată că în acest domeniu este
nevoie de relaţii noi de coresponsabilitate, reciproc acceptate, pentru a de
păşi criza financiară şi economică actuală şi eventual a evita alte crize.
Totodată, învăţăm din criza financiară şi economică actuală că nu mai
poate fi ignorat factorul etic în economie şi în politică. De exemplu, criza
actuală are la bază un deficit etic sau moral legat de acumularea excesivă de
capital sau de credit de către oameni care n-au prevăzut în mod respon
sabil consecinţele dramatice ale unui credit excesiv. în consecinţă, im
pactul negativ al crizei financiare şi economice actuale este devastator pentru
viaţa a milioane de oameni care devin victime ale şomajului, ale diminuării
salariilor, ale întreruperii proiectelor începute şi victime ale sărăciei. Cine
răspunde moral, juridic sau politic de toate aceste consecinţe devasta
toare provocate de criza capitalismului liberal excesiv care nu se mai
poate autoregla? Greu de spus! Oricum, trebuie găsite împreună so
luţii concrete la nivel naţional şi internaţional pentru a depăşi criza şi
pentru a evita conflicte majore şi a convieţui în pace.
Noi, conducătorii comunităţilor religioase, avem, prin însăşi vo
caţia noastră, misiunea de-a prezenta societăţii în care trăim necesitatea
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promovării unei responsabilităţi morale pentru modul în care se construieşte
relaţia vitală între interesul personal şi viaţa socială, între activitatea econo
mică şi puterea politică în societate, între libertatea individuală sau de grup
şi solidaritatea naţională sau internaţională, pentru a apăra şi promova dem
nitatea persoanei umane în orice situaţie s-ar afla aceasta. De ce? Pentru că
persoana umană, creată după chipul lui Dumnezeu - Creatorul uni
versului, are o valoare unică şi infinită şi este mult mai de preţ decât
toate bunurile materiale din lumea aceasta.
Cuvântul criză înseamnă în limba greacă o judecată asupra unei si
tuaţii confuze sau anormale. In acest sens, criza actuală cheamă la o schim
bare a modului de gândire şi de acţiune al comunităţilor umane afectate de
ea. în contextul crizei financiare şi economice actuale, factorii decizi
onali la nivel local, naţional şi internaţional sunt determinaţi de situ
aţia dificilă prezentă să intensifice coresponsabilitatea etică şi cooperarea
practică pentru a găsi soluţii concrete de ieşire din criză. Comunităţile
religioase sunt, de asemenea, chemate să coopereze în acest sens, prin
rugăciune, predică şi acţiune socială caritabilă.
Mulţi oameni care se află în dificultate, ca urmare a crizei economice actuale, caută în comunitatea religioasă o sursă de speranţă şi de
încurajare. Prin urmare, în multe ţări, comunităţile religioase cheamă
deja pe credincioşii lor la acţiuni de solidaritate cu oamenii care su
feră ca urmare a crizei actuale, organizând programe sociale pentru
şomeri, bolnavi, copii, bătrâni, imigranţi, etc., protejând astfel demni
tatea persoanelor umane aflate în dificultate.
în România, de pildă, Bisericile acţionează în această direcţie mai
ales prin instituţiile lor de asistenţă socială şi prin donaţii din partea
credincioşilor, pentru că în vreme de criză faptele concrete ale creşti
nilor au prioritate faţă de cuvinte!
în concluzie, tema întâlnirii noastre: Destinaţi la convieţuire ne în
deamnă să lucrăm împreună pentru viaţa persoanelor umane aflate în difi
cultate, devenind astfel mâinile iubirii lui Dumnezeu, care aduc speranţă,
curaj şi bucurie acolo unde acestea lipsesc.
în acest fel, putem avea speranţa că dacă din situaţii sociale difi
cile se poate ieşi numai prin eforturile comune ale societăţii, din criza
economică actuală se poate ieşi numai prin solidaritate naţională şi
internaţională.
/
t D a n ie l
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în cursul serii, Părintele Patriarh Daniel, împreună cu invitaţii ofici
ali prezenţi la întâlnirea organizată de comunitatea Sant’Egidio, a partici
pat începând cu orele 20:00 la o recepţie oferită de Dl. Dr. Horst Seehofer,
Prim-ministrul landului Bavarez.
***
In cea de-a patra zi a vizitei canonice, marţi, 12 septembrie, Intâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române a participat la forumul „Unitatea creştină şi dragos
tea pentru cei săraci”, organizat în cadrul celei de-a 25-a întâlniri a Comunităţii
Sant’Egidio, în Miinchen - Germania, în cadrul căruia Preafericirea Sa a ros
tit un cuvânt intitulat „Dialog teologic şi cooperare practică între Biserici”, în
care a subliniat, printre altele, faptul că „unitatea sau comuniunea vizibilă în
tre creştini este o dorinţă şi o cerere sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos, Care
S-a rugat pentru această unitate înainte de Patima Sa şi de învierea Sa, zicând:
„Ca toţi să fie una... pentru ca lumea să creadă” (Ioan 17, 21). De asemenea,
Părintele Patriarh Daniel a arătat că prin cooperare ecumenică practică nu ne
pierdem identitatea, ci o îmbogăţim, întrucât o afirmăm nu în izolare faţă de
alţi creştini, ci în dialog cu ei, nu împotriva lor, ci împreună cu ei. Astfel, cu
noaşterea reciprocă şi ajutorarea reciprocă în plan spiritual şi social sunt deja
etape ale lucrării pentru unitatea creştină, după cum a precizat Preafericirea Sa
în cuvântarea amintită pe care o redăm în continuare integral.
Dialog teologic şi cooperare practică între Biserici
Unitatea sau comuniunea vizibilă între creştini este o dorinţă şi
o chemare sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos Care S-a rugat pentru
această unitate înainte de Patima Sa şi de învierea Sa, zicând: „Ca toţi
să fie una. .. pentru ca lumea să creadă" (Ioan 17, 21).
După secole de dezbinare, polemică şi înstrăinare reciprocă între
creştini, Mişcarea ecumenică pentru refacerea unităţii vizibile între
creştini a devenit o notă specifică a secolului al XX-lea, mai ales după
înfiinţarea Consiliului Mondial al Bisericilor în anul 1948 şi după
Conciliul II Vatican (1962-1965). Dincolo de succesele şi neîmplinirile
ei, mişcarea aceasta este în mod esenţial o schimbare de atitudine sau
o nouă stare de spirit, deoarece în relaţiile dintre Biserici diferite, mai
vechi sau mai noi, s-a trecut de la polemică la dialog, de la confruntare la
cooperare şi de la izolare la solidaritate. Deşi entuziasmul iniţial pentru
dialogul teologic şi rugăciunea comună ecumenică a scăzut în ulti-
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Participanţi la întâlnirea internaţională pentru pace de la Miinchen

mii 20 de ani, totuşi atitudinea ecumenică în relaţiile dintre Biserici a
devenit o normă de conduită. Pentru unii creştini, Mişcarea ecumenică
entuziastă de la mijlocul secolului al XX-lea a fost prea rapidă şi pu
nea în pericol identitatea teologică şi spirituală a diferitelor Biserici
sau confesiuni creştine, ea fiind suspectată de unii creştini reticenţi şi
prudenţi că ar promova un relativism doctrinar, sacramental şi chiar
etic. Pentru alţii, Mişcarea ecumenică a fost prea lentă, fiindcă unitatea
dintre Bisericile despărţite de secole nu s-a realizat încă. Prin urmare,
entuziasmul anilor 1960 pentru Mişcarea ecumenică a fost treptat în
locuit cu o anumită prudenţă sau chiar cu reticenţă.
în acest context se constată că, în general, cu puţine excepţii, re
zultatele dialogurilor teologice bilaterale între Biserici la nivel internaţional
n-au fost receptate integral de Bisericile oficiale reprezentate de teo
logii lor în dialog şi n-au avut un impact major asupra comunităţilor
religioase.
Prin urmare, este nevoie de o evaluare a acestor dialoguri teologice
de către fiecare Biserică în parte, precum şi de o nouă abordare a acestora.
Dialogurile teologice interconfesionale la nivel internaţional au încer
cat timp de câteva decenii să clarifice divergenţe de doctrină şi de organi
zare bisericească moştenite din trecut. Deşi unele rezultate ale Comisiilor
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de dialog au fost încurajatoare, totuşi ele nu au fost percepute de co
munităţile creştine ca fiind de mare actualitate pentru viaţa cotidiană
şi nici nu au fost folosite de Bisericile oficiale ca bază pentru noi paşi
spre realizarea unităţii creştine, ci au rămas mai mult semne vizibile
ale unei atitudini binevoitoare în relaţiile dintre Bisericile angajate în
dialog.
Biserica Ortodoxă, în special Patriarhia Ecumenică, a participat
încă din anul 1920, cu responsabilitate şi speranţă, la această Mişcare
ecumenică de refacere a unităţii creştine, deoarece era convinsă că ea
va putea prezenta ca bază sau pivot al dialogului ecumenic Tradiţia
Apostolică neîntreruptă, adică mărturia vie a continuităţii istorice neîn
trerupte a Bisericii Sfinţilor Apostoli, a Sfinţilor Părinţi şi a Sinoadelor
ecumenice din primul mileniu al erei creştine, când majoritatea creş
tinilor din Orient şi Occident formau o singură Biserică. însă, când
în Mişcarea ecumenică interesul pentru refacerea unităţii creştine pe
baza Tradiţiei apostolice comune a slăbit şi au apărut unele inovaţii în
Biserica Anglicană şi în Bisericile Protestante privind slujirea pastora
lă (pastoral ministry), atitudinea multor ortodocşi faţă de Mişcarea ecu
menică a devenit una reticentă şi chiar critică. în acest context de dimi
nuare a eficienţei sau a relevanţei dialogurilor teologice bilaterale, au
apărut însă noi priorităţi pentru viaţa multor Biserici Ortodoxe. Căderea
regimului comunist din Europa de Est, fenomenul secularizării, feno
menul migraţiei şi criza economică actuală determină Bisericile să fie
mai puţin interesate de un dialog teologic academic şi mai înclinate
spre o cooperare practică în plan pastoral şi social, ca manifestare a dia
logului ecumenic al carităţii sau al iubirii frăţeşti în Hristos. Această coo
perare practică, privind situaţii pastorale şi sociale concrete, poate fi
mai uşor percepută şi apreciată de comunităţile creştine locale, decât
dialogul teologic academic din ultimele două sau trei decenii.
De pildă, probleme noi ca fenomenul migraţiei, criza familiei
creştine tradiţionale, şomajul, sărăcia, boala şi suferinţa nu se află pe
agenda dialogurilor teologice oficiale dintre Biserici, desfăşurate în
ultimele decenii. Desigur, astfel de teme au fost adesea obiectul unor
întruniri, conferinţe sau seminarii ecumenice punctuale şi de scurtă
durată, dar ele au fost percepute ca fiind organizate mai mult pentru
a da un răspuns creştin comun unor probleme actuale din societate,
decât pentru a constitui o contribuţie majoră la efortul de refacere a
unităţii creştine pe baza unei credinţe comune. Spre deosebire de ecumenismul academic al dialogurilor teologice oficiale, acest ecumenism
existenţial al carităţii în plan pastoral şi social se manifestă în acţiuni
comune care stabilesc o legătură vie între textul Evangheliei şi contex-
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tul social în care convieţuiesc creştini de confesiuni sau etnii diferite,
în acest sens, experienţa cooperării fraterne şi amicale dintre comunităţile
ortodoxe române din Italia, care numără peste un milion de credincioşi, şi co
munităţile romano-catolice din aceeaşi ţară este foarte benefică şi relevantă.
Această cooperare ecumenică în plan pastoral şi social, privind orga
nizarea de spaţii liturgice şi ajutorarea imigranţilor bolnavi şi săraci,
poate constitui o motivaţie în plus pentru intensificarea comuniunii frater
ne între Bisericile noastre. Prin cooperarea ecumenică vedem că Duhul
Sfânt suflă unde vrea (cf. Ioan 3, 8), dar nu se opreşte din lucrarea Sa,
iar ceea ce pare uneori a fi o diminuare a entuziasmului pentru unita
tea creştină, poate fi doar o perioadă de „germinaţie" pentru o nouă
lucrare misionară comună într-o lume în rapidă schimbare! Adesea,
Dumnezeu ne vorbeşte prin situaţii noi şi surprinzătoare, deşi une
ori dificile şi neînţelese de noi, tocmai pentru ca noi împreună să le
dăm acestor situaţii neprevăzute un sens pozitiv pe baza credinţei creş
tine comune pe care o trăim şi o mărturisim, într-o societate tot mai
secularizată. Astfel, chiar şi o situaţie de criză se poate transforma într-un
apel la creativitate practică şi la o mărturie comună exprimată prin fapte ale
carităţii în lumea concretă în care trăim astăzi.
Pentru oamenii săraci, bolnavi, singuri şi dezorientaţi, dialogul
practic al carităţii sau al iubirii creştine fraterne este cea mai directă
cale de a percepe că Bisericile se află în mişcare şi conlucrare ecumenică,
adică în acţiune
fraternă comună.
/
Mulţumim Comunităţii Sant'Egidio pentru contribuţia sa la pro
movarea legăturii profunde între viaţa spirituală şi acţiunea socială, între
familia eclesială şi familia popoarelor, între dialogul teologic al adevărului
credinţei şi dialogul dragostei creştine sau al carităţii. De asemenea, mul
ţumim Bisericii Catolice şi Bisericii Evanghelice din Germania, mai
ales celor din Bavaria, unde ne aflăm acum, pentru atitudinea lor ecu
menică practică în sprijinirea comunităţilor ortodoxe din Germania, care au
nevoie de ajutor pentru a se organiza şi a răspunde nevoilor pastorale
ale credincioşilor ortodocşi, doritori să-şi păstreze identitatea lor re
ligioasă şi în acelaşi timp să se integreze în viaţa societăţii germane.
în final, trebuie să precizăm că prin cooperare ecumenică practică nu
ne pierdem identitatea, ci o îmbogăţim, întrucât o afirmăm nu în izolare
faţă de alţi creştini, ci în relaţie cu ei, nu împotriva lor, ci împreună cu
ei. Astfel, cunoaşterea reciprocă şi ajutorarea reciprocă în plan spiritual şi
social sunt deja etape ale lucrării pentru unitatea creştină!
t D a n ie l
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După amiază, de la ora 16.00, Preafericirea Sa a participat la o alocu
ţiune pe care doamna Angela Merkel, Cancelarul german, a susţinut-o, în
cadrul aceleiaşi întâlniri.
De asemenea, în decursul zilei, Părintele Patriarh Daniel s-a întâlnit cu
Domnul Marcel Huber, Ministrul Secretar de Stat al Guvernului Bavarez.
In cadrul întrevederii, Preafericirea Sa a apreciat ajutorul acordat românilor
de guvernul bavarez. „Suntem bucuroşi să vedem cum reuşiţi ca o diversitate
atât de mare, nu numai de confesiuni creştine, ci şi reprezentanţi ai altor reli
gii sunt integraţi şi îi menţineţi în dialog şi cooperare. De asemenea, suntem
bucuroşi că avem de învăţat din această atitudine europeană, în care se do
reşte şi păstrarea identităţii fiecărei comunităţi religioase, dar şi integrarea în
societatea germană. Sperăm că şi credincioşii noştri ortodocşi şi români vor
fi recunoscători şi vor contribui cu spiritualitatea şi cu identitatea lor cultu
rală la îmbogăţirea tezaurului spiritual al Bavariei”, a precizat Intâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române.
Aceasta a fost prima vizită pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
efectuat-o în Germania în calitate de întâistătător al Bisericii noastre.

Summary: The Visit to Munich (Germany) of His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of The Romanian Orthodox Church (The 91*1to 12^ of September 2011)
Between the 9th and the 12th of September 2011, His Beatitude Father
Patriarch Daniel, assisted by a delegation of the Romanian Orthodox Church,
paid a canonical visit to the Romanian Orthodox Archdiocese of Germany, Austria
and Luxemburg, in answer to the invitation of His Beatitude Archbishop Serafim,
Metropolitan of Germany and Central and Northern Europe. The main stages in
the programme of the visit were the following:
Saturday, the 10th o f September 2011, the Patriarch of Romania met His
Eminence Cardinal Reinhard Marx, Archbishop of Freising and Munich, as well as
His Excellency Dr. Johannes Friedrich, Evanghelical Bishop of Bavaria. In the afternoon of the same day, His Beatitude Father Daniel visited the General Consulate of
Romania in Munich, and then he met Mrs. Barbara Stamm, chairman of Parliament
of Bavaria. On this occasion, some aspects of the support that it had constantly
granted to the Romanian Orthodox Metropoly of Germany were discussed upon
by both parts.
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Sunday, the 1 l th of September 2011, His Beatitude Father Patriarch Daniel,
assisted by a group of orthodox high ecclesiastics and priests from Romania and
from other Orthodox Churches sisters, officiated the Divine Liturgy, and laid the
foundation stone to the future Romanian church in Munich, having The Exaltation

o f the Cross and Saint Hierarchs Calinic o f Cernica as patronai feastdays. In the afternoon, the Patriarch of Romania gave a message during the festivities for opening

the 25th International Meeting fo r Peace organized by Sant’Egidio Community in
Munich around the subject „Bound to Live Together\ On the occasion of this event,
His Beatitude Father Patriarch Daniel met the President of Germany, His Excellency
Dr. Christian Wulf.
Monday the 12th of September 2011, the Patriarch of the Romanian Orthodox
Church gave a lecture on „ Theological Dialogue and Oecumenical Co-operation\
within the frame of the assembly debating the subject Christian Unity and Love for

the Poor, organized as a part of The International Meeting for Peace, that Mrs. Dr.
Angela Merkel, Chancellor of Germany, took part in. In the afternoon of the same
day, the delegation of the Romanian Patriarchate met Mr. Marcel Hubert, State
Secretary of the Government of Bavaria, with the intention of talking about the
coming to the assistance of the Romanian community in Bavaria.
The Patriarch of Romania came back in Bucharest in the evening of the 12th
of September 2011.
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Recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Protosinghel Atanasie R u s n a c

în ziua de 12 septembrie, după un proces administrativ complex care s-a în
tins de-a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca reprezen
tantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin Decretul
Preşedintelui Italiei, recunoaşterea juridică oficială ca şi cult, din partea Statului
Italian.

Recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei1reprezintă încunu
narea eforturilor şi a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor comunităţi
ortodoxe româneşti în Italia şi a tuturor celor care au continuat şi au dezvol
tat această lucrare, preoţi şi mireni, până la stadiul la care se află ea în prezent.
Recunoaşterea Episcopiei noastre reprezintă, în acelaşi timp, şi
recunoaşterea prezenţei pe pământul Italiei a peste un milion de români
ortodocşi, care încearcă să-şi trăiască şi să transmită mai departe propria
credinţă şi propriile tradiţii, păstrându-şi identitatea de credinţă şi neam, dar
şi integrându-se, totodată, în realitatea în care le este dat să trăiască.
A. Efectele recunoaşterii
)
Prin Decretul Preşedintelui Republicii Italiene din data de 12 septembrie
2011, Statul Italian a recunoscut oficial ca şi cult Biserica Ortodoxă Română
din Italia2 şi a aprobat Statutul Episcopiei, redactat în data de 6 octombrie
2009 şi aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa
1 Legea nr. 1159/1929, art. 2
2 Legea nr. 1159/1929, art. 2
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din data de 19 iunie 2009. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei devine astfel
a 44-a entitate bisericească necatolică recunoscută de Statul italian.
Legislaţia care se aplică, în continuare, Episcopiei noastre este aceea pri
vitoare la cultele recunoscute: Legea nr. 1159, din 24 iunie 1929, şi regula
mentul de aplicare R.D. nr. 289, din 28 februarie 1930.

I. Efectele juridice ale recunoaşterii
1. Dobândirea personalităţii juridice
Recunoaşterea de Statul italian a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
are ca primă consecinţă atribuirea personalităţii juridice3. în Italia, recunoaş
terea entităţilor bisericeşti se realizează cu respectul caracteristicilor originare,
stabilite de dreptul canonic. Astfel, acestora din urmă nu li se aplică normele
prevăzute de Codul civil italian cu privire la constituire, structură, adminis
trare şi desfiinţarea persoanelor juridice private.
Noţiunea de personalitate juridică implică autonomia patrimonială per
fectă a entităţii, mai precis separarea patrimoniului unui subiect de drept,
altul decât o persoană fizică, faţă de cel al altor subiecţi şi, în special, de cel al
asociaţilor (credincioşii), al administratorului (preotul paroh sau episcopul)
sau al fondatorului (episcopul).
în drept, locuţiunea persoană juridică desemnează un subiect de drept
constituit din persoane fizice şi bunuri care se reunesc pentru urmărirea unor
scopuri comune, căruia sistemul juridic îi recunoaşte capacitatea juridică —de
a dobândi drepturi şi de a subscrie obligaţii de orice natură în nume propriu.
în general, în materie de entităţi, se face distincţia între persoane juridice
nerecunoscute şi persoane juridice recunoscute: prin recunoaştere, entitatea
perfecţionându-şi profilul de subiect de drept, complet separat de subiecţii
de drept care îl constituie.
în cazul entităţilor bisericeşti, sau al asociaţiilor şi fundaţiilor acestora,
Statul recunoaşte oficial faptul că este vorba despre o religie ale cărei princi
pii şi manifestări exterioare (rituri) nu contrastează cu sistemul normativ al
Statului italian.
3

Prin înscrierea în Registrul persoanelor juridice din cadrul Prefecturii competente terito

rial.
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2. Supravegherea entităţilor de cult
Una dintre consecinţele recunoaşterii Episcopiei noastre este şi suprave
gherea din partea Statului italian, prin Ministerul de Interne - Departamentul
pentru culte, altele decât cel catolic, în scopul de a constata că Episcopia
Italiei sau parohiile care o compun nu au activităţi contrare nu doar siste
mului normativ italian, dar şi propriilor finalităţi care sunt de interes public
şi consistă în satisfacerea nevoilor religioase ale comunităţilor de credincioşi.
Această supraveghere include posibilitatea de a efectua vizite şi inspec
ţii, până la, în cazul constatării unor nereguli grave, dizolvarea organului
administrativ al entităţii şi numirea unui comisar guvernamental pentru o
gestiune temporară.
3. Recunoaşterea efectelor civile ale căsătoriei religioase
In Statul italian, celebrarea căsătoriei poate avea loc în faţa ofiţerului de
stare civilă sau în faţa unui ministru de cult aparţinând religiei catolice sau
unuia dintre celelalte culte recunoscute de Stat. în acest ultim caz, căsătoria
poate produce efecte pe planul civil (este vorba despre căsătoria concordatara).
Actului de căsătorie, încheiat în fa ţa unui ministru de cult, i se poate atribui
eficacitate civilă, dacă sunt îndeplinite condiţii foarte precise de fon d şi de pro
cedură —dacă aceştia au cetăţenia italiană şi sunt autorizaţi special în acest scop
de către Ministerul de Interne.

II. Efectele sociale ale recunoaşterii
>
1. Asigurările sociale ale preoţilor
Legea italiană4 prevede obligativitatea înscrierii la fondul constituit pe
lângă Institutul Naţional de Securitate Socială (INPS) a tuturor miniştrilor de
cult ai organismelor recunoscute, altele decât cele catolice, care au rezidenţa
pe teritoriul italian, de la începutul ministerului lor pe teritoriul Italiei şi până
la dobândirea pensiei. O înţelegere cu Statul italian, în acest sens, se realizează
la cererea confesiunii în cauză, prin decret al Ministrului de Interne.
4
Legea nr. 903/1973, privind Instituirea fondului de securitate socială a miniştrilor de cult
ai confesiunilor religioase altele decât cea catolică si noua disciplină a pensiilor, completată de Legea
nr. 488/1999.
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2. Asistenţa religioasă a deţinuţilor şi bolnavilor
Dreptul de libertate religioasă este asigurat şi atunci când subiectul
este în stare privativă de libertate, în cursul executării unei pedepse. Legea
italiană5 recunoaşte în mod explicit importanţa religiei ca mijloc de reeducare
şi prevede că deţinuţii au dreptul de a primi, la cerere, asistenţă religioasă de
la miniştrii cultului căruia îi aparţin şi de a practica propriul rit. în acest scop,
Direcţia generală a afacerilor de cult întocmeşte listele miniştrilor de cult
abilitaţi să pătrundă în instituţiile de executare a pedepselor, transmiţându-le
Ministerului Justiţiei6.
în ceea ce priveşte asistenţa religioasă în spitale sau case de recuperare,
având în vedere faptul că libertatea religioasă este recunoscută în Constituţie,
în Italia există instituţia de capelan. Pentru cultele altele decât cel catolic,
sistemul prezenţei confesionale în spitale şi a asumării sale financiare de către
confesiune, este reglementat de regulă ulterior, în cadrul Intesei — contract
de drept public încheiat cu Statul italian —la cererea confesiunii interesate
şi în funcţie de disponibilitatea teritorială a miniştrilor de cult aparţinători
confesiunii în cauză.

B. Avantajele fiscale recunoscute entităţilor bisericeşti
Principalul izvor normativ de referinţă în materie îl constituie artico
lul 20 din Constituţie, care prevede în mod expres: „Caracterul bisericesc şi
scopul religios sau de cult al unei asociaţii sau instituţii nu pot fi cauza unor
limitări legislative speciale, nici a unui regim fiscal special, în ceea ce priveşte
constituirea lor, capacitatea lor juridică şi orice formă de activitate”.
Concordatul dintre Sfântul Scaun şi Italia a pus o normă de caracter
general şi de importanţă fundamentală: articolul 29 lit. h prevede că, excep
ţie făcând avantajele fiscale deja stabilite pentru entităţile bisericeşti, scopul
religios sau de cult este acelaşi, din punct de vedere fiscal, cu cel de binefacere
şi educaţie.
5 Legea nr. 354/1975 Norme privind sistemul penitenciar şi masurile privative sau limitative
de libertate, modificată de Legea nr. 663/1986.
6 DPR nr. 431/1976.
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C. Aspecte caracteristice gestiunii eparhiale şi parohiale
Sunt enumerate sintetic mai jos obligaţiile, îndatoririle şi drepturile
eparhiei, ale parohiilor şi ale preoţilor parohi care le administrează privitor la:

Responsabilităţile civile şi penale
- Responsabilităţi contractuale (obligaţii) şi responsabilitatea civilă în
general
- Responsabilităţi penale (personale, ale episcopului şi ale preoţilor parohi)
- Responsabilitatea persoanei juridice (eparhia sau parohia) şi modelul
organizaţional7
- încheierea de poliţe de asigurare
Gestiunea patrimoniului im obiliar
- Imobilele bisericeşti, de cult şi cele ataşate cultului (sediul eparhial,
casa parohială etc.)
- Conformitatea imobilelor
- Destinatia de folosinţă
- Contractele de dare în folosinţă (contract de comodat)
- închirierea ca act de administrare extraordinară
y

y

- Securitatea structurilor şi a instalaţiilor

Gestiunea personalului
- Colaboratori sau angajaţi subordonaţi
- Contractul de muncă: orar de lucru, odihna zilnică şi săptămânală,
concediile de odihnă si
> de boală
- Voluntariatul şi munca gratuită
- încheierea raportului de muncă
Contabilitatea si bilanţul
y

y

- Obligaţia de a ţine o contabilitate completă privind integralitatea
intrărilor şi ieşirilor din activitatea bisericească
7 Decret Lege nr. 231, din 8 iunie 2001.
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- Obligaţia de a ţine o contabilitate completă privind integralitatea
intrărilor şi ieşirilor dintr-o eventuală activitate comercială
- Obligativitatea respectării tuturor normelor fiscale în vigoare
- Bilanţul şi planul bugetar
- Controlul de gestiune

Alte aspecte de gestiune
- Gestiunea activităţilor speciale (ex. cele recreative)
- Licitaţiile pentru realizarea unor lucrări
- Confidenţialitatea datelor nominative ale enoriaşilor
- Arhivarea completă a documentelor bisericeşti şi civile
Următorul pas în relaţia cu Statul italian este negocierea şi încheierea

Intesei - contractul cu Statul italian, conform art. 8 al. 3 din Constituţia
italiană - care reglementează printr-o lege acordurile dintre Episcopia noas
tră si
> Statul italian.
Cu nădejdea că toate aceste avantaje vor constitui un imbold în plus în
activitatea pastoral-misionară, socială şi culturală a episcopiei noastre, dăm
slavă lui Dumnezeu Care, cu mijlocirea Maicii Domnului (la Praznicul că
reia - 8 septembrie - s-a semnat aprobarea recunoaşterii Episcopiei de către
Preşedintele Consiliului de Miniştri), a sfinţilor ocrotitori ai parohiilor noas
tre, a tuturor sfinţilor români şi a sfinţilor care s-au proslăvit pe pământul
Italiei, ne-a binecuvântat şi ne binecuvintează pe toţi cu darurile Sale cele
cereşti şi pământeşti.

Summary: Acknowledgement of the Romanian Orthodox Diocese of Italy
On the 12 ^ of September, after a complex administrative trial that had lasted
for several years, the Romanian Orthodox Diocese of Italy, as an offîcial representative of the Romanian Orthodox Church in the Peninsula, was granted, by the
Decree of the President of Italy, the offîcial legal acknowledgement as a religious
cult.
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The acknowledgement of the Romanian Orthodox Diocese of Italy8 represents the triumph of the efforts and sacrifices of those that have founded the first
Romanian Orthodox communities in Italy, and of all that have perpetuated and
developed this work - be they priests or laymen - up to its present state. At the same
time, the acknowledgement of our Orthodox Diocese represents the acknowledge
ment of more than one million Orthodox Romanians living in Italian land, trying
to observe and convey their own faith and traditions, preserving their naţional and
religious identity, but endeavoring therewith to become integrated in the Italian
society and realities.
Through the Decree of the President of the Italian Republic (the 12th of
September 2011), the Italian State officially acknowledgement the Romanian
Orthodox Church as a religious cult in Italy9, and agreed to the Regulations of the
Bishopric, which had been written out on the 6th of October 2009 and agreed to by
the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church within the working meeting on
the 19th of June 2009. The Romanian Orthodox Diocese of Italy becomes thereby
the 44th non-Catholic ecclesiastic entity acknowledged by the Italian state. The next
step forward in the relationship with the Italian state will be the negotiation and
conclusion of the Intesa> i.e., the contract with the Italian state, in accordance with
article 8, paragraph 3, in the Italian Constitution, which regulates, by virtue of law,
the agreements between our Bishopric and the Italian state.

8 Act nr. 1159/1929, art. 2.
9 Act nr. 1159/1929, art. 2.
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Vizita Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
în Mitropolia Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei
(8-9 octombrie)
Gheorghe P o pa ,
Pr. Sorin-Vasile T a ncău

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Preafericitul Părinte Mitropolit
Krystoph al Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia au sfinţit Duminică, 9 octom
brie, biserica din localitatea Most - Cehia, construită în memoria celor peste 60.000
de ostaşi români care s-au jertfit pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia
nazistă în cel de-Al Doilea Război Mondial. Piatra de temelie a bisericii cu hramurile
„înălţarea Domnului” - Ziua Eroilor şi „Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum”
a fost sfinţită de către vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist al României şi de
Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei, în ziua de 14 iu
lie 2007. După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României
şi Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei au oficiat Sfânta
Liturghie, înconjuraţi de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi din România, Cehia şi
Slovacia. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor ro
mâni care s-au jertfit pentru eliberarea ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei de sub ocupaţia
nazistă. La eveniment au participat reprezentanţi ai Statului Român, ai Ambasadei
României în Republica Cehă, ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi Retragere şi ai autorităţilor locale din oraşul Most.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ală
turi de Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei şi de
înalt Preasfmţitul Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost primit sâmbă
tă, 8 octombrie, la sediul Ambasadei României la Praga. Delegaţia a fost în
tâmpinată de Daniela Gâtman, Ambasadorul României la Praga, care a pre
zentat oaspeţilor istoricul sediului în care funcţionează ambasada românească
şi câteva piese cu valoare patrimonială din colecţia ambasadei. Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a dăruit pentru Ambasada României la Praga o icoa-
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Preafericitul Krystoph, Mitropolitul Cehiei şi
Slovaciei, şi delegaţia însoţitoare în vizită la sediul Ambasadei României la Praga

nă cu Botezul Domnului, un set de monede cu Patriarhii României, o pla
chetă cu stema Patriarhiei Române, albumele omagiale Lucrând spre zidirea

Bisericii, „Euharistirion”Patriarhului D aniel si Duhul Sfânt a înnoit-o, precum
şi ultima carte publicată la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, intitu
lată Credinţă pentru fap te bune. Intre cei care l-au întâmpinat pe Patriarhul
României la sediul Ambasadei s-au aflat şi general locotenent Ion Oprişor,
Secretar CSAT în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, colonel Marian
Popescu, Directorul Oficiului Naţional pentru Cultul eroilor din cadrul
MApN, Eugen Tomac, Secretar de stat pentru Departamentul Românilor de
Pretutindeni, Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru Culte, Viorel Badea, se
nator - Parlamentul României, Gheorghe Tinca, fost ambasador al României
la Praga, general maior Ilie Stoleru, de la Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război, general locotenent Victor Dumitrescu, Vicepreşedintele Asociaţiei
Ofiţerilor Români în Rezervă şi în Retragere.
Programul vizitei Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în Mitropolia Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei a continuat
y
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a doua zi, Duminică, 9 octombrie, cu sfinţirea bisericii din oraşul Most, aflat
în nord-vestul Cehiei, la o distanţă de circa 25 km de graniţa cu Germania.
Patriarhia Română a înălţat-o în cinstea eroilor români care s-au jertfit pe câm
purile de luptă, îndeosebi în munţiiTatra şi Moravia, în anul 1945, pentru eli
berarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia hitleristă. Biserica românească ridicată
în cinstea celor peste 60.000 de ostaşi români care s-au jertfit pentru eliberarea
Cehoslovaciei de invazia nazistă, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preafericitul
Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi Slovaciei, Inaltpreasfinţitul Casian,
Arhiepiscopul Dunării
de Jos, şi Preasfinţitul
Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriar
hal. Sfinţirea acestui
locaş de cult, cu valoare de simbol pen
tru neamul românesc,
a constituit punc
tul central al vizitei
Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel în
Cehia şi, totodată, îm
plinirea testamentului
moral moştenit
de la
>
Patriarhul
Teoctist,
care şi-a dorit ridica
rea unei biserici în mi
cul oraş minier Most,
în memoria eroilor
noştri datorită cărora
România a fost luată
în considerare la în
cheierea Tratatului de

Pace din 9 mai 1945.
Deşi primii paşi pen-

_.

.

f

Biserica „lnalţarea Domnului
din localitatea Most - Cehia
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tru împlinirea acestui deziderat s-au făcut acum şase ani, abia anul trecut s-a
reuşit
> finalizarea bisericii, care
} a fost lucrată în lemn de meşterii
> maramureşeni din Bârsana şi amplasată în frumosul parc dendrologic din apropierea
oraşului Most. întrucât cei peste 60.000 de ostaşi români s-au jertfit pentru
eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupaţia hitleristă, la acest proiect au aderat
cu entuziasm, încă de la început, Arhiepiscopia Ortodoxă de Praga, dar şi
reprezentanţi ai autorităţilor de stat, centrale şi locale cehe. Din acest mo
tiv, sfinţirea noii biserici a fost un moment semnificativ, care a consfintit
comuniunea dintre cele două Biserici şi cooperarea dintre poporul ceh şi cel
român. Evenimentul a adunat, în jurul noii biserici, pe românii stabiliţi în
diferite părţi ale Cehiei, dar şi locuitori ai oraşului Most, care au primit acest
moment cu bucurie, percepându-1 ca pe o reparaţie morală mult-aşteptată
pentru lăcaşurile de cult dărâmate cu sălbăticie în timpul regimului comu
nist. Potrivit mărturiilor localnicilor, biserica românească de aici va umple
acest gol din sufletul lor, care au trăit timp de mulţi ani suferinţa de a nu avea
niciun lăcaş de rugăciune în zonă. Singura biserică salvată din calea buldo
zerelor comuniste, datorită importanţei şi vechimii sale istorice, a rămas din
păcate cu statut doar de monument istoric, destinat turiştilor.
La primele ore ale dimineţii, cei patru arhierei au târnosit noua biserică
ce va purta hramul „înălţarea Domnului” - Ziua Eroilor şi „Sfântul Mare
Mucenic Valentin din Durostorum”.
*

>

J

y

După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii
Ortodoxe Române şi Preafericitul Părinte Mitropolit Krystoph al Cehiei şi
Slovaciei au săvârşit Sfânta Liturghie, înconjuraţi de un sobor de ierarhi, pre
oţi şi diaconi din România, Cehia şi Slovacia, în prezenţa mai multor re
prezentanţi ai Statului român, ai Ambasadei Române la Praga, ai Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi ai autorităţilor locale
din oraşul Most. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Tronos” al
Patriarhiei Române.
în cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a expli
cat legătura dintre pericopa evanghelică despre învierea fiului văduvei din
Nain, care s-a citit la Sfânta Liturghie, şi pomenirea celor adormiţi, referindu-se, în mod special, la pomenirea eroilor, ca filon pe care s-a clădit noua
biserică din Most. „Această biserică este şi un memorial al celor care au căzut
pe câmpurile de luptă pentru eliberarea Cehiei şi Slovaciei. Când urmaşii
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Moment din timpul slujbei de sfinţire a bisericii
din oraşul Most - Cehia

celor care au fost eroi, aici, aud că cineva se roagă pentru ei, rugăciunea noas
tră devine mângâiere, consolare, manifestare a iubirii noastre frăţeşti faţă
de oameni pe care nu i-am cunoscut personal, dar care se află în iubirea lui
Hristos, pentru că s-au jertfit pentru libertate şi pentru demnitate”, a spus
Părintele Patriarh Daniel.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după citirea pericopei evanghelice,
a ţinut un cuvânt de învăţătură, după cum informează Radio TRIN ITAS,
prin care a evidenţiat, printre altele, faptul că Mântuitorul aduce mângâiere
atunci când omul este în suferinţă.
)
„Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne arată mai întâi iubirea mi
lostivă a Mântuitorului Iisus Hristos, Care cunoaşte durerea fiecăruia dintre
oameni şi, când simte că durerea e prea mare, aduce alinare sau mângâiere,
pentru că omul are o limită a răbdării sale. Dacă trece de limita respectivă
poate cădea în boală sau în deznădejde. Unii chiar au sfârşit tragic pentru
că nu au putut suporta suferinţă şi dureri prea mari [...] Mântuitorul Iisus
Hristos vine acolo unde este suferinţă
> si
> durere mare. Nimeni nu L-a invitat
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să vină în cetatea Nain, ci El din proprie iniţiativă S-a dus spre mama îndo
liată şi îndurerată. Prin aceasta vedem că Mântuitorul Iisus Hristos cunoaşte
durerea fiecărei familii care pierde o fiinţă dragă. De asemenea, observăm
faptul că Mântuitorul Iisus Hristos cunoaşte cât de copleşitoare este durerea
inimii unei mame care şi-a pus nădejdea în acest copil ca fiind unicul ei rea
zem sau sprijin la bătrâneţe şi nimic nu este mai dureros pentru o mamă de
cât să-şi petreacă pe ultimul drum, spre cimitir, pe unicul ei fiu [...] Hristos
Domnul are milă de familia îndoliată şi, în acelaşi timp, doreşte viaţă pentru
noi, nu moarte. De aceea, noi trebuie întotdeauna să încurajăm familiile care
sunt îndoliate şi îndurerate să creadă mai puternic în învierea morţilor şi să
se roage pentru cei morţi, pentru că se află în iubirea Preasfintei Treimi [...]
Totodată, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să avem grijă de părinţi, dar şi
de copii. Sunt o mulţime de tineri care nu sunt morţi fizic, dar sunt morţi
sufleteşte pentru că s-au înstrăinat de Dumnezeu, de familiile lor şi de ei
înşişi. Aceştia trebuie ajutaţi să se ridice, să revină la starea de comuniune şi
comunicare, la starea de a fi bucurie şi nu necaz pentru părinţi”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel\ alături de Preafericitul Mitropolit Krystoph,
înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian, Preasfinţitul Episcop-vicar patriarhal Ciprian Câmpineanul\
preoţi şi diaconi, oficiind Sfânta Liturghie
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfinţind Biserica „înălţarea Domnului ”
din localitatea Most - Cehia

De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că Domnul Hristos dăruieşte
viaţă, prin Trupul Său.
„Mântuitorul Iisus Hristos dăruieşte viaţă unui tânăr care a plecat prea
devreme din lumea aceasta. Faptul că a atins sicriul unui mort este plin de
semnificaţie, fiindcă în tradiţia iudaică nimeni nu avea voie să se atingă de cel
mort. Sfântul Chirii al Alexandriei spune că atunci când Mântuitorul a pus
mâna Sa peste sicriul în care se afla mort copilul văduvei din Nain a voit să
arate că prin Trupul Său, al lui Dumnezeu - Omul, se dăruieşte viaţă oame
nilor. Era o prefigurare a învierii Sale, căci prin Trupul Său se dăruieşte viaţă
oamenilor, El însuşi biruind moartea propriei Sale naturi umane, pe care a
luat-o din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor”.
Totodată, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române le-a amintit celor
prezenţi că locul unde omul înfruntă suferinţa, fără a fi învins, şi unde pri
meşte vindecare de păcat şi înviere sufletească este Biserica: „Noi am sfinţit
astăzi la Most o poartă a Cerului şi o casă lui Dumnezeu, dar şi un spital
duhovnicesc, pentru că biserica este un spital duhovnicesc unde ne vindecăm
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todoxe româneşti, dedicată eroilor români, care s-au jertfit pentru eliberarea
Cehoslovaciei în Al II-lea Război Mondial, pe care îl redăm integral:
Simbol al recunoştinţei, comuniunii şi cooperării.
Biserica - memorial din Most, Cehia

F ii credincios până la moarte
si-ti voi da cununa vieţii.
(Apocalipsa 2, 10)

>

y

y

După cum mărturisim şi în Hrisovul aşezat în piciorul Sfintei
Mese din Altar, cu binecuvântarea Preasfintei Treimi, prin efortul co
mun al celor două Biserici Ortodoxe surori, din România şi Cehia, cu
sprijinul autorităţilor de stat din România şi al celor locale din oraşul
Most, a fost ridicat acest sfânt locaş, în memoria celor peste 60. 000
de ostaşi români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în cel de-al
doilea Război Mondial, pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocu
paţia nazistă.
Această biserică-memorial este, în primul rând, un simbol al
recunoştinţei noastre faţă de eroii români din Cehoslovacia, care
au luptat pentru eliberarea acesteia de invazia hitleristă. în acelaşi
timp, această biserică este un locaş de rugăciune pentru pace, sănătate şi
mântuire.
în al doilea rând, această biserică-memorial este un simbol al
comuniunii spirituale între două Biserici Ortodoxe surori, română
şi cehă, prin care se arată identitatea de credinţă a acestora şi solidari
tatea lor frăţească în cinstirea eroilor care au luptat împreună pentru
demnitatea şi libertatea popoarelor lor.
în al treilea rând, biserica din Most, închinată eroilor români,
este o mărturie de cooperare între două state europene, România şi
Cehia, cu o istorie adeseori asemănătoare în suferinţă, dar şi în spe
ranţă. în acest sens, apreciem receptivitatea şi generozitatea autori
tăţilor locale din oraşul Most, care au oferit terenul pentru construcţia
acestei biserici-memorial al luptătorilor eroi.
Din punct de vedere arhitectural, această biserică-memorial este
un simbol al evlaviei creştine unită cu arta lucrării lemnului, care,
în tradiţia românească, îmbină armonios talentul cu spiritualitatea şi
utilul cu frumosul.
Prin modestia şi intimitatea lor, bisericile de lemn sunt mai calde şi
aduc mai aproape cerul de pământ, iar prin turla lor înaltă cheamă sufletul
362
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la elevaţie spirituală, la rugăciune şi speranţă. Ca locaş de închinare con
struit pe câmp, această biserică ne cheamă la rugăciune şi reculegere
pentru pomenirea eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă, dar ale

i
1

căror suflete se află în lumina cerească a Preasfintei Treimi, simboli
zată prin crucea din vârful turlei. Astfel, ridicarea acestei biserici de
lemn, cu hramul înălţarea Domnului (care este şi Ziua eroilor români)
şi Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum (care simbolizează jertfa
martirilor), precum şi a Troiţei din lemn, plasată în faţa bisericii, con
stituie o ofrandă închinată pomenirii eroilor români, care şi-au jertfit viaţa
pentru libertate având credinţă în înviere şi în viaţa veşnică, dăruite
oamenilor de Hristos Cel răstignit şi înviat.
Semnificaţia simbolică a bisericii şi a troiţei din lemn de la Most,
ambele dedicate eroilor români, se referă şi la legătura spirituală care
există între arborii căzuţi prin tăiere şi soldaţii care au căzut pe front. După
cum lemnul din care s-a construit sfântul locaş ne aminteşte de viaţa arbori
lor falnici care, prin tăiere şi prelucrare, se dăruiesc pe sine pentru a deveni
casă sau biserică; tot astfel, eroii unui popor, care au murit luptând pe câm
pul de luptă, şi-au dăruit viaţa pentru libertatea şi demnitatea poporului lor
şi a altor popoare.
în acest moment solemn şi sfânt, aducem un pios omagiu vred
nicului de pomenire Patriarhul Teoctist al României, care, împreu
nă cu Preafericitul Părinte Krystoph, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, a sfinţit piatra de temelie a acestei
biserici în data de 14 iulie 2007.
Totodată, aducem calde mulţumiri tuturor celor care s-au ostenit cu ridicarea acestei biserici-memorial, îndeosebi Primăriei oraşu
lui Most, Arhiepiscopiei Ortodoxe de Praga, Departamentului pen
tru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, Ambasadei
României la Praga, Asociaţiei Românilor din Cehia, precum şi ostenitori
lor Administraţiei Patriarhale din Bucureşti, în frunte cu Preasfinţitul
Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să
ocrotească această biserică-memorial al eroilor români şi să dăruiască
sănătate şi bucurie tuturor celor care au contribuit la construirea ei,
precum şi tuturor celor care se vor ruga aici, ca slujitori ai altarului şi
ca pelerini sau vizitatori.
t D a n ie l
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Preafericitul Părinte Krystoph a amintit celor prezenţi istoria lăcaşurilor
de cult din zonă: „Nu este o întâlnire întâmplătoare, ci este vorba despre
îndreptarea unor adevăruri istorice şi a unor nedreptăţi care au durat foarte
mult timp. Până în anii ’70 au fost aici două biserici ortodoxe care au fost
dărâmate. De fapt, tot oraşul vechi Most a fost dărâmat, toate monumentele
istorice şi bisericile. Singurul monument care s-a păstrat este biserica gotică
din secolul al XlV-lea, care a fost translată în acest loc, pe care o vedem de
aici. Sfinţirea acestei biserici este un eveniment important şi astfel a fost con
struită a treia biserică în această vară la Most. Sperăm şi nădăjduim că nu va
fi dărâmată cum au fost celelalte două”. In continuare, Preafericitul Krystoph
i-a mulţumit Patriarhului Daniel pentru eforturile pe care le-a depus pentru
ridicarea primei biserici închinate eroilor eliberatori ai Cehiei: „Ceea ce pu
tem face noi pentru cei care ne-au eliberat ţara cu preţul vieţii lor este să ne
rugăm pentru ei în mod special şi să avem grijă ca memoria lor să rămână
mereu vie în acest popor. Până acum nu am avut un loc special pentru această
rugăciune. Am construit mai multe monumente în amintirea lor, dar până
acum nicio biserică. Aceasta este prima biserică în care ne vom ruga pentru
eliberatorii ţării noastre”, a spus Preafericitul Krystoph.
La eveniment au fost prezente oficialităţi din partea statelor român şi
ceh,7 dar si
> zeci de credincioşi
> ortodocşi
> români din Cehia. în cadrul ceremoniei de inaugurare a monumentului, au rostit alocuţiuni şi domnul Vlastimil
Vozka, primarul oraşului Most, domnul Pavla Bendova, reprezentantul
Ministerului Culturii din Cehia, şi domnul Eugen Tomac, secretar de stat
pentru Departamentul Românilor de Pretutindeni. Gen. lt. Ion Oprişor,
secretar CSAT în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, a citit mesajul preşe
dintelui României, Traian Băsescu, care a transmis omagiile pentru cei care
şi-au jertfit prezentul ca noi să avem un viitor, subliniind, în acelaşi timp,
faptul că „sfinţirea acestui lăcaş de cult a fost rodul strădaniei acelora care
consideră că istoria militară reprezintă o pagină importantă din marea carte a
istoriei naţionale şi universale. Rămânem profund impresionaţi de faptul că
ostaşii români care s-au jertfit pe meleagurile străine nu sunt daţi uitării şi,
de aceea, apreciem în mod deosebit această cooperare între autorităţile locale
din Cehia şi Bisericile Ortodoxe surori”. Referindu-se la biserica ce tocmai a
fost sfinţită, Daniela Gîtman, Ambasadorul României la Praga, a spus că este
„prima construcţie românească în stil maramureşean din Republica Cehă, un
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locaş unic şi original, ridicat cu multă dragoste de meşteşugarii maramure
şeni, dar şi o dovadă tangibilă a legăturilor istorice dintre români şi cehi. Eu
cred că este o mărturie testament pentru generaţiile viitoare, privind trăinicia
relaţiilor de prietenie dintre ţările noastre. Vedeţi, istoria nu este doar un dar,
ci şi o sarcină pentru om. Avem astăzi ocazia să ne amintim aspiraţiile noastre
comune pentru libertate şi sacrificiile ostaşilor cehi şi români pentru îndepli
nirea idealurilor naţionale”.
Agapa ce a urmat a oferit, participanţilor la eveniment, posibilitatea de
a viziona expoziţia de tablouri pictate, pe mătase, de pictorul moldovean
Teodor Buzu şi de a audia un program folcloric oferit de câţiva copii din
România.
Expresie a spiritualităţii româneşti în centrul Europei
Biserica din Most va funcţiona
ca aşezământ monahal si va fi destinată
>
>
comunităţii de credincioşi ortodocşi români, prezenţi într-un număr destul de
însemnat în această ţară. Slujbele în limba română vor fi săvârşite în această
biserică de către părintele Cristian Popescu. Construirea lăcaşului de cult re
prezintă un punct de pornire pentru promovarea spiritualităţii şi a arhitecturii
tradiţionale româneşti în Cehia. Din această perspectivă, sfinţirea aşezământului
ortodox din Most rămâne o mărturie vie a spiritului de jertfelnicie a poporu
lui român şi, în acelaşi timp, o expresie a spiritualităţii româneşti în centrul
Europei. Având în vedere poziţionarea geografică a oraşului Most, în apropierea
graniţei cu Germania şi nu departe de Praga, în jurul său vor putea fi dezvol
tate şi activităţi culturale, menite să prezinte turiştilor, de pretutindeni, speci
ficul spiritualităţii, istoriei şi culturii româneşti în context european. Iniţiativa
construirii unui lăcaş de cult românesc închinat celor peste 60.000 de ostaşi
români căzuţi la datorie, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a apar
ţinut fostului ambasador al României la Praga, Gheorghe Tinca. In anul 2005,
Excelenţa Sa a propus acest proiect atât Preafericitului Krystoph, Arhiepiscopul
de Praga, cât şi vrednicului de pomenire, Patriarhul Teoctist. La început, au
fost implicate în proiect atât Ministerul Afacerilor Externe, cât şi Ministerul
Apărării Naţionale, ambele salutând iniţiativa, fară însă a continua demersurile,
între timp, ambasadorul Gheorgha^Tinca s-a retras din activitatea diplomatică,
iar la cele două ministere s-au tot schimbat miniştrii şi şefii de Stat-Major ai
V
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Forţelor Armate, astfel încât proiectul construirii bisericii din Most a fost negli
jat. Patriarhia Română însă, în cooperare cu Biserica Ortodoxă din Cehia, con
ştientizând însemnătatea prezenţei unei biserici româneşti în Cehia, a întreprins
toate demersurile necesare pentru concretizarea proiectului. Un prim pas a fost
făcut de Primăria oraşului Most, care a oferit Arhiepiscopiei de Praga, cu preţul
simbolic de o coroană cehă, suprafaţa de 1.500 mp, în vederea amplasării biseri
cii de lemn. Al doilea moment l-a constituit slujba de sfinţire a pietrei de teme
lie, oficiată de cei doi Intâistătători, vrednicul de pomenire, Patriarhul Teoctist
şi Preafericitul Krystoph, în prezenţa autorităţilor de stat cehe, centrale şi locale,
şi a reprezentanţilor Ambasadei României la Praga, în data de 14 iulie 2007.
După întronizarea noului Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, pe
agenda proiectelor prioritare se afla şi realizarea bisericii de lemn pentru Cehia.
In urma demersurilor întreprinse de Preafericirea Sa, Departamentul Românilor
de Pretutindeni, prin bunăvoinţa secretarului de stat Eugen Tomac, a sprijinit
Patriarhia Română cu suma de 40.000 de euro, reprezentând preţul prelucrării
şi amplasării la faţa locului a bisericii de lemn, ce fusese comandată, în anul

Moment din timpul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la Senatul Republicii Cehe
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2009, unei echipe de meşteri lemnari din Valea Izei şi Bârsana, aflate sub în
drumarea preotului Ioan Pop. Pregătirea şi prelucrarea lemnului s-au încheiat
în vara anului 2010, când meşterii maramureşeni, deplasându-se în Cehia, au
asamblat părţile componente ale bisericii pe fundaţia pregătită din vreme de
Primăria din Most. După câteva săptămâni de muncă, a fost ridicată frumoasa
biserică românească în stil maramureşean, de 27 m înălţime, după care au în
ceput lucrările de pregătire pentru momentul sfinţirii. La înfrumuseţarea bise
ricii, o contribuţie deosebită a avut şi Nicolae Dedulea, preşedintele Asociaţiei
Românilor din Cehia.
Programul în Republica Cehă al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
a inclus şi o vizită la Senatul ceh, asigurată de domnul Miroslav Antl, preşe
dintele Comisiei pentru Afaceri Juridice şi Constituţionale. In ziua de luni,
10 octombrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, şi Preafericitul Părinte Krystoph, Mitropolitul Ţinuturilor Cehiei şi
Slovaciei, însoţiţi de Inaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
de Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi de Excelenţa

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Preafericitul Krystoph,
Mitropolitul Ţinuturilor Cehiei ş^Slovaciei, la Senatul Republicii Cehe
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Sa Daniela Gîtman, ambasadorul României la Praga, s-au întâlnit cu senatorul
Miroslav Antl, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice şi Constituţionale
din cadrul Senatului Republicii Cehe şi Tomas Kladivko, vicepreşedinte al
Comisiei pentru Relaţii Externe, apărare şi securitate din Senat. După sesiunea
de discuţii, delegaţia a vizitat sălile istorice ale clădirii Senatului.
Odată cu sfinţirea bisericii şi a troiţei, s-a împlinit testamentul vrednicului
de pomenire Patriarh Teoctist, care a pus început bun unei lucrări menite să
vorbească despre jertfelnicia şi dărnicia poporului român.

Summary: Visit of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, to the Orthodox Metropolis of Czechia and Slovakia
(the 8^ and the 9 ^ of October)
His Beatitude Father Patriarch Daniel and His Beatitude Father Metropolitan
Krystoph of the Orthodox Church of Czechia and Slovakia, consecrated, on the
9th of October, the church in Most (Czechia), built in the memory of the more
than 60.000 Romanian soldiers who fell in action in the Second World War, to free
Czechoslovakia from the Nazi occupation.
The foundation stone of this church having two patronal feast days — on
the „Ascension of the Lord” - the Heroes’ Day, and „Saint Martyr Valentine of
Durostorum” - had been laid, on the I4th of July 2007, by the Patriarch Teoctist of
eternal memory and His Beatitude Father Metropolitan Krystoph of Czechia and
Slovakia.
After the service for the consecration of the church, His Beatitude Father
Patriarch Daniel of Romania, and His Beatitude Father Metropolitan Krystoph of
Czechia and Slovakia officiated the Divine Liturgy, assisted by a group of high ecclesiastics, priests and deacons from Romania, Czechia and Slovakia. At the end of the
Divine Liturgy, a service was officiated for the commemoration o f the Romanian
heroes who fell in action for the liberation of the Czech and Slovak lands from under the Nazi occupation. Representatives of the Romanian state, of the Romanian
Embassy in the Czech Republic, of the National Association of the Reserve and
Retired Officers, as well as of the local authorities of the town of Most took part in
this noteworthy event. The church and the roadside crucifix being consecrated, the
will of the Patriarch Teoctist of eternal memory was fulfilled, he who had initiated
this praiseworthy action aiming at giving evidence for the Romanian peoples generosity and spirit of sacrifice.
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Un Patriarh Misionar - Semnificaţia vizitelor Patriarhului
Ecumenic Bartolomeu în România1
(26 octombrie)

în cadrul numeroaselor vizite în România, principalele coordonate reli
efate de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, au definit punctul
de vedere al Patriarhiei Ecumenice în ceea ce priveşte misiunea Ortodoxiei
în context contemporan, importanţa relaţiilor cu Biserica Ortodoxă
Română, precum şi necesitatea abordării practice a relaţiilor interortodoxe. în evaluarea primei vizite pe care Sanctitatea Sa a facut-o în România,
subliniam faptul că aceasta a avut un profund conţinut eclesiologic şi teo
logic, prin care au fost evidenţiate, pe de o parte, locul şi rolul Patriarhiei
Ecumenice în Ortodoxie, iar, pe de altă parte, unitatea ortodoxă între li
bertate şi responsabilitate, dar care nu ignoră identitatea şi libertatea na
ţională (Biserică mamă şi soră), precum şi solidaritatea şi întrajutorarea
ortodoxă care trebuie manifestate într-o măsură mult mai mare.
în ceea ce priveşte relaţiile Patriarhiei Române cu Patriarhia Ecumenică,
perioada de păstorire a predecesorului nostru, vrednicul de pomenire patri
arh Teoctist, a fost una dintre cele mai bogate. Frecvenţa întâlnirilor dintre
întâistătătorii şi reprezentanţii celor două Biserici a fost una fară precedent,
aducând un suflu nou în relaţiile seculare dintre cele două Biserici Ortodoxe
surori. Desigur că există explicaţii obiective pentru aceasta, la care se adaugă
şi factorul personal. între principalele elemente obiective se află căderea co
l

1Articolul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pen
tru periodicul IIvev/LiaziKrj Aicucovia al Mitropoliei de Konstantia şi Ammochostos, Biserica
Ciprului, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la alegerea (22 octombrie 1991) şi de la întronizarea (2 noiembrie 1991) Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.
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munismului şi elibera
rea Bisericii Ortodoxe
Române de sub presi
unea şi controlul sta
tului totalitar ateu,
ceea ce a creat o efer
vescentă în manifestarea credinţei izvorâtă
din sentimentul li
bertăţii
redobândite
>
şi cel al responsabili
tăţii asumate.
Patriarhul
Bartolomeu a culti
vat mult această dina
mică a relaţiilor dintre
Patriarhia Ecumenică
si Patriarhia Română.
Odată cu alegerea sa,
la data de 22 octom
5

y

brie 1991, şi întronizarea, la 2 noiembrie
1991, Sanctitatea Sa
a imprimat activită
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, alături de
ţii Tronului Ecumenic
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală
un nou stil de prezen
din Bucureşti, cu ocazia hramului Sfântului Dimitrie cel Nou,
ţă şi acţiune pe planul
octombrie 2010
relaţiilor
interortodo>
xe, animate de entuziasm, de pregătirea sa teologică solidă, cu o largă viziune
şi cu o bogată experienţă în relaţiile intercreştine şi interreligioase. El s-a con
siderat întotdeauna un prieten al Bisericii Ortodoxe Române şi, prin aceasta,
al întregului popor român. După cum mărturiseşte Sanctitatea Sa, în veacuri
le de sărăcie cruntă prin care a trecut Patriarhia Ecumenică, „Biserica săracilor
lui Hristos” s-a sprijinit aproape în exclusivitate pe ajutorul acordat de dom
nitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, care, întotdeauna, au sărit în ajutorul
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„M aicii aflate în suferinţe”. în acest sens, Sanctitatea Sa a precizat următoare
le: „Istoria ne arată că domnitorii români, singurii principi creştini din Imperiul
Otoman, îşi aveau tronul lor în Catedrala patriarhală din Constantinopol, în
sec. a l XVII-lea, exact în fa ţa tronului patriarhal, adică acolo unde se afla altă
dată tronul împăraţilor bizantini” (Bucureşti, 18 august 1993).
Aici trecem în revistă întâlnirile la nivel înalt ale întâistătătorilor
Patriarhiei Române şi Patriarhiei Ecumenice, pentru a avea o imagine a rela
ţiilor dintre cele două Biserici de-a lungul a două decenii de când Sanctitatea
Sa Patriarhul Bartolomeu a fost ales şi învestit, prin voia lui Dumnezeu, cu
demnitatea de Patriarh Ecumenic:
Prima vizită în România a unui Patriarh Ecumenic după căderea
comunismului, vizită oficială neprilejuită de vreo aniversare, a avut loc în
zilele de 12-18 august 1993. Această vizită poate fi considerată una dintre
cele mai importante ale Patriarhului Bartolomeu în România având în vede
re durata acesteia, programul foarte bogat, conţinutul foarte dens al nu
meroaselor discursuri ale acestuia şi includerea Transilvaniei în programul
vizitei. Săvârşirea Sfintei Liturghii, sfinţirea noii biserici din incinta ansam
blului monahal de la Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus şi participarea
Sanctităţii Sale la o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod a l Bisericii Ortodoxe
Române ca elemente centrale ale vizitei, reliefează unitatea si frătietatea existente între cele două Patriarhii, precum şi manifestarea vitalităţii spiritu
ale a Ortodoxiei româneşti în context panortodox. De altfel, concluzia
vizitei, cu privire la relaţiile dintre cele două Biserici Ortodoxe surori, a fost
exprimată de Patriarhul Bartolomeu, la plecare, pe aeroport: „Ne simţim fraţi
de sânge cu poporul român, nu numai în credinţa noastră comună, ci şi în parti

ciparea la aceeaşi civilizaţie a cărei putere depăşeşte graniţele naţionale şi devine
bun a l tuturor oamenilor ’.
La şedinţa festivă a Sfântului Sinod, Sanctitatea Sa Bartolomeu a lansat profetic caracterizarea vremii noastre ca un k airo s al Ortodoxiei: „Ora
Ortodoxiei a sosit şi o trăim deja”. în acest răstimp de schimbări şi de provocări
de tot felul, Sanctitatea Sa a apreciat Biserica Ortodoxă Română, conducerea
bisericească, clerul şi poporul ^necredincios, în multe din cuvântările sale.
„Biserica Ortodoxă din România, chiar şi în timpul regimului ateu, a inspirat
mult optimism şi admiraţie. Acelaşi lucru îl reuşeşte şi astăzi. [...] Repetăm
urarea de a depăşi cât m ai repede criza economică, astfel încât poporul ro-
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mân să poată ridica la
Bucureşti marea cate
drală, demnă de măre
ţia acestui popor'.
La doar doi ani
după aceea, între 21
octombrie - 1 noiem
brie 1995, Patriarhul
ecumenic Bartolomeu
a participat la festi
vităţile prilejuite de
aniversarea a 110 ani
de Autocefalie şi a 70
de ani de patriarhat
ale Bisericii Ortodoxe
Române. Vizita se par
ticularizează prin fap
tul
că
Patriarhia
Română reuşeşte să
realizeze, cu acest
prilej,
o
întruni
re aproape panortodoxă, la numai câte
va luni după întru
nirea de la Patmos,
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului Noua Romă si Patriarh Ecumenic
prin participarea mai
multor Intâistătători
de Biserici Ortodoxe, fapt pe care noi l-am subliniat într-un articol inti
tulat: „Demnitatea unui popor credincios. Ortodoxia universală întrunită în
România'.
Peste alţi doi ani, ca răspuns la marile provocări de natură spirituală
şi ecologică, ce priveau omenirea la sfârşitul celui de al doilea mileniu creş
tin, în perioada 2 0 -2 8 septembrie 1997, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu a organizat un Simpozion internaţional pentru protejarea mediu
lui înconjurător, având ca temă „M area Neagră în criză". Simpozionul s-a
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dorit a fi un semnal de alarmă în faţa pericolului poluării crescânde a creaţiei
lui Dumnezeu şi o chemare la coresponsabilitate a factorilor decidenţi în
ceea ce priveşte prevenirea acestor pericole, care pot fi tragice pentru întreaga
omenire. Implicarea Sanctităţii Sale în acest proiect a confirmat, odată în
plus, spiritul său progresist şi pro-ştiinţific, precum şi faptul că Bisericile
Ortodoxe sunt solidare în contribuţia specifică pe care o aduc la soluţio
narea crizelor umanităţii contemporane.
în perioada 11-16 octombrie 1997, Sanctitatea Sa a vizitat din nou
România pentru a participa la aniversarea a 500 de ani de la sfinţirea bisericii

mari a M ănăstirii Neamţ (1497-1997) şi la sărbătoarea Cuvioasei Parascheva
la Iaşi. Cu acest prilej a sfinţit noua biserică de la Seminarul Teologic —Neamţ
şi noua biserică de la Mănăstirea Sihăstria, şi a apreciat încă odată evlavia
şi statornicia în credinţă a credincioşilor ortodocşi români. în data de
15 octombrie 1997, Universitatea din Iaşi i-a conferit titlul de Doctor Honoris
Causa, elogiindu-se astfel personalitatea şi opera Patriarhului Bartolomeu al
Constantinopolului.
în zilele de 26 -2 8 octombrie 1999, Sanctitatea Sa a venit în România,
cu prilejul Simpozionului ecologic internaţional, cu tema: Dunărea, fluviul vie
ţii. Cu acest prilej, a participat şi la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucureştilor. în cele trei cuvântări rostite atunci, Sanctitatea Sa a
subliniat necesitatea implicării tinerilor în viaţa Bisericii, rolul Bisericii
Ortodoxe în Europa contemporană, precum şi importanţa şi locul
Teologiei între ştiinţele academice. Tot atunci, Sanctităţii Sale i s-a decer
nat titlul de Doctor Honoris Causa de către Universitatea din Bucureşti, iar
preşedintele României i-a conferit Ordinul N aţional „Steaua Rom âniei” în
grad de Mare Cruce.
O nouă vizită a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în România s-a des
făşurat în perioada 1 0-14 octombrie 2 000. în semn de apreciere deosebită
a activităţii academice a Sanctităţii Sale, Academia Română i-a decernat
Diploma Doctor Honoris Causa, iar Universitatea din Galaţi i-a conferit titlul
de Doctor Honoris Causa. în zilele de 12-14 octombrie 2000, a participat
la sărbătoarea Cuvioasei Parascheva şi la serbările Iaşilor, primind titlu de
Cetăţean de onoare al municipiului Iaşi.
Patru ani mai târziu, Patriarhul Bartolomeu a venit în România, în zi
lele de 15-21 octombrie 2 004, pentru a participa la festivităţile prilejuite
t
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de comemorarea a 500 de ani de la trecerea la Domnul a domnitorului Ştefan

cel Mare şi Sfânt. Cu acest prilej, i s-a conferit titlul de Membru de onoare al
Academiei Române şi a devenit Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca şi al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
In zilele de 4 -7 martie 2 005, Patriarhul Ecumenic Bartholomeu a par
ticipat la festivităţile închinate aniversării a 120 de ani de Autocefalie şi 80 de

ani de Patriarhat ale Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej, în cadrul şe
dinţei solemne a Sfântului Sinod, în conferinţa noastră cu titlul „Recunoştinţă

şi înnoire”, am subliniat rolul şi locul fiecărei Biserici Ortodoxe locale în
întărirea şi adâncirea unităţii panortodoxe.
Relaţiile frăţeşti dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Ecumenică s-au
dezvoltat şi în perioada de după întronizarea Noastră ca Patriarh al României
(30 septembrie 2007), prin continuarea lucrării înaintaşilor noştri, exprimându-ne, cu diferite prilejuri, preţuirea atât pentru dragostea şi prietenia pe
care Sanctitatea Sa le arată constant Bisericii noastre şi poporului român,
cât şi pentru înţelepciunea şi dinamismul pe care le arată în mărturisirea
Ortodoxiei la Constantinopol şi în alte mari oraşe ale lumii: J n timpul vi

zitelor efectuate în România, aţi avut prilejul să constataţi personal preţuirea pe
care V-o poartă clerul şi credincioşii ortodocşi români, ca respect pentru cel dintâi
între patriarhii ortodocşi, precum şi pentru legăturile tradiţionale cultivate între
Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică”.
La rândul său, Sanctitatea Sa a mărturisit de multe ori cât de mult apre
ciază Biserica Ortodoxă Română şi fidelitatea ierarhilor, clerului şi credincio
şilor faţă de credinţa ortodoxă păstrată de-a lungul secolelor. In acest sens,
Patriarhul Ecumenic afirma, cu prilejul participării la manifestările prilejuite
de aniversarea a 125 de ani de Autocefalie şi 85 de ani de Patriarhat ale Bisericii

Ortodoxe Române, în 2 7 octombrie 2 01 0 , la hramul Catedralei Patriarhale
din Bucureşti: „Faptul că nici nu se mai ştie a câta oară venim în vizită în

România, în calitate de Patriarh Ecumenic, mărturiseşte această dragoste [...],
(dând slavă lui Dumnezeu că) „ne-a învrednicit, în repetate rânduri, să venim

aici, ca să trăim împreună bucuria petrecerii în acelaşi Duh Sfânt, să adeverim
liturgic, în Euharistie, faptu l că între cele două Biserici, între întâistătătorii şi
ierarhia lor, există o legătură indestructibilă, întru D omnul'.
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In această lumină a comuniunii fraterne şi a coresponsabilităţii pastorale
pentru binele Ortodoxiei întregi, ne rugăm lui Dumnezeu să reverse daru
rile Sale cele bogate peste Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu,
acum la împlinirea a 50 de ani de slujire bisericească şi 20 de ani de păstori
re a Arhiepiscopiei Constantinopolului şi a Patriarhiei Ecumenice, fiind, în
acelaşi timp, un harnic misionar-binevestitor al Ortodoxiei contemporane,
într-o lume tot mai secularizată şi frământată.
Hristos Domnul „Mai marele Păstorilor' să-i dăruiască ani mulţi şi buni!
t D an iel
Patriarhul României

Summary: A Missionary Patriarch - The Importance of the Ecumenical Patriarch
Bartholomew’s Visits to Romania2 (the 2 6 ^ of October 2011)
During his numerous visits to Romania, His Holiness Bartholomew,
Ecumenical Patriarch, took up positions that ascertained the point of view of the
Ecumenical Patriarchate as to the contemporary mission of Orthodoxy, the impor
tance of the relationship with the Romanian Orthodox Church, and the necessity
of practically approaching the inter-orthodox relationship. Estimating the first visit
that His Holiness made to Romania, we mention it had a deep ecclesiological and
theological content, pointing out, on the one hand, the place and the part of the
Ecumenical Patriarchate within Orthodoxy, and, on the other hand, the Orthodoxy
unity between freedom and responsibility, not ignoring the naţional identity and
freedom (Mother-Church and Sister-Church), as well as the Orthodox solidarity
and mutual help that are expected to be ever more implemented.
As for the relationship of the Romanian Patriarchate with the Ecumenical
Patriarchate, it must be said that the period of pastoral mission of our predecessor,
the Patriarch Teoctist of eternal memory, was one of the richest. The meetings of

2Article written by the Patriarch of Romania for the Pneumatiki D iakonia periodical
journal of the Metropolis of Konstantia and Ammochostos, the Church of Cyprus, on the
occasion of twenty years since the Ecumenical Patriarch Bartholomews election (the 2nd of
November 1991).
\
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the Heads and representatives of the two Churches was unprecedentedly frequent,
did revive and invigorate the century-old relations between the two sister Orthodox
Churches. O f course, there are objective explanations for these, and the personal fac
tor is not to be neglected. Among the main objective elements there is the downfall
of communism and the liberation of the Romanian Orthodox Church from under the oppression and control of the totalitarian atheistically state, which brought
about a feeling of effervescence in revealing faith, now arisen from regained freedom
and assumed responsibility.
His Holiness Patriarch Bartholomew had been long cultivating the dynamism
of the relations between the Ecumenical Patriarchate and the Romanian Patriarchate.
As early as his being elected, on the 22nd of October 1991, and his installing in office, on the 2nd of November 1991, His Holiness gave a new impulse to the activity
of the Ecumenical See, vigorously shaping its course of action in the inter-orthodox
relations, animated by his own enthusiasm, his sound theological grounding, his
wide conception and his rich experience in inter-Christian and interreligious contacts. His Holiness has always held himself a great friend of the Romanian Orthodox
Church and thereby a loyal friend of the whole Romanian people. His Holiness
declared that, during the centuries of dire poverty that the Ecumenical Patriarchate
had been suffering, “the destitute Church o f Christ” depended almost exclusively
upon the money paid by the Princes ofWallachia and Moldavia to help “the Mother

who was in want and pairi'. It is with regard to this situation that His Holiness
accurately stated: “History shows us that, in the 17h century, the Romanian Princes,

the only Christian Princes in the Ottoman Empire, had their thrones in the Patriarchal
Cathedral o f Constantinople, just before the patriarchal throne, that is to say, where the
Byzantine Emperors very throne used to stand in days ofyore ” (Bucharest, the 18th of
August 1993).
Further on, we are going to run over the meetings at a high level o f the two
Heads o f the Romanian Patriarchate and the Ecumenical Patriarchate, in order to
give an integrated picture of the relations between the two Churches during two
decades, since His Holiness Bartholomew was elected and installed, by Gods will,
in the ofFice of Ecumenical Patriarch:
An Ecumenical Patriarchs first visit to Romania after the downfall of
communism (visit which was occasioned by no anniversary whatsoever) took place
between the 12th and the 18th of August 1993. This visit may be looked upon as one
of the most important ones of the Patriarch Bartholomew in Romania, taking into
account its length of time, its rich program, the very dense content of its numerous
speeches, as well as the inclusion of Transylvania in the program of this visit. The
office of the Divine Liturgy, the consecration of the new church on the premises
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of the monastic ensemble of Brâncoveanu — Sâmbăta de Sus Monastery, and His
Holiness’ taking part in a solemn meeting of the Holy Synod of the Romanian
Orthodox Church were all main events of this visit, and threw into relief the unity
and brotherhood of the two Patriarchates, as well as the energy and spiritual vitality
of the Romanian Orthodoxy within pan-orthodox context. Speaking about the relations between the two Sister-Churches, His Holiness pronounced these meaningful
words at the end of his visit, when he was on the airport and about to leave. “ Wefeel

we are the Romanian peoples fu ll brothers not only owing to our mutualfaith , but also
to our participations in the same civilization whose power exceeds the naţional bounds
and becomes all mens property*.
It is in the solemn meeting of the Holy Synod that His Holiness prophetically
designated our times as a kairos of Orthodoxy: “ The hour o f Orthodoxy has rungy and

we are already living i f . In this age of change and challenge, His Holiness highly
appreciated the Romanian Orthodox Church, her ecclesiastic leadership, the clergy
and all the orthodox faithful, in more than one of his allocutions. “ The Orthodox

Church o f Romania, even during the atheistically regime, caused much optimism and
admiration. She is successful in it also today. ..We do wish again that the country would
go past the economic depression as soon as possible, so that the Romanian people could
erect in Bucharest the great cathedral which is worthy o f the greatness o f this people
Only two years had passed away, and His Holiness Bartholomew, the Ecumenical
Patriarch, took part, between the 21st of October and the l st of November, in the
festivities occasioned by the Anniversary o f 110 years since the Romanian Orthodox

Church was proclaimed autocephalous, and 70 years since she was Patriarchate. This
visit was a high appreciation given to the Romanian Orthodox Churchs having been
successful in gathering in this occasion an almost pan-orthodox assembly, only a few
months after the reunion in the isle of Patmos, bringing together several Heads of
Orthodox Churches, which we emphasized in one of our articles carrying the title

“Dignity o f a Faithful People. Universal Orthodoxy Reunited in Romania .”
After other two years, in answer to the great spiritual and ecological challenges concerning mankind in the second Christian millennium, between the 20th
and the 28lh of September 1997, His Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch,
organized an International Colloquium for the environmental protection, debating
on “The Black Sea in Crisis”. This Colloquium intended to be an alarm beli ringing at the danger of the increasing pollution of God’s creation, as well as an appeal
to responsibility of the agents of decision in the matter of preventing these dangers,
which can be tragic for all mankind.
The involvement of His Holine$6 int^ this project revealed once more his progressive-minded and science-loving personality, as well as the Orthodox Churches’

379

O RTO D O X IA ÎN DIALOG
being solidary in their specific contribution to solving the major crises o f contemporary mankind.
Between the 1 l th and the I6 th of October 1997, His Holiness made a new visit
to Romania, in order to attend the anniversary offove hundred years since the great

church o f Neamţ Monastery was consecrated (1497-1997), and thefeast day ofVenerable
Paraskevi in Iaşi. On this occasion, he consecrated the new church o f the Theological
Seminary —Neamţ, and the new church o f Sihăstria Monastery, highly appreciating
once more the Romanian orthodox faithfuls devoutness and constancy in faith. On
the 15th o f October 1997, he was awarded the academic title of Doctor Honoris Causa
by the University of Iaşi; during this solemn festivity the personality and work of the
Patriarch Bartholomew of Constantinople were greatly extolled.
Between the 26th and the 28th of October 1999, His Holiness came back to
Romania on the occasion of the International Ecological Colloquium on The Danube-

River o f Life. It is on this occasion that took part in the feast day of Saint Demetrius
the New, protector of Bucharest. His Holiness gave then three speeches in which
he emphasized the necessity that young generation should involve more vigorously
into the life of the Church, the role of Orthodox Church in contemporary Europe,
as well as the importance and place of theology among the academic sciences. In
the same time, His Holiness was awarded the title of Doctor Honoris Causa by the
University of Bucharest, and the President of Romania conferred him the uStar o f

Romania” National Order in Grade o f Great Gross.
His Holiness made a new visit to Romania between the 10th and the l4 th of
October 2000. On this occasion, he was awarded the title o f Doctor Honoris Causa
by the Academy of Romania, in token of high esteem for his academic activity. The
University of Galaţi conferred him the same title. Between the 12th and the 14th of
October 2000, His Holiness attended the feast day ofVenerable Paraskevi and the
city of Iaşi festival, being also given the title of freeman of the city.
Four years later, Patriarch Bartholomew came to Romania, between the 15th
and the 21st of October 2004, in order to take part in the festival occasioned by the

commemoration offive hundred years since Saint Stephen the Great departed to the Lord.
It is also on this occasion that he was awarded the title of Member ofHonour o f the

Romanian Academy, and the title of Doctor Honoris Causa by Babeş-Bolyai University
of Cluj-Napoca and Ovidius University of Constanţa.
Between the 4 th and the 7th of March 2005, the Ecumenical Patriarch
Bartholomew participated in the festival dedicated to the anniversary o f 110 years

since the Romanian Orthodox Church was proclaimed autocephalous, and 70years since
she was Patriarchate. On this occasion and within the frame of the solemn meeting
of the Holy Synod, we gave a lecture carrying the title “Gratitude and Renewal in
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which we emphasized the place of each local Church in consolidating and extending
the pan-orthodox unity.
The fraternal relations between the Romanian

Patriarchate and the

Oecumenical Patriarchate also developed in the period after our enthronement as
Patriarch of Romania (the 30th of September 2007), by continuing our predecessors’
work; on sundry occasions we used to express our high esteem for the feelings of Iove
and friendship that His Holiness constantly showed our Church and the Romanian
people, as well as for the wisdom and energy he puts in confessing Orthodoxy in
Constantinople and in other great cities all over the world: “during the visits that You

made in Romania, You had the occasion ofpersonally finding the esteem the Romanian
Orthodox clergy and believers feel fo r You, in token o f respect fo r the first among the
Orthodox Patriarchs, as well as fo r the traditional relations between the Romanian
Orthodox Church and the Ecumenical Patriarchate
In his turn, His Holiness confessed more than once how very much he appreciates the Romanian Orthodox Church and the devotion of the high ecclesiastics, the clergy and the faithful for the Orthodox faith preserved for centuries.
It is on that score that the Ecumenical Patriarch declared, on the occasion of his
participation in the anniversary of 125 years since the Romanian Orthodox Church
was proclaimed autocephalous and 85 years since she was Patriarchate (the 27 ^ of
October 2010, the Patronal Feast Day of the Patriarchal Cathedral in Bucharest):

“Our making so very frequent visits to Romania, to the point o f everybody has almost
forgotten their number, in our capacity as Ecumenical Patriarch, gives evidence o f our
true Iove (...)> (glorifying the Lord that) “He allowed us to come here many times, in
order to feel together thejoy ofliving in the same Holy Spirit, to confirm liturgically, in
the Holy Eucharist, the fact that there is an indestructible relation, in the Lord, between
the two Churches, their Heads and their high ecclesiastics”.
It is in this light of the fraternal communion ant he pastoral joint responsibility for the benefît of the whole Orthodoxy that we elevate fervent prayers to the
Lord, so that He should lavish His rich gifts on His Holiness, Ecumenical Patriarch
Bartholomew, now, when 50 years it has been since he served the Church, and
20 years since he shepherded the Archdiocese of Constantinople and the Ecumenical
Patriarchate, being at the same time a hard working missionary who has heralded the
contemporary Orthodoxy in a world ever more secularized and anxious.
May Jesus Christ the Lord, “the Chief Shepherd\ bestow many happy years
upon him!
t E & n ie l

N
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Mesajul Patriarhului României
adresat Sanctităţii Sale Bartolomeu,
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de patriarhat
(26 octombrie)

Sanctităţii Sale BARTOLOMEU,
Arhiepiscop a l Constantinopolului —Noua Romă,
Patriarh Ecumenic
Sanctitatea Voastră,
La împlinirea a două decenii de la întronizarea Sanctităţii Voastre, Vă
adresăm frăţeşti urări de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, har şi ajutor de
la Dumnezeu în activitatea pe care o desfăşurări.
In lumina comuniunii fraterne şi a coresponsabilităţii pastorale pen
tru binele Ortodoxiei întregi, Ne rugăm lui Dumnezeu să reverse daru
rile Sale cele bogate peste Sanctitatea Voastră, la împlinirea, de curând, a
50 de ani de slujire bisericească şi a 20 de ani de păstorire a Arhiepiscopiei
Constantinopolului şi a Patriarhiei Ecumenice.
Hristos Domnul „Mai marele Păstorilor ’ să Va dăruiască ani mulţi şi
buni!
Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos,
t

D

a n ie l

Patriarhul României
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Mesajul Patriarhului României adresat Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic
Summary: The Message of the Patriarch of Romania Addressed to His Holiness
Bartholomew on the Occasion of 20 Years’ Office as a Patriarch (the 2 6 ^ of
October 2011)
To His Holiness BARTHOLOMEW,
Archbishop o f Constantinople - New Rome,
Ecumenical Patriarch

Your Holiness>
On the occasion of two decades since Your Holiness' enthronement, We feel
overjoyed to address You our fraternal good wishes for health and salvation, peace
and glee, Divine Grace and help from the Lord in the activity You carry on.
In the light of the fraternal communion and the pastoral joint responsibility for the good o f the whole Orthodoxy, We pray God to lavish His rich gifts
upon Your Holiness in plenty, on this happy occasion of 50 years’ church-service
and 20 years’ offîce as an archbishop o f the Archdiocese of Constantinople and the
Ecumenical Patriarchate.
May the Lord Jesus Christ, "the Chief Shepherd” grant You many good years!
With highest esteem and Iove in Christ, let me remain
Yours fraternally,
t D a n ie l
Patriarch o f Romania
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Vizita pastorală a Preafericitului Părinte Teodor al II-lea,
Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi,
în Patriarhia Română (26 octombrie - 1 noiembrie)
M arinei Laurenţiu M a r c u ,
Gheorghe-Cristian P o p a

în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2011, Preafericitul Părinte Teodor
al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, a efectuat o vizită pastorală
în Patriarhia Română. Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, l-a întâmpi
nat pe Patriarhul Alexandriei în ziua de 26 octombrie pe scena special amenajată din
apropierea Catedralei patriarhale. Cu acest prilej a fost oficiată o slujbă de Te Deum ,
după care, cei doi patriarhi au sfinţit noile sedii ale ostenitorilor din Administraţia
Patriarhală şi Eparhială, respectiv noul sediu al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei
(Arhiepiscopia Bucureştilor), noua locaţie a Cancelariei Sfântului Sinod şi a noului
studio al postului de televiziune TRINITAS TV, noile birouri ale Serviciului econo
mic - financiar al Administraţiei patriarhale şi ale Redacţiei publicaţiilor Lumina.
In ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou> 27 octombrie, cu
prilejul celui de-al doilea hram al Catedralei patriarhale, în apropierea locaşului de
cult, cei doi Intâistătători, alături de un sobor impresionant de ierarhi, au ofici
at Sfânta Liturghie. Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea a participat şi la
Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunită sub preşe
dinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ziua de 28 octombrie. De asemenea,
Preafericirea Sa a luat parte la manifestările prilejuite de canonizările Sfinţilor Ierarhi
transilvăneni Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, la Sibiu (29 octombrie) şi Alba Iulia
(30 octombrie), prilejuri cu care a lăudat credinţa poporului român, iar, în ziua de
31 octombrie, a vizitat Mănăstirea Dumbrava din judeţul Alba şi Palatul Cotroceni,
unde a fost primit de Preşedintele României, Traian Băsescu.
Vizita în ţara noastră a Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh
al Alexandriei şi al întregii Africi, s-a încheiat pe data de 1 noiembrie 2011, după ce
a făcut mai multe popasuri duhovniceşti la câteva mănăstiri din Capitală şi judeţul
Ilfov, precum şi la Seminarele teologice din Bucureşti şi de la Mănăstirea Pasărea.
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Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi, a desfăşurat, în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2011,
o bogată vizită pastorală în Patriarhia Română, unde a împărtăşit credin
cioşilor binecuvântarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, întemeieto
rul Bisericii creştine din Alexandria. Primirea oficială de către Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a delegaţiei Patriarhiei
Alexandriei şi a întregii Africi, condusă de Preafericirea Sa Teodor al II-lea, a
avut loc, în ziua de miercuri, 26 octombrie, la prânz, după ce înaltpreasfinţitul
Hrisostom de Patras, aflat în România (24-31 octombrie 2011) cu moaştele
Sfântului Apostol Andrei, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii pe scena de pe
esplanada Palatului Patriarhiei, cu ocazia sărbătorii Sfântului D imitrie Izvorâtorul de Mir. La întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al
II-lea s-a săvârşit slujba de Te Deum, după care Intâistătătorul Bisericii noas
tre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a adresat Patriarhului Alexandriei
următorul cuvânt de bun venit:

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu ierarhi prezenţi la Bucureşti
cu ocazia hritmului Catedralei patriarhale
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Preafericitul Părinte Teodor al II-lea Papă si Patriarh al Alexandriei si al întregii Africi,
prezent la sărbătoarea „Sfântului Dimitrie cel Nou \ Ocrotitorul Bucurestiului

„în numele tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în numele clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, Vă spunem
din toată inima, bine ati venit!
Preafericirea Voastră, continuaţi şirul vizitelor irenice ale
Patriarhilor Alexandriei şi ai întregii Africi, arătând prin aceasta comu
niunea noastră frăţească ortodoxă, dar şi coresponsabilitatea noastră în
misiunea ortodoxă astăzi.
în ultimii 50 de ani am avut mai mulţi patriarhi ai Alexandriei care
ne-au vizitat. în 1958 a fost prezent la Bucureşti vrednicul de pomeni
re Patriarh al Alexandriei Hristofor. în 1971 a fost Preafericitul Patriarh
Nicolae, deci cu 40 de ani în urmă. în 1994 şi în 1995 a fost la Bucureşti,
în vizită frăţească, Preafericitul Patriarh Partenios al III-lea care a fost şi
părintele duhovnicesc al Preafericirii Voastre. în anii 1998 şi în 2003 a fost
în România, invitat de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, vrednicul
de pomenire Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, Petros al VH-lea.
Astăzi, cu multă bucurie primim pe Preafericirea Voastră, în mijlo
cul nostru, la sărbătoarea mare a Sfântului Cuvios Dimitrie, Ocrotitorul
Catedralei noastre patriarhale, dar şi Ocrotitorul Bucureştilor. Bucuria
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noastră este mare pentru că înaltpreasfinţitul Mitropolit Hrisostom de
Patras, cu binecuvântarea Preafericitului Ieronim al Atenei şi al între
gii Elade, ne-a adus Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei care ne
îndeamnă să păstrăm credinţa apostolică şi care adună toate popoarele
în bucuria mărturisirii Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Bucuria noastră sporeşte şi prin prezenţa Preafericirii Voastre la
Bucureşti.
Amintim tuturor celor care ne ascultă că Preafericirea Voastră sunteti
/
un om bun la suflet şi harnic misionar. Citind biografia Preafericirii
Voastre am rămas impresionaţi de multa activitate misionară pe care
aţi desfăşurat-o şi pe care o desfăşuraţi ca Patriarh al Alexandriei, dar şi
înainte ca Mitropolit al acestei patriarhii. V-aţi născut în 1954 în Creta, aţi
studiat la Atena, la Tesalonic şi la Odessa, unde aţi studiat literatură, filo
zofie şi artă. Aţi fost reprezentant al Patriarhiei Alexandriei în Patriarhia
Rusă, cu sediul la Odessa, apoi, din 1990 până în 1997 aţi fost reprezentant
al Patriarhiei Alexandriei la Atena. Aţi fost vicar patriarhal pentru scurt
timp şi apoi aţi devenit Mitropolit pentru Camerun, pentru Zimbabwe
şi aţi desfăşurat o activitate deosebită pentru promovarea Ortodoxiei în
Africa. Aţi înfiinţat o mulţime de centre misionare şi culturale nu nu
mai în Camerun şi Zimbabwe, ci şi în Mozambic, Botswana şi în Angola,
iar în oraşul Johannesburg avem o parohie ortodoxă românească care
funcţionează cu binecuvântarea Preafericirii Voastre şi care se bucură de
o deosebită atenţie din partea Mitropolitului de Johannesburg şi Pretoria,
din cadrul Patriarhiei Alexandriei.
Această cooperare frăţească misionară, care se vede prin prezenţa
unei parohii româneşti care se află în jurisdicţia Preafericirii Voastre,
dar care este susţinută şi de Patriarhia Română, ne îndeamnă să dăm ca
exemplu această conlucrare ca o conlucrare frăţească misionară realistă
şi responsabilă pentru timpul de astăzi. Pentru toate aceste motivaţii şi
pentru multe altele noi vă primim cu multă dragoste frăţească şi cu mult
respect. Ştim că patriarhii Alexandriei au fost mari apărători ai credinţei
ortodoxe în timpul Sinoadelor Ecumenice, începând cu Sfântul Atanasie
al Alexandriei la Sinodul I Ecumenic, continuând cu Sfântul Chirii al
Alexandriei şi alţi mari teologi ierarhi ai Alexandriei, care au devenit
învăţători ai lumii creştine. Deci, noi astăzi ne bucurăm că sunteţi pre
zent aici.
Bine aţi venit în mijlocul nostru şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să
Vă dăruiască sănătate şi acelaşi zel în lucrarea misionară în Africa şi în
mărturia pe care o daţi în ltimea întreagă astăzi".

ORTODOXIA ÎN DIALOG

De asemenea, Patriarhul Alexandriei a multumit Patriarhului României
pentru primirea deosebită şi pentru dragostea şi purtarea de grijă, în duhul
iubirii frăţeşti, printr-un cuvânt pe care-1 prezentăm în continuare:

„Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel,
Patriarh a l României,
Preaiubite frate şi împreună liturghisitor cu Smerenia Noastră,
Inaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Excelentele Voastre,
Domnilor reprezentanţi ai autorităţilor de Stat,
Iubiţi preoţi si diaconi ai lui Hristos,
Preacuviosi
si monahii*,
> monahi >
Iubiţi
> credincioşi
> *,
Slavă şi preacinstire înălţăm lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta
Treime lăudat că Ne-a învrednicit să venim astăzi în România, tara
dumneavoastră binecuvântată, şi să ne întâlnim aici cu fraţi prea
iubiţi.
/
în acest moment, ne aflăm lângă Preafericirea Voastră, răspun
zând invitaţiei pe care aţi adresat-o cu dragoste frăţească, să prăznuim împreună, mâine, sfânta pomenire a Cuviosului Dimitrie cel Nou,
Apărătorul şi Ocrotitorul Bucureştilor.
Acest pelerinaj constituie expresia dragostei frăţeşti autentice
şi a comuniunii sincere, în duhul iubirii şi susţinerii reciproce între
Preasfintele Noastre Biserici, fapt care se petrece de multe veacuri.

Preafericirea Voatrăy
Venim lângă Preafericirea Voastră ca frate în Hristos, ca să dăm
expresie, împreună, unităţii noastre de credinţă în legătura dragostei.
Venim lângă Preafericirea Voastră din Tronul Patriarhal al Sfântului
Evanghelist Marcu ca să împărtăşim tuturor, din inimă, binecuvân
tarea apostolică.
Cu mare bucurie, Ne întâlnim şi cu înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii
arhierei ai Tronului Patriarhal al României, care, cu simţăminte de
dragoste frăţească şi din dorinţa de a ne onora, se află astăzi, aici,
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pentru a-şi arata astfel respectul şi aprecierea faţă de cel care, cu harul
lui Dumnezeu, este Patriarh al unui Tron Apostolic, cu o moştenire
spirituală covârşitoare, şi cu o istorie care se pierde în negura vremu
rilor, din primii ani de creştinism.
Da, Preafericirea Voastră, cinstiţii arhierei, în calitatea lor de spri
jinitori şi colaboratori ai Preafericirii Voastre, sunt pietrele de mare
preţ care împodobesc mitra de întâi ierarh a Preafericirii Voastre. Să
se bucure Israel de Cel ce l-a făcut pe el, şi fiii Sionului să se veselească
de împăratul lor, spune psalmistul (Psalmul 149, 2).
Străvechea Patriarhie a Alexandriei şi a întregii Africi străbate
deja al III-lea mileniu al istoriei sale foarte agitate. O istorie care a în
ceput cu primul ei episcop, Sfântul Evanghelist Marcu, şi se continuă
până în zilele noastre fără întrerupere, păstrând cu statornicie credin
ţa creştină nealterată, întemeiată pe tradiţia apostolică şi pe moşteni
rea neschimbată lăsată de Sfinţii Părinţi şi de marile personalităţi du
hovniceşti, care au împodobit acest Tron. Istoria Tronului Patriarhal
al Alexandriei a întregistrat, totodată, şi a arătat sensul în care trebuie
să meargă Biserica de pretutindeni, încă din primele zile ale prezenţei
sale în lume.
Aducând, aşadar, şi această mărturie despre calea străbătută
de Patriarhia Alexandriei, de-a lungul istoriei, privim cu bucurie la
distinşii clerici şi colaboratori ai Preafericirii Voastre, dorindu-le, din
adâncul inimii, sănătate, bunăsporire în viaţa duhovnicească şi roade
bogate de la Hristos, în activitatea lor pastorală.
In aceste momente, când ne aflăm sub înrâurirea emoţiei fireşti,
mulţumirea Smereniei Noastre se exprimă cu sinceritate şi cu senti
mente bogate de veselie duhovnicească, în adâncul sufletului. Dar ea
se exteriorizează şi devine stare de rugăciune, cerere tot mai stărui
toare şi rugă fierbinte ca Domnul să vă întărească pe toţi, iubiţi fraţi,
ca să duceţi mai departe slujirea Bisericii în duhul Crucii şi al învierii,
adică cu sacrificii spre biruinţă. Deodată ne vin pe buze cuvintele
imnografului: Doamne al Puterilor, fii cu noi...; Doamne al Puterilor,
miluieşte-ne pe noi!.
Vă urăm, Preafericirea Voastră, cinstit frate în Hristos, să trăiţi
întru mulţi ani şi să păstoriţi poporul român cel drept credincios, spre
lauda şi slava lui Dumnezeu. Pe lângă acestea, credem, de asemenea,
că şi Preafericirea Voastră Vă veţi ruga pentru străvechea Noastră
Patriarhie; Rugăciunile Preafericirii Voastre constituie pentru noi un
dar scump şi de mare prej!!

O R TO D O X IA ÎN DIALOG

Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea si Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
oficiind slujba de sfinţire a noilor sedii din Administraţia Patriarhală

Vă mulţumim pentru primirea cordială pe care ne-o faceţi, pen
tru dragostea şi purtarea de grijă, în duhul iubirii frăţeşti. Dar, mai
ales, Vă mulţumim pentru cuvintele frumoase adresate nouă şi dele
gaţiei însoţitoare, care sunt expresia nobleţei sufleteşti a Preafericirii
Voastre.
Rugăciunea de preaslăvire a lui Dumnezeu se înalţă ca o tămâ
ie cu bun miros, dar şi ca cerere stăruitoare şi caldă, către Hristos,
Păstorul cel Mare, Căruia cu mare glas Ii strigăm: Doamne, Doamne,
caută din cer şi vezi, şi cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta
Ta, şi o desăvârşeşte pe ea!
Intru mulţi ani, Preafericirea Voastră!"

In seara aceleiaşi zile de miercuri, cei doi patriarhi, însoţiţi de ierarhi
români şi greci, precum şi de numeroşi preoţi, au binecuvântat noile sedii
ale ostenitorilor din Administraţia Patriarhală şi Eparhială, respectiv noul se
diu al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei (Arhiepiscopia Bucureştilor), noua
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Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
alături de ierarhi şi preoţi ostenitori ai Arhiepiscopiei Bucureştilor

locaţie a Cancelariei Sfântului Sinod şi a noului studio al postului de tele
viziune al Patriarhiei Române, TRIN ITAS TV, noile birouri ale Serviciului
economic-financiar al Administraţiei patriarhale şi ale Redacţiei publicaţiilor

Lumina.
A doua zi, 27 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dim itrie cel
Nou, Ocrotitorul Bucureştiului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi
Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii
Africi, au oficiat Sfânta Liturghie, înconjuraţi de un sobor de ierarhi orto
docşi români, greci, bulgari şi ucraineni, preoţi şi diaconi, pe podiumul spe
cial amenajat lângă Catedrala patriarhală. Alături de cei doi Intâistătători,
Patriarhul României şi Patriarhul Alexandriei, s-au aflat IPS Georgios,
Mitropolit de Accra, IPS Hrisostom, Mitropolit de Patras, IPS Antonie,
Arhiepiscop de Borispil, PS Naum, Episcop de Stobiski (Bulgaria) şi
următorii ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
ÎPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul
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Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiate de către Preafericitul Părinte Teodor al II-lea ,
Patriarhul Alexandriei si al întregii Africi şi Preafericitul Părinte Daniel\ Patriarhul României,
înconjuraţi de un sobor impresionant de ierarhi, preoţi şi diaconi,
cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, ÎPS Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, IPS Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului
şi Vrancei, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, ÎPS Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
ÎPS Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Corneliu,
Episcopul Huşilor, PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Sofronie,
Episcopul Ortodox Român al Oradiei, PS Nicodim, Episcopul Severinului
şi Strehaiei, PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, PS Galaction,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
PS Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS Visarion, Episcopul
Ţuicii, PS Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Gurie, Episcopul Devei şi
Hunedoarei, PS Daniil, Episcop administrator al Episcopiei Dacia Felix
(Serbia), PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei,
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Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă si Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
şi Preafericitul Părinte Daniel\ Patriarhul României, alături de ierarhi şi preoţi
prezenţi la hramul Catedralei patriarhale din Bucureşti

PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, PS Mihail,
Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande, PS Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Vasile Someşeanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, PS Paisie Lugojeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Sofian Braşoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei
şi Luxemburgului, PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului, PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Teodor al II-lea, Patriarhul
Alexandriei, a rostit un cuvânt de învăţătură, pe care îl redăm mai jos inte
gral, în care a evidenţiat relaţiile de comuniune duhovnicească şi de ajutorare
reciprocă care au existat în istorie între păstorii scaunului apostolic întemeiat
de Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu în Alexandria Egiptului şi domnito
rii şi păstorii duhovniceşti ai ponorului român.
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Cuvântul Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Patriarhul
Alexandriei, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

„Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel, Patriarhul României,
Inaltpreasfinţiile si Preasfinţiile Voastre,
Iubiţi fraţi în Domnul si împreună liturghisitori,
Excelenţele voastre,
Domnilor reprezentanţi ai autorităţilor de stat,
Binecuvântat popor a l lui Dumnezeu,
In Taina Dumnezeieştii Euharistii se arată şi se exprimă în chip
desăvârşit dragostea nemărginită, mila şi prezenţa iubitoare veşnică a
lui Dumnezeu în lume. Totodată, Taina Jertfei Domnului arată calea
duhovnicească pe care avem datoria sfântă să o străbatem în viaţă, ca
să dăm mărturia cea bună şi să devenim sfeşnice luminoase şi sare a
pământului. în felul acesta, urmăm pilda Sfinţilor Bisericii noastre,
care, păşind pe calea cea strâmtă, s-au făcut pentru totdeauna purtă
tori ai Harului Sfântului Duh.
Astăzi, avem deosebita cinste de a săvârşi sfânta slujbă a Jertfei
nesângeroase alături de Preafericirea Voastră, răspunzând cu plăcere
la invitaţia pe care aţi adresat-o cu amabilitate, în duhul dragostei fră
ţeşti, aceea de a vizita Preasfânta Biserică din România şi de a prăznui,
împreună, sfânta pomenire a Cuviosului Dimitrie cel Nou, Apărătorul
şi Ocrotitorul Bucureştilor. Pentru poporul român, pomenirea acestui
Sfânt, care se săvârşeşte întru miros de bună mireasmă duhovniceas
că, înseamnă izbăvirea din nevoi şi întărire în dreapta credinţă.
Cuviosul Dimitrie L-a iubit din tot sufletul pe Hristos, a luptat
lupta cea bună a dreptei credinţe şi a preaslăvit pe Dumnezeu în cu
vânt şi faptă. El a primit din belşug Dumnezeiescul Har şi, mai ales,
harisma facerii de minuni, întrucât şi-a trăit viaţa sub semnul răbdării
în tăcere, al privegherii în rugăciune, al acriviei în împlinirea voin
ţei dumnezeieşti, luând aminte totdeauna la mărturisirea adevărului
evanghelic.
Slăvit să fie, aşadar, numele Preabunului Dumnezeu, Care necon
tenit evidenţiază roadele lucrării Sfântului Duh în mijlocul neamului
sfânt al creştinilor ortodocşi, şi-i arată lumii pe Sfinţii Săi, din toate
veacurile, de la începutul răspândirii cuvântului Sfintei Evanghelii
până în zilele noastre.
394
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în formularea propovăduirii cuvântului Sfintei Evanghelii, un rol
determinant l-au avut, pentru întreaga Biserică, deschizătorii de dru
muri în tainele teologiei, care au trăit pe pământul Egiptului. După
predicarea cuvântului lui Dumnezeu cel de viaţă purtător şi muceni
cia, la anul 68 după Hristos, a Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu,
Luminătorul Egiptului, în această ţară roditoare a Nilului, au apărut
mari personalităţi creştine, între care se numără scriitori bisericeşti
ca Origen, Clement Alexandrinul şi Panten, asceţi şi monahi precum
Sfântul Antonie cel Mare, Cuvioşii Pahomie, Pimen şi Isidor Pelusiotul,
Părinţi şi învăţători ai lumii, cum au fost arhiepiscopii şi patriarhii
Alexandriei, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Chirii şi Sfântul Ioan
cel Milostiv. Aceştia, găsind aici un pământ roditor duhovniceşte, au
dezvoltat învăţătura creştină şi au făcut să strălucească peste veacuri
lumina ei. Această învăţătură constituie comoara duhovnicească de
mare preţ lăsată, ca patrimoniu sfânt, celorlalte Biserici Ortodoxe.
Moştenirea transmisă de ei a stat la originea legăturilor duhov
niceşti dintre străvechea Biserică a Alexandriei şi Biserica Ortodoxă
Română. Sunt legături trainice statornicite de veacuri şi călite în focul
trecerii timpului. Ele au luat forma susţinerii reciproce în momentele
critice de răscruce ale istoriei bisericeşti, în general, şi mai ales ale pe
rioadei cuprinse între sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul seco
lului al XVIII-lea. Aşa au înaintat Bisericile noastre împreună, pe căile
istoriei, în duhul iubirii fraterne.
Pe de o parte, Biserica Alexandriei, prin intermediul unor pa
triarhi, mitropoliţi, episcopi şi simpli clerici sau monahi, a oferit un
nepreţuit ajutor misionar şi teologic Bisericii Române, în lupta dusă
pentru păstrarea identităţii ortodoxe autentice în faţa influenţelor re
ligioase apusene. La rândul ei, Biserica Ortodoxă Română şi domni
torii Principatelor dunărene au oferit în schimb susţinere materială
Tronului Patriarhal al Sfântului Marcu, darul susţinerii materiale fi
ind de importanţă vitală pentru supravieţuirea sa în vremurile grele
ale dominaţiei otomane.
Caracteristic este faptul că, dintre cei 17 patriarhi care au păstorit
în Alexandria, de la sfârşitul secolului al XVI-lea până la sfârşitul se
colului al XVIII-lea, 10 au călătorit în Principatele dunărene, unde au
propovăduit credinţa adevărată şi au combătut prozelitismul subver
siv exercitat de propaganda catolică. Doi dintre ei, patriarhii Mitrofan
Critopulos şi Nichifor, au trecut la cele veşnice în cursul călătoriilor
făcute în Ţările Române, în^imp ce patriarhul Matei Psaltul a fost
întronizat în Catedrala mitibpolitană din Bucureşti. Desigur, nu este
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întâmplător faptul că, în această perioadă, urcă pe Tronul Sfântului
Evanghelist Marcu arhipăstori aparţinând, prin devotament, Bisericii
Răsăritene de pretutindeni şi care au fost străluciţi apărători ai dog
melor credinţei dreptmăritoare, în frunte cu Sfinţii Meletie Pigas şi
Chirii Lucaris, patriarhii Alexandriei.
Primul dintre ei, Sfântul Meletie Pigas (1590-1601), încuraja şi ri
dica moralul voievozilor Mihnea al II-lea al Ţării Româneşti şi Petru
cel Şchiop al Moldovei, prin scrisori adresate lor încă din vremea
când era protosinghel al Tronului alexandrin. Totodată, manuscrise
cu operele sale, privind învăţătura de credinţă ortodoxă şi combaterea
primatului papei de la Roma, circulau şi în Ţările Române, pentru
luminarea dreptcredincioşilor creştini. Dar, şi ca locţiitor al Tronului
Ecumenic, după moartea patriarhului Ieremia, în septembrie 1597,
Meletie Pigas a apărat revendicările îndreptăţite ale românilor, în ca
litate de mijlocitor între înalta Poartă şi Voievodul Ţării Româneşti,
Mihai Viteazul.
De asemeanea, al doilea dintre ei, Sfântul Chirii Lukaris, însoţit
de către viitorul patriarh al Alexandriei, Mitrofan, vizita, pe la anul
1613, Ţara Românească la invitaţia Voievodului Radu Mihnea. în
cursul şederii de doi ani aici, a străbătut neobosit Principatele Române
şi, prin cuvântări şi predici, a contribuit substanţial la luminarea cre
dincioşilor din Ţările Române, în ceea ce priveşte deosebirile dog
matice dintre ortodocşi şi catolici. El a săvârşit şi slujba de sfinţire a
bisericii Mănăstirii „Sfânta Treime", din Bucureşti, astăzi Mănăstirea
„Radu Vodă". Totodată, el a primit multe donaţii, între care, la loc de
frunte, se află închinarea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului",
din Stăneşti-Vâlcea, Patriarhiei Alexandriei. Veniturile realizate din
gestionarea proprietăţilor dependente de această mănăstire, dar şi de
alte mănăstiri, care aveau să fie închinate mai târziu, au susţinut sub
stanţial Tronul Patriarhal, până la confiscarea averilor mănăstireşti, în
luna decembrie 1863.
A doua călătorie misionară în Ţara Românească a patriarhu
lui Chirii Lukaris a avut loc la începutul anului 1620, cu puţin timp
înainte ca Sfântul Sinod al Tronului Ecumenic - atunci vacant - să-l
transfere din Alexandria la Constantinopol. Păstorirea sa, plină de
peripeţii, nu i-a îngăduit să viziteze încă o dată Ţările Române, însă a
păstrat legături de suflet cu locuitorii acestora, chiar până la moartea
sa mucenicească, în 27 iunie 1638.
Cu toate acestea, călătorii misionare pe pământul românesc
au efectuat şi alţi întâistătători din Alexandria. Astfel, la anul 1618,
396

Vizita Patriarhului Alexandriei, Teodor al II-lea, în Patriarhia Română

este menţionată în documente prezenţa la Târgovişte a patriarhu
lui Gherasim Spartaliotis (1620-1636), ca arhimandrit atunci; din
corespondenţa acestuia reiese că, în deceniul al III-lea al secolu
lui al XVII-lea, s-a îngrijit să trimită grupuri de propovăduitori în
Principatele dunărene, sub îndrumarea preotului Ioanichie, viitor pa
triarh al Alexandriei.
De asemenea, Partenie I, patriarhul Alexandriei (1678-1688), a
întreprins şi el călătorii misionare în Ţările Române pentru a le oferi
sprijin spiritual. Astfel, în anul 1683, acesta a dat binecuvântarea pen
tru traducerea în limba română a Dumnezeieştii Liturghii şi publica
rea acesteia într-o ediţie nouă, la Iaşi, de către mitropolitul Dosoftei.
Succesorul său în tronul patriarhal, Sfântul Gherasim Palladas
(1688-1710), a menţinut strânse legături cu domnitorii români,
împreună cu patriarhul Hrisant al Ierusalimului, în timpul celei de
a treia călătorii în Ţările Române, a instalat în Tronul Mitropolitan
din Bucureşti pe Antim Ivireanul, episcopul Râmnicului, în Duminica
Ortodoxiei din anul 1708.
Legături strânse cu domnitorii şi poporul român a avut şi pa
triarhul Samuil Kapasulis al Alexandriei (1710-1723). Persoana lui se
bucura de o apreciere şi încredere atât de mari, încât, în cursul şederii
sale de trei ani în Ţările Române, între 1715 şi 1718, a fost chemat, ca
unul care avea titlul de judecător al lumii, să rezolve chestiuni delica
te ce provocau disensiuni.
Părintele duhovnicesc al domnitorului Constantin Mavrocordat
a fost patriarhul Matei (1746-1765), denumit psaltul, pe vremea
când era stareţ al Mănăstirii Zlătari din Bucureşti, cu titlul de mi
tropolit al Libiei. Pe toată durata patriarhatului său, Matei a purtat
corespondenţă familiară cu domnitorul Ţării Româneşti. Scrisorile
sale poartă amprenta dragostei părinteşti faţă de binefăcătorul său şi
a dispoziţiei inepuizabile de a-1 călăuzi şi sfătui oricând.
Despre continuarea acestor legături există multe mărturii în
corespondenţa patriarhală. Cu toate acestea, călătoriile întâistătătorilor
Bisericii din Alexandria au încetat, în primul rând, din cauza
evoluţiilor istorice, a tulburărilor şi reaşezărilor din Imperiul Otoman.
Tradiţia vizitelor efectuate de patriarhii Alexandriei în Ţările
Române a fost reînviată, în luna iunie a anului 1958, de către patriarhul
Hristofor al II-lea (1939-1967), cu prilejul aniversării unui deceniu
de patriarhat al pururea pomenitului patriarh Justinian al României
(1948-1977). Aceasta fuses£Vprecedată de vizita la Alexandria, în
luna mai a anului 1927, a primului patriarh al României, Miron
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Cristea (1925-1939). Vizita patriarhului Miron constituia expresia
recunoştinţei pentru acordul dat de străvechea noastră Patriarhie,
atât pentru proclamarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române
(25 aprilie 1885), cât şi pentru ridicarea acesteia la demnitatea de
Patriarhie (25 februarie 1925).
Legăturile spirituale s-au reînnoit prin vizita efectuată, la sfârşitul
anului 1971, de către patriarhul Nicolae al Vl-lea al Alexandriei
(1968-1986), care a participat la prăznuirea pomenirii Cuviosului
Dimitrie cel Nou, sărbătorit astăzi. La rândul său, patriarhul Justinian
al României a participat la sfinţirea reşedinţei patriarhale din
Alexandria, în ziua de 29 noiembrie 1971.
în sfârşit, pururea pomeniţii noştri înaintaşi, bine-cunoscutul
Partenie al III-lea, părintele nostru duhovnicesc, şi Petru al VH-lea au
vizitat Biserica din România în anii 1996 şi, respectiv, 2003. Am avut şi
eu binecuvântarea să fac parte din delegaţia însoţitoare a pururea po
menitului patriarh Partenie al III-lea, în cursul vizitei sale în România,
pe atunci având demnitatea de episcop de Cirene. Iar astăzi dăm
slavă Domnului nostru Iisus Hristos, întemeietorul Bisericii, că reve
nim în pelerinaj la Bucureşti, în calitate de întâistătător al Tronului
Patriarhal din Alexandria, care deţine locul al II-lea în Dipticele
Bisericii Ortodoxe şi totodată în calitatea de continuator al legăturilor
noastre frăţeşti.

Preafericirea Voastră,
Prin cuvântul nostru, am încercat să prezentăm din punct de ve
dere istoric relaţiile multi-seculare desfăşurate în duhul dragostei în
Hristos şi al reciprocităţii care călăuzesc Bisericile noastre. Ceea ce do
rim să subliniem este faptul că aceste relaţii, sincere şi foarte bune, vor
continua spre slava lui Dumnezeu şi spre folosul sufletesc al poporului
creştin din patriarhiile noastre. Prin aceste relaţii urmărim, totodată,
să dăm împreună mărturia ortodoxă în faţa lumii contemporane atât
de tulburate. Lumea doreşte să cunoască Adevărul astăzi, când au loc
multe schimbări radicale la nivel mondial. Responsabilitatea noastră
este să proclamăm, cu timp şi fără timp, unitatea pe care o avem
în legătura dragostei şi să rămânem statornici în tot ceea ce Sfânta
noastră Biserică a instituit, prin Sinoadele Ecumenice şi locale.
Continuitatea istorică şi legătura dragostei constituie premi
sa indiscutabilă şi, totodată, certitudinea că trăirea duhovnicească a
Bisericii se va continua şi în viitor.

398

Vizita Patriarhului Alexandriei, Teodor al II-lea, în Patriarhia Română

Pe de o parte, se va continua în centrele bisericeşti şi în jurisdic
ţiile lor, aşa cum acestea au fost clarificate şi stabilite irevocabil prin
sfintele canoane şi tomosurile de întemeiere a Bisericilor, iar pe de altă
parte se va propovădui la toate neamurile, după porunca lui Hristos
Cel înviat: „Mergând, învăţaţi toate neamurile", în spiritul fidelităţii
faţă de moştenirea duhovnicească lăsată de Sfinţii Apostoli.
Iată care este cerinţa noilor realităţi sociale şi culturale: spriji
nirea reciprocă şi întrajutorarea tuturor, întrucât lucrarea patriarhii
lor, fie străvechi, fie apărute ulterior în istorie, este unitară, aşa cum
Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică este neîmpărţită.
încheind cuvântul nostru, Vă mulţumim călduros pentru dra
gostea, primirea cordială şi ospitalitatea Preafericirii Voastre. La rân
dul nostru, Vă încredinţăm că cinstim şi respectăm Biserica Ortodoxă
Română şi Sfântul Sinod al înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor arhie
rei din jurul Preafericirii Voastre. în aceste momente, Vă îmbrăţişăm
pe toţi cu sărutarea frăţească a dragostei în Domnul. Cu aceeaşi săruta
re, îmbrăţişăm cinstitul cler, care slujeşte jertfelnic Biserica lui Hristos
din România. îmbrăţişăm pe nevoitorii monahi şi monahii şi pe între
gul popor român credincios. Tuturor le împărtăşim, din toată inima,
binecuvântarea Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, Luminătorul
şi Ocrotitorul Patriarhiei Noastre, prin cuvintele Sfântului Apostol
Pavel adresate Efesenilor Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos,
Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre
deplina Lui cunoaştere, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi
care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei moşte
nirii Lui, în cei sfinţi (Efeseni 1,17-18). Amin!".

t T eo d o r al II- lea
Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
După cuvântul Intâistătătorului Patriarhiei Alexandriei, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a mulţumit acestuia pentru bucuria pe care a facut-o
credincioşilor români de a fi în mijlocul lor şi a-i binecuvânta cu ocazia cin
stirii unui sfânt atât de iubit, cum este Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Bucureştilor. „Dorim să exprimăm recunoştinţa noastră faţă de Preafericitul
Părinte Teodor al II-lea al Alexandriei şi al întregii Africi pentru marea bucu
rie pe care ne-a facut-o în aceste zile fiind prezent aici, la Bucureşti, şi slujind
împreună cu noi, astăzi, la marea sărbătoare a Sfântului Cuvios Dimitrie
}

399

O RTO D O X IA ÎN DIALOG

cel Nou. Este o bucurie mare pentru că Preafericirea Sa este un prieten al
Bisericii noastre şi îi mulţumim, în mod deosebit, pentru predica în care
ne-a arătat cât de mult şi cât de frumos au cooperat pe plan misionar, pen
tru apărarea credinţei ortodoxe, patriarhii Alexandriei şi domnitorii Ţărilor
Române şi păstorii duhovniceşti ai acestor teritorii”, a precizat Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel.
In continuare, Inaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolitul de Patras,
a citit mesajul Preafericitului Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei şi al
întregii Grecii, iar Preasfmţitul Naum, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Bulgare, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Maxim
al Bulgariei.
Mesajul Preafericitului Ieronim,
Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade,
la sărbătoarea „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”
„Cu multă bucurie duhovnicească, izvorâtă din adâncul inimii,
am primit şi, cu mare mulţumire sufletească, am răspuns invitaţiei
Preafericirii Voastre de a participa la manifestările sărbătoreşti atât
de însemnate, desfăşurate cu prilejul sfintei pomeniri a Ocrotitorului
Bucureştilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, apărătorul şi izbăvito
rul poporului român binecredincios.
Aşadar, cu iubire de frate în Hristos şi iubitor de prăznuire fiind,
sărbătorim şi noi împreună cu Preafericirea Voastră în dragoste şi co
muniune frăţească. De aceea, dorim să fim părtaşi la bucuria Bisericii
Ortodoxe Române soră, în cursul acestor ceremonii şi sfinte adunări
ale poporului, pentru săvârşirea dumnezeieştilor slujbe. Cu suflet cu
rat, trimitem, prin Inaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolit de Patras,
Cinstitul cap al Sfântului, slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol
Andrei cel întâi chemat, podoaba şi lauda oraşului Patras, unde
Dumnezeiescul Har a binevoit să se pună cinstita cruce a muceniciei
sale drept piatră de temelie, pe care s-a înălţat Sfânta Mitropolie din
acel loc. Cu adâncă emoţie, preaslăvim pe Domnul, deoarece, în acest
fel, se dă fiilor duhovniceşti ai Bisericii Ortodoxe Române posibilita
tea de a primi har şi binecuvântare de la slăvitul Apostol Andrei, care
a urmat pătimirilor Mântuitorului nostru Hristos şi s-a învrednicit să
fie întemeietor şi ocrotitor al Bisericii Constantinopolului şi al popo
rului dreptcredincios din Patras. Totodată, preaslăvim pe Dumnezeu
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şi pentru că, prin venirea în România a înaltpreasfinţitului Hrisostom,
Mitropolit de Patras, ca delegat al Preasfintei Biserici a Greciei, ni se
dă prilejul să vestim, cu glas mare, pretutindeni, unitatea în Iisus
Hristos şi comuniunea dintre Bisericile noastre ortodoxe surori, potri
vit datinilor sfinte lăsate de Sfinţii Apostoli şi de Sfinţii Părinţi.
Aceste preasfinte moaşte izvorâtoare de har, care sunt mai de
preţ decât orice comoară şi pietre scumpe, vor înflori îmbelşugat, în
timpul şederii lor în România, spre desfătarea sufletească, întărirea
şi sfinţirea credincioşilor. Vor străluci «în mijlocul casei» Bisericii
Preafericirii Voastre, ca o nesecată comoară de binecuvântare şi sfin
ţire. Comoara aceasta va îmbogăţi sufletele şi le va potoli foamea de
har sfinţitor, va aduce izbăvire şi va revărsa tămăduiri. Totodată, pre
zenţa acestor sfinte moaşte, aduse spre închinare, va propovădui tu
turor harul lui Dumnezeu care pururea sălăşluieşte în ele, izvorând
din puterea dumnezeiască şi care răsplăteşte întotdeauna sufletele cu
mântuire, luminare şi tămăduire.
Transmiţându-vă urări din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei,
care este de origine apostolică paulină, şi întărindu-ne pe unitatea
aceleiaşi credinţe în Hristos împărtăşită deopotrivă de popoarele
noastre, vă urăm din tot sufletul ca Domnul Hristos, Adevăratul nos
tru Dumnezeu, Cel ce este minunat întru sfinţii Săi să Vă dea putere
în cinstita slujire de întâi ierarh al Bisericii Ortodoxe Române şi să
reverse din belşug harul binecuvântărilor Sale, izvorâte din comorile
dumnezeieşti, peste clerul şi poporul român cel iubitor de Dumnezeu,
aflat în jurul Preafericirii Voastre. Amin!".

t I ero n im
Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade
Mesajul Preafericitului Părinte Maxim, Patriarhul Bulgariei,
la sărbătoarea „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou”

„Preafericirea Voastră, iubite în Hristos frate si coslujitor,
Astăzi, 27 octombrie, când Sfânta Biserică Ortodoxă cinsteşte
memoria Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabov, Ocrotitorul ora
şului Bucureşti, capitala României, primiţi, în numele nostru şi din
partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, salutări frăţeşti
şi urări de sănătate, însufleţire duhovnicească şi prosperitate în fap40 1
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ta Evangheliei, către care, după cuvintele Apostolului popoarelor
(Romani 1,1), toţi suntem permanent chemaţi.
Rugăciunile Sfântului Dimitrie cel Nou, Dătătorul de viaţă să vă
întărească pe drumul nu atât de uşor, dar nobil al slujirii Voastre pa
triarhale, pentru preamărirea numelui Său între popoare şi răspân
direa bunei vestiri la toată făptura (Matei 28,19).
Cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou este foarte scumpă şi pen
tru creştinii ortodocşi din Bulgaria şi stă drept mărturie pentru legă
turile frăţeşti străbune dintre poporul bulgar şi poporul român. Cu
rugăciune de mulţumire către Dumnezeu, nu de mult noi am primit
o părticică din sfintele moaşte ale preacuviosului, predată nouă cu
binecuvântarea vrednicului şi întotdeauna pomenitului vostru pre
decesor, patriarhul Teoctist. Mănăstirea din Basarabov, care se afla
în graniţele eparhiei bulgare de Ruse, în care preacuviosul s-a ostenit
călugăreşte şi unde scumpul dar frăţesc a fost aşezat spre păstrare şi
închinare, este un centru duhovnicesc secular şi de meditaţie pentru
creştinii ortodocşi ai Bisericilor noastre surori.

Preafericirea Voastră,
Vă felicităm încă o dată cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie
din Basarabov, care este ocrotitor spiritual al Capitalei voastre de
Dumnezeu protejată, rugăm pe Domnul să ne întărească puterile spi
rituale şi aşa, în iubire frăţească comună şi fapte bune, să continuăm
să zidim Casa lui Dumnezeu care este 'Biserica Dumnezeului celui
Viu, stâlpul şi temelia adevărului' (1 Timotei 3,15).
Ne încredinţăm sfintelor voastre rugăciuni şi rămânem al
Preafericirii Voastre, în Hristos, frate şi coslujitor."

t M axim
Patriarhul Bulgariei
La finalul Sfintei Liturghii, patriarhii celor două Biserici Ortodoxe, a
României şi a Alexandriei, au oferit unul altuia daruri simbolice, ca semne de
preţuire şi mărturii comune ale cooperării misionare. Preafericitul Patriarh
Teodor al II-lea a primit, din partea Părintelui Patriarh Daniel, un set de în
semne arhiereşti (o cruce patriarhală şi două engolpioane), o icoană a Maicii
Domnului-Prodromiţa, copie după originalul care se află în Schitul româ-
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Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a l întregii Africi,
oferind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un engolpion arhieresc
cu chipul Sfântului Apostol Marcu

nesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, precum şi două icoane: a Sfântului
Dimitrie cel Nou şi a Sfântului Apostol Andrei. Patriarhului României i-au
fost dăruite un engolpion arhieresc cu chipul Sfântului Apostol Marcu, în
temeietorul Scaunului apostolic al Alexandriei, şi un set de vase liturgice.
Cu acest prilej, Intâistătătorul Alexandriei şi al întregii Africi i-a adresat
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel invitaţia de a efectua o vizită frăţeas
că în Africa, la sfinţirea bisericii parohiei româneşti şi a celei greceşti din
Johannesburg, Africa de Sud. De asemenea, Preafericitul Patriarh Daniel a ofe
rit înaltpreasfinţitului Hrisostom de Patras un engolpion şi o cruce arhiereas
că, icoana Maicii Domnului-Prodromiţa şi două icoane cu Sfântul Mucenic
Dimitrie cel Nou şi cu Sfântul Apostol Andrei. Ierarhul grec i-a dăruit, la
rândul său, Preafericirii Sale o cârjă arhierească, ca simbol al responsabilităţii
pastorale pe care ierarhul o are pentru Biserică. Apoi, Patriarhul României
le-a mulţumit tuturor pentru prezenţă: reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe
surori, ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor,
diaconilor, organizatorilor, oficialităţilor prezente şi pelerinilor.
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Moment din timpul Concursului Naţional de muzică eclezială corală „Lăudaţi pe Domnul”
(ediţia a IV-a), Aula Magna „ Teoctist Patriarhul”, Palatul Patriarhiei

Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului D imitrie cel Nou din Basarabi
s-au încheiat seara, în prezenţa celor doi patriarhi, cu finala Concursului
Naţional de muzică eclezială corală „Lăudaţi pe Domnul” (a IV-a ediţie),
desfăşurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, din Palatul Patriarhiei. De
asemenea, au mai fost prezenţi membrii Permanenţei Consiliului Naţional
Bisericesc, ai Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegaţiile Patriarhiei
Alexandriei şi Bisericii Greciei, cadre didactice, studenţi teologi şi elevi semi
narişti,
> 7 dar si
> alti
> invitati.
>
In cea de-a treia zi a vizitei Sale pastorale în Patriarhia Română, vineri,
28 octombrie, Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al
Alexandriei şi al întregii Africi, a vizitat expoziţia „Sfântul Botez şi Sfânta
Cununie în arta bisericească ortodoxă”, organizată de Sectorul Patrimoniu
cultural bisericesc al Patriarhiei Române, în colaborare cu Sectorul cultural al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, Muzeul Naţional al Satului şi Muzeul Ţăranului
Român, apoi a participat la Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, desfăşurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din
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Palatul Patriarhiei şi prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Tema centrală a şedinţei a fost Anul omagial a l Sfântului Botez şi a l Sfintei

Cununii în Patriarhia Română. La acest eveniment solemn au mai fost in
vitaţi: Inaltpreasfinţitul Georgios, Mitropolit de Accra, Inaltpreasfinţitul
Hrisostom, Mitropolit de Patras. In afara membrilor Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi a ierarhilor invitaţi, în sală au fost prezenţi
membrii Permanentei
> Consiliului National Bisericesc si >ai Permanentei >
Arhiepiscopiei Bucureştilor, cadre didactice, protopopi, preoţi din Capitală
şi împrejurimi, monahi, studenţi teologi şi elevi seminarişti.
Şedinţa
>
> a fost deschisă de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române care
a rostit un cuvânt în care a vorbit, printre altele, despre semnificaţia Tainelor
Sfântului Botez si a Sfintei Cununii în viata familiei creştine. „Sfântul Botez
şi Sfânta Cununie înseamnă, de fapt, cele două Taine majore prin care se
edifică duhovniceşte familia creştină. Mai pe scurt spus, anul 2011 este Anul
Fam iliei creştine. Se cunoaşte cât de importantă este familia în viaţa societăţii,
dar mai ales în viaţa Bisericii, pentru că fară familie nu putem înţelege bine
y

y

y

”

Moment din timpul Şedinţei solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Aula Magna „ Teoctist Patriarhul” - Palatul Patriarhiei, 28 octombrie 2011
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Taina Bisericii şi nici fară Biserică nu putem înţelege bine vocaţia sfântă şi
eternă a iubirii din familie”, a precizat Preafericirea Sa.
în continuare, Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al
Alexandriei şi al întregii Africi, a rostit un cuvânt cu ocazia acestei şedinţe
solemne a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române în care a vorbit mai ales
despre relaţiile de cooperare şi reciprocitate dintre cele două Biserici surori,
evidenţiind responsabilitatea de a întări aceste legături. „[...] Nemăsurata
milă a lui Dumnezeu a pus pe umerii noştri, arhiereii celor două Biserici,
responsabilitatea de a continua să înaintăm împreună, pe calea unităţii, în
duhul iubirii frăţeşti, facându-ne răspunzători înaintea judecăţii istoriei bise
riceşti. Este datoria noastră comună să păstrăm, să apărăm şi să transmitem
mai departe, generaţiilor următoare, comoara moştenirii sfinte, pe care şi
noi am primit-o de la înaintaşii noştri, moştenirea pe care Sfinţii Părinţi ai
Bisericii au consfintit-o odinioară, fară să o altereze. Ei ne-au încredintat-o
>

y
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prin sfintele canoane, prin scrierile şi tradiţiile sfinte, prin cuvintele, proorociile şi poruncile lui Dumnezeu, care nu pot fi schimbate. Toţi cunoaştem
~ ~
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Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi
acordând Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sfântului Apostol Marcu”
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foarte bine că suntem păstrători, păzitori şi apărători ai acestei imense bogăţii
spirituale. Nimic nu adăugăm şi nimic nu lăsăm la o parte, aşa cum rostim în
mărturisirea credinţei arhiereşti, respectându-ne şi cinstindu-ne pe noi înşine
şi unii pe alţii. Pe baza acestor premise ne întâlnim astăzi în cadrul acestei şe
dinţe solemne a Sfântului Sinod, prin care dăm expresie încă o dată, în mod
hotărât, sistemului sinodal de conducere al Bisericii Ortodoxe Răsăritene, în
cadrul jurisdicţiilor canonice ale Bisericilor Autocefale locale. Pe de o parte,
ne obligăm să respectăm, la modul absolut, hotarele geografice ale acestor
jurisdicţii, iar pe de altă parte, suntem datori să luăm parte, în spiritul dra
gostei frăţeşti, la strădaniile pastoral-duhovniceşti ale Bisericilor surori [...]”,
a mărturisit Patriarhul Alexandriei.
In cadrul acestei şedinţe,
>
> 7 Patriarhul Alexandriei a acordat Patriarhului
României cea mai înaltă distinctie din cadrul Patriarhiei Alexandriei, Ordinul
y

*

„Sfântul Apostol Marcu” în grad de mare cruce. Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a mulţumit pentru distincţia acordată, arătând că acest ordin onorea
ză Biserica Ortodoxă Română şi „este un semn de progres care trebuie făcut
în viitorul apropiat în relaţiile noastre frăţeşti, o intensificare a misiunii în
lumea de astăzi”, după cum a spus Preafericirea Sa.
Apoi, Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriar
hal, a dat citire sintezei dedicate Anului omagial a l Sfântului Botez şi a l Sfintei

Cununii, sinteză care cuprinde evaluări ale celor mai importante manifestări
cu caracter religios, cultural şi mediatic organizate în anul 2011 de către epar
hiile din tară si străinătate ale Patriarhiei Române. „Şedinţa solemnă de astăzi
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga
activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor şi a altor oste
nitori din cadrul Bisericii sau a instituţiilor de învăţământ teologic şi cerceta
re de a aprofunda importanţa şi actualitatea învăţăturii de credinţă referitoare
la Taina Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii, precum şi a importanţei acestor
două Taine pentru viaţa credincioşilor”, se precizează în Referatul citit de
Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
In continuare, a fost difuzat filmul documentar „Familia în atenţia
Bisericii”, realizat de postul *de televiziune TRINITAS T V al Patriarhiei
Române, şi au fost prezentate unele noutăţi editoriale apărute la Editurile
Patriarhiei Române şi la Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor.
y

y

”
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Procesiune cu moaştele Sfântului Apostol Andrei pe străzile Municipiului Sibiu

La final, înaltpreasfînţitul Mitropolit Hrisostom de Patras a rostit un
scurt cuvânt, apoi Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române s-a încheiat cu un cuvânt al Patriarhului României.
După Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea, alături de Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, precum şi cu delegaţia grecească, aflată în ţară cu moaştele
Sfântului Apostol Andrei, şi alţi ierarhi români au plecat la Sibiu pentru a
lua parte la evenimentele dedicate proclamării canonizării Sfântului Ierarh
Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Primirea oaspeţilor de seamă s-a
făcut printr-un Te Deum, urmat de cuvântările de bun-venit şi de binecuvân
tări ale celor doi patriarhi, ale ierarhilor din Grecia şi a Inaltpreasfinţitului
Mitropolit Laurenţiu.
In ziua ceremoniei de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh
Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, sâmbătă, 29 octombrie, cei doi
Intâistătători, cărora li s-au adăugat în sobor 32 de ierarhi, au oficiat Sfânta
Liturghie în Catedrala mitropolitană din Sibiu. La eveniment au participat
numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, în frunte cu domnul Traian
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Băsescu, Preşedintele României, reprezentanţi ai Guvernului, ai Bisericilor
surori, autorităţi locale, protopopi, preoţi, profesori şi oameni de cultură,
tineri studenţi şi elevi, dar şi mii de credincioşi care au dorit să participe şi
să se închine moaştelor Sfântului Apostol Andrei şi ale noului sfânt ierarh,
Andrei Şaguna.
La finalul Sfintei Liturghii a început ceremonia de proclamare a cano
nizării Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, prin cuvântul Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel care a vorbit celor prezenţi despre cinstirea sfinţilor
în Biserica Ortodoxă, despre Sfântul Ierarh Andrei Şaguna şi despre mo
tivul aducerii Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei în Transilvania
- binecuvântarea Sfântului Apostol Andrei cuprinzând, astfel, cele trei mari
provincii Româneşti (Moldova, Ţara Românească şi Transilvania).
După cuvântul de învăţătură rostit de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, a avut loc proclamarea oficială ca sfânt a Mitropolitului Andrei
Şaguna, prin citirea Tomos-n\\xi Sinodal, de către Preasfinţitul Părinte Ciprian

Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea si Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
alături de ierarhi, preoţi şi diaconi în Catedrala mitropolitană din Sibiu
cu ocazia proclamării canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna
I
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arătând Tomosul de canonizare
a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna

Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, prezentarea icoanei Sfântului şi închinarea la
racla ce adăposteşte sfintele sale moaşte.
A urmat cuvântul Preafericitului Teodor al II-lea , Papă şi Patriarh al
Alexandriei şi al întregii Africi, care şi-a exprimat bucuria de a participa la o
sărbătoare atât de mare pentru ţara noastră. „îndată după ce voi încheia acest
pelerinaj în România şi mă voi întoarce în Africa, voi continua călătoriile
mele misionare în 18 ţări şi voi duce cu mine această bucurie pe care am
trăit-o în aceste zile. De aceea, simt că mă voi întoarce mult mai întărit si mai
puternic atunci când voi merge, timp de 7 sau 8 ore, pe drumuri încă desfun
date din pădurile tropicale ale Africii, fiind convins că mă va însoţi rugăciu
nea Preafericirii Voastre, precum şi rugăciunea tuturor ierarhilor, clericilor şi
dreptcredincioşilor creştini de aici din România”, a mărturisit Preafericirea Sa.
Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea a oferit apoi în dar
Inaltpreasfinţitului Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, o Sfântă Evanghelie
şi un engolpion cu chipul Maicii Domnului.
410

Vizita Patriarhului Alexandriei, Teodor al II-lea,

Patriarhia Română

în continuare, a urmat cuvântul înaltpreasfinţitului Hrisostom,
Mitropolit de Patras, în care acesta a vorbit despre cei doi sfinţi, Sfântul
Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, şi despre lupta lor pentru
mărturisirea credinţei
> si
i iubirii în Hristos.
La rândul său, înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu, în cuvântul său,
şi-a exprimat, printre altele, bucuria trăirii acestui moment binecuvântat şi
a dăruit Patriarhului României o cruce de binecuvântare, o icoană cu chi
pul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, trei scrieri
în original ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, precum şi un album dedicat
Catedralei Mitropolitane din Sibiu. De asemenea, înaltpreasfinţia Sa a dă
ruit Patriarhului Alexandriei o Cruce de binecuvântare şi o icoană cu chipul
Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, iar înaltpreasfinţitului Mitropolit Hrisostom
i-a oferit icoana cu chipul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, precum şi tuturor
membrilor din delegaţie.
La final, Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, a elogiat per
sonalitatea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, iar
credincioşii s-au închinat icoanei noului sfânt.

Preasfinţitul Ciprian Câmp ineanul, Episcop-vicar patriarhal\
citind Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfântului Ierarh Simion Ştefan
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Preafericitul Pâi'inte Patriarh Teodor al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
binecuvântând credincioşii prezenţi la ceremonia de canonizare
a Sfântului Ierarh Simion Ştefan

Vizita pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea în
Patriarhia Română a continuat sâmbătă, 29 octombrie, la Alba-Iulia, unde
mii de oameni au venit să participe la cel de-al doilea eveniment măreţ
din viaţa bisericească transilvană, şi anume, trecerea în rândul sfinţilor a
Mitropolitului Simion Ştefan. Patriarhul Alexandriei, alături de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, şi cu ceilalţi ierarhi, au poposit sâmbătă seara la
Catedrala Reîntregirii din Cetatea Unirii Românilor, unde a fost oficiată o
slujbă de Te Deum, la finalul căreia, Inaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul
de Alba Iulia, a adresat un cuvânt de bun venit distinşilor oaspeţi.
In ziua proclamării ca sfânt a Mitropolitului Simion Ştefan, 30 octombrie,
Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi, şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de 27 de ierarhi
şi un sobor impresionant de preoţi şi diaconi, au oficiat Sfânta Liturghie în
Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, la care au participat autorităţi cen
trale, judeţene şi locale, invitaţi de seamă, reprezentanţi ai instituţiilor din
judeţul Alba şi mii de credincioşi. In cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul
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Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat principalele învăţături desprinse din
Evanghelia duminicii, în care a fost prezentată „Pilda bogatului nemilostiv şi
a săracului Lazăr”.
La finalul Sfintei Liturghii, ierarhii au mers pe o scenă special amena
jată, unde a fost oficiată ceremonia de proclamare a canonizării Sfântului
Ierarh Simion Ştefan. Tomos-u\ sinodal a fost citit de Preasfinţitul Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, apoi s-a intonat troparul Sfântului Simeon
Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei.
Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că bucuria
prilejuită de proclamarea canonizării Sfântului Simeon Ştefan este sporită
de prezenţa Cinstitului Cap al Sfântului Apostol Andrei, dar şi de prezenţa
Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi.
Adresându-se credincioşilor prezenţi la Alba Iulia, Patriarhul Alexandriei,
în debutul cuvântului său, a lăudat credinţa poporului român şi a elogi
at personalitatea Patriarhului României. Cu această ocazie, Preafericitul
Părinte Patriarh Teodor al II-lea a dăruit înaltpreasfinţitului Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Alba Iuliei un dicher şi tricher, dar şi un engolpion cu icoana
Mântuitorului Iisus Hristos.
La rândul său, Inaltpreasfinţitul Mitropolit Hrisostom de Patras a rostit
un cuvânt în care şi-a exprimat bucuria participării la proclamarea oficială a
„canonizării a doi mitropoliţi din Transilvania, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna
şi Sfântul Ierarh Simeon Ştefan”. După cuvântul rostit, Inaltpreasfinţitul
Hrisostom a dăruit Inaltpreasfinţitului Irineu un epitrahil şi un omofor ar
hieresc, iar pentru Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia a oferit în dar o
Cruce de binecuvântare.
La final, Inaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a
rostit un cuvânt în care a vorbit despre personalitatea Sfântului Ierarh Simeon
Ştefan.
A şasea zi a vizitei Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă şi
Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, în Patriarhia Română, a coincis
cu o vizită istorică la Mănăstirea Dumbrava din judeţul Alba şi o altă vizită
la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de Preşedintele României, domnul
Traian Băsescu.
v
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Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi, împreună cu Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au vizitat, în data
31 octombrie, Mănăstirea „Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din loca
litatea Dumbrava, judeţul Alba. De asemenea, la eveniment au fost prezenţi
înaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolit de Patras, şi alţi ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de un grup de copii din
cadrul Aşezământului social al Mănăstirii. Aici a fost inaugurat un nou corp
de camere pentru bătrânii şi copiii orfani din judeţ. Cei doi întâistătători
au binecuvântat apoi Cabinetul stomatologic al Aşezământului Mănăstirii
Dumbrava, dar şi camerele din noua clădire ridicată în incintă, care vor oferi
adăpost unor persoane vârstnice.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat: „Această
legătură între rugăciune şi acţiune, între iubirea faţă de Dumnezeu exprimată
în rugăciune, şi între iubirea faţă de semeni exprimată în fapte bune, a luat o
amploare deosebită. Avem peste 500 de aşezăminte filantropice în Patriarhia
Română, dar mai ales în Arhiepiscopia de Alba Iulia, înaltpreasfinţitul Andrei

Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel'
împreună cu delegaţiile, în vizită la Mănăstirea Dumbrava din fudeţul Alba
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Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
în vizită la Preşedintele României, domnul Traian Băsescu

a dezvoltat în mod intens această cooperare între oamenii Bisericii şi autorită
ţile judeţene, pentru a avea grijă de copii, de bolnavi, de bătrâni, şi este mare
nevoie pentru că avem multă suferinţă”.
La rândul Său, Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea a spus:
„Preafericirea Voastră vă adresăm, încă o dată, felicitări pentru această lucrare
a Bisericii din România. De asemenea, îl felicităm şi pe părintele duhovnic
de aici, care, cu binecuvântarea chiriarhului, oferă mângâiere duhovnicească
şi cuvânt bun de întărire atât ostenitorilor, cât şi celor care sunt îngrijiţi.
Mănăstirea fiind înconjurată de multe sate, fară îndoială că poposesc aici
şi credincioşii din satele învecinate ca să se relaxeze spiritual şi să se roage
pentru sănătate. Fie ca exemplul acestei mănăstiri să fie luat şi de multe alte
mănăstiri, nu numai din România, ci şi din celelalte Biserici Ortodoxe”.
Tot în ziua de 31 octombrie, Patriarhul Alexandriei, Teodor al II-lea, şi
Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost în vizi
tă la Preşedintele României, ^omnul Traian Băsescu. Delegaţiile Patriarhiei
Alexandriei şi a Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preşedintele ţării, au
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Delegaţiile Patriarhiei Alexandriei şi Patriarhiei României, împreună cu preşedintele României,
domnul Traian Băsescu, în vizită la Biserica Cotroceni

vizitat Biserica Cotroceni închinată Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah, recent
reconstruită. Alături de cei doi Patriarhi au fost prezenţi şi Inaltpreasfinţitul
Georgios, Mitropolit de Accra, Inaltpreasfinţitul Hrisostom, Mitropolit de
Patras şi Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, la care
s-au adăugat clerici români şi greci. Cu ocazia acestei vizite, Preşedintele
României a primit din partea Preafericitului Patriarh Teodor al II-lea Ordinul
„Sfântul Apostol Marcu” şi a fost decorat de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel cu medalia „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”.
In ultima zi a vizitei în România, 1 noiembrie 2011, Patriarhul Teodor
al II-lea, alături de Inaltpreasfinţitul Georgios, Mitropolit de Accra, Părintele
Panteleimon Arathymos, secretarul Cancelariei Patriarhale, Preasfinţitul
Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, şi câţiva preoţi şi diaconi,
a mers într-un mic pelerinaj la câteva mănăstiri din Capitală şi judeţul Ilfov,
precum şi la seminarele teologice din Bucureşti şi de la Mănăstirea Pasărea.
Pelerinajul a început la Paraclisul cu hramurile „învierea Domnului”, „Icoana
Maicii Domnului-Prodromiţa” şi „Sfântul Ioan Gură de Aur” de lângă an
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samblul Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul Alexandriei şi-a exprimat
bucuria de a fi în lăcaşul de cult unde a putut să se închine la o părticică din
moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru ca sfântul să-l ajute în călătoriile
misionare pe care le va începe imediat după întoarcerea Sa pe continentul
african, unde este mare nevoie de biserici şi spitale. După ce Preafericirea Sa
a cântat troparul ocrotitorilor lăcaşului de cult, a spus că se roagă Bunului
Dumnezeu pentru ca acele lucrări de pe şantierul viitoarei Catedrale a
Mântuirii Neamului să fie duse la bun sfârşit. în semn de mulţumire pentru
frumoasa primire, Patriarhul Alexandriei şi al întregii Africi a oferit Părintelui
arhimandrit Ciprian Grădinaru, slujitor la Paraclis, o Cruce de binecuvân
tare, simbol al Patriarhiei Alexandriei, realizată de părinţi ai pustiei, iar apoi,
potrivit tradiţiei, a scris pentru posteritate în Sfânta Evanghelie.
De aici, Preafericitul Teodor al II-lea a mers la Mănăstirea „Radu
Vodă”, al cărei sfânt altar a fost sfintit de către Sfântul Ierarh Chirii Lukaris.
Preafericirea Sa si-a
manifestat bucuria de a intra într-un lăcaş de cult unde se>
>
păstrează moaşte ale Sfântului Nectarie Taumaturgul şi mormântul vrednicu
lui de pomenire patriarh Justinian. Mănăstirii „Radu Vodă”, Preafericirea Sa
i-a dăruit o Cruce de binecuvântare, manifestându-şi dorinţa ca la următoa
rea vizită în România să ofere mănăstirii o icoană a Sfântului Chirii Lukaris
şi o raclă cu moaşte ale sfântului. De asemenea, părintele stareţ i-a dăruit
Preafericirii Sale o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Veşnic.
Vizita a continuat la Seminarul Teologic Liceal „Nifon Mitropolitul”,
unde a binecuvântat cadrele didactice şi elevii seminarişti, pe care i-a în
demnat să se roage cât mai mult pentru a fi capabili duhovniceşte în propovăduirea Evangheliei Mântuitorului Hristos. Ultimul popas duhovnicesc a
1

y

fost la Mănăstirea Pasărea şi la Seminarul Teologic Liceal „Sfânta Filofteia”.
Stavrofora Mihaela Costache,J maica staretă a Mănăstirii Pasărea,1 I-a multu>
mit lui Dumnezeu pentru vizita pe care Patriarhul Teodor al II-lea a facut-o
obştii monahale şi elevelor. De asemenea, i-a urat Preafericirii Sale sănăta
te şi împlinirea slujirii de mântuire a poporului binecredincios. Mănăstirii
Pasărea, Preafericirea Sa i-a dăruit o cruce de binecuvântare şi a încredinţat
că-i va purta în rugăciune pe toţi care l-au primit cu bună-credinţă şi, la final
Patriarhul Teodor al II-lea a vizitat atelierele mănăstirii.
După pelerinajul la mănăstirile şi seminariile din Capitală şi judeţul Ilfov,
în seara aceleiaşi
luat
> zile,1 Preafericitul Părinte Patriarh Teodor al II-lea si-a
>
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rămas bun, înainte de plecare, de la Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române: „Plecăm în scurt timp spre Patriarhia Alexandriei
si
călduroase
> as> dori încă o dată să îmi deschid inima si
> să adresez mulţumiri
>
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi întregului popor român. Când am
venit în România, tocmai mă întorsesem din lucrarea misionară pe care o să
vârşisem în alte ţări şi, îndată ce voi ajunge la Patriarhie, voi pleca într-o nouă
călătorie misionară. însă, plec foarte fericit cu experienţa care am trăit-o în
România, ştiind mai ales că un preaiubit frate în Hristos, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, ne va însoţi cu rugăciunile Sale. Preafericirea Voastră sunteţi
cunoscut peste tot ca o mare personalitate teologică, ca un mare Patriarh, dar
înainte de toate sunteţi un om al lui Dumnezeu. Va mulţumesc încă odată
din adâncul sufletului şi sunt recunoscător întregului popor român pentru
această şedere plăcută. La mulţi ani, să fie buni şi chiar foarte buni”.
La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit
Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea pentru vizita efectuată în
România: „Vă mulţumim în mod deosebit, cu multă căldură în suflete, pen-

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi,
alături de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la finalul vizitei sale în România
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tru onoarea şi bucuria pe care Preafericirea Voastră ne-aţi facut-o în aces
te zile, când Sfântul Apostol Marcu, pe care îl reprezentaţi aici, s-a întâlnit
cu Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ne bucurăm foarte mult
că reprezentaţi entuziasmul şi bucuria apostolilor de a face misiune, într-o
ţară care trebuie ajutată să devină mai creştină, adică continentul Africa. De
asemenea, ne-aţi făcut o mare bucurie pentru că aţi reamintit de legăturile
frătesti
dintre Patriarhia Alexandriei si
Biserica Ortodoxă Română. Va mul>
>
ţumim că aţi deschis o frumoasă şi mare perspectivă de cooperare misionară.
Noi vă dorim ajutorul lui Dumnezeu, în toată activitatea pe care o aveţi
y

acolo, şi ajutor mult în toată această lucrare de cooperare panortodoxă în
favoarea misiunii în Africa”.
După o vizită de şapte zile în Patriarhia Română, 26 octombrie 1 noiembrie 2011, foarte bogată în evenimente solemne şi popasuri du
hovniceşti şi culturale, delegaţia Patriarhiei Alexandriei şi a întregii Africi,
în frunte cu Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, a plecat spre Egipt de pe
Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”. Preafericirea Sa a promis că va
reveni în România si va aduce icoana si moaştele
Marelui si
Sfântului ierarh
)
)
martir al Alexandriei, Chirii Lukaris.
y

y

Summary: The Visit of His Beatitude Father Theodoros II, Pope and Patriarch
of Alexandria and AII Africa, to the Romanian Patriarchate
Between the 26th of October and the l st of November 2011, His Beatitude
Father Theodoros II, Pope and Patriarch of Alexandria and AII Africa, made a pas
toral visit to the Romanian Patriarchate. On the 26th of October, His Beatitude
Father Daniel, Patriarch of Romania, welcomed the Patriarch of Alexandria on a
stage especially erected near the Patriarchal Cathedral. On this occasion was officiated a Te Deum , after which the two patriarchs consecrated the new offîces of the
Patriarchal and Eparchial Administration, which as a matter of fact make up the
new see of the Metropolis ofWallachia and Dobrudja (Archbishopric of Bucharest),
the new residence of the Holy Synods Chancellery, and the new studio of the
TRINITAS Television, the ne^ offîces of the economic and fînancial department of
the Patriarchal Administration and the „Lumina” Newspaper editorial stafF.
On the 27th October, the feast day of Saint Demetrios the New and Venerable,
that is the second patronal feast day of the patriarchal cathedral, the two high Church
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Chiefs officiated the Divine Liturgy, assisted by a vast company of high ecclesiastics. On the 28th of October, His Beatitude Father Patriarch Theodoros II attended the solemn meeting of the Holy Synod, which proceeded under His Beatitude
Father Patriarch Daniels high chairmanship. Fie also attended the festivals in Sibiu,
dedicated to the canonization of two Transylvanian hierarchs, Andrei Şaguna and
Simion Ştefan (the 29th of October), and next in Alba Iulia (the 30th of October).
It is on these occasions that Patriarch Theodoros II extolled the Romanian peoples
Christian faith, and, on the 31st of October, he visited Dumbrava Monastery, in
Alba county, as well as Cotroceni Palace, where he was welcomed by Mr. Traian
Băsescu, President of Romania.
The visit to our country of His Beatitude Father Theodoros II, Pope and
Patriarch of Alexandria and AII Africa, came to an end on the Ist of November, having made a pilgrimage to a few monasteries in Bucharest and Ilfov county, as well as
to the theological seminaries in Bucharest and Pasărea Monastery.
At the end of a seven days’ visit to the Romanian Patriarchate, very rich in
solemn events and spiritual and cultural halts, the delegation of the Patriarchate of
Alexandria and AII Africa, headed by His Beatitude Father Theodoros II, left for
Alexandria from “Hendri Coandă” International Airport. His Beatitude promised
He will come back to Romania and will bring the icon and holy relics of Saint
Hierarch and Martyr Kiril Lukaris of Alexandria.
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Mesajul de condoleanţe
al Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la slujba de înmormântare a Inaltpreasfinţitului Părinte
Damaskinos Papandreou, primul Mitropolit al Patriarhiei
Ecumenice în Elveţia, între anii 1982-2003
(7 noiembrie)

Un promotor al sinodalităţii panortodoxe:
Mitropolitul Damaskinos Papandreou 1936-2011
Am aflat cu profundă durere de
trecerea din această viaţă, după o în
delungată suferinţă, a Mitropolitului
Damaskinos Papandreou (1936-2011),
personalitate marcantă a întregii creşti
nătăţi şi bun prieten al Bisericii Orto
doxe Române şi al poporului român.
Mitropolitul Damaskinos a ab
solvit Institutul de Teologie Ortodoxă
al Patriarhiei Ecumenice din Halki
(1959), apoi şi-a continuat studiile
postuniversitare în Istoria Bisericii şi
Filosofia Religiilor la Universităţile din
Bonn şi Marburg (1959-1965). A fost
hirotonit ieromonah, apoi ridicat la rangul de arhimandrit, în anul 1961. In
anul 1966 a devenit doctor al Facultăţii de Teologie din Atena şi numit Stareţ
al Centrului M onahal Ortodox de la Taize, Franţa.
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în anul 1966, cu binecuvântarea Patriarhului Ecumenic Athenagoras, a
înfiinţat în Elveţia Centrul Ortodox a l Patriarhiei Ecumenice din Chambesy —
Geneva, unde este numit director (1969).
în anul 1968 a fost înfiinţat Secretariatul pentru pregătirea Sfântului şi
M arelui Sinod a l Bisericii Ortodoxe, cu sediul la Chambesy — Geneva, iar
Mitropolitul Damaskinos al Elveţiei este numit coordonator al acestui
Secretariat, demnitate exercitată mai bine de treizeci de ani, timp în care a
desfăşurat o laborioasă şi uneori dificilă lucrare în vederea constituirii docu
mentaţiei şi alcătuirii rapoartelor pentru Comisiile interortodoxe pregătitoare
şi pentru Conferinţele panortodoxe presinodale, pentru comunicarea dintre
Bisericile Ortodoxe autocefale şi pentru dialoguri intercreştine. Eforturile
sale multiple, depuse în favoarea practicii sinodalităţii panortodoxe, au con
tribuit la familiarizarea creştinilor ortodocşi cu problematica viitorului Sinod
Panortodox, cu preocupările comune de astăzi ale Bisericilor Ortodoxe auto
cefale, ajutând pe mulţi să înţeleagă că Ortodoxia transcende limitele naţiu
nilor şi regiunilor geografice, fiind mărturisirea iubirii lui Dumnezeu pentru
întreaga umanitate.
în anul 1970 a fost ales Mitropolit de Tranoupoleos, iar în 1982adevenitprim ul M itropolit a l Patriarhiei Ecumenice în Elveţia. A înfiinţat, în anul 1997,
un Institut Teologic Ortodox postuniversitar la Chambesy, Geneva. în anul
1999 a fost ales Preşedinte al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase, de
la Bruxelles, iar în anul 2003 s-a retras din scaunul de Mitropolit al Elveţiei,
din motive de sănătate, primind titlul onorific „M itropolit de Adrianopolis”.
Mitropolitul Damaskinos Papandreou a desfăşurat o amplă activitate
eclesială, ecumenică şi interreligioasă. Ca o recunoaştere a meritelor sale i-a
fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa de mai multe Universităţi
> din
Europa şi din întreaga lume. A primit înalte distincţii şi onoruri din par
tea mai multor Biserici Ortodoxe autocefale. A fost primul deţinător al pre
miului Abt Emmanuel Heufelder, din partea mănăstirii romano-catolice din
Niederaltaich, pentru contribuţia sa ecumenică de apropiere între Biserici.
Cercetările sale asupra dialogurilor teologice şi ecumenice s-au concretizat în
publicarea a peste 200 de lucrări sub formă de monografii, studii, articole,
cursuri, conferinţe.
Prieten al Biserici Ortodoxe Române, Mitropolitul Damaskinos a pri
mit, în anul 1981, titlu de Doctor Honoris Causa al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti.
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De asemenea, păstrăm vie în suflet amintirea evenimentului decernării
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii
> Alexandru Ioan Cuza din Iasi,
>?
în ziua de 4 iunie 1999.
Personalitate proeminentă şi în acelaşi timp accesibilă, Mitropolitul
Damaskinos intra rapid în dialog amical cu persoane simple, dar şi în dialog
elevat cu personalităţi de ranguri şi funcţii înalte. Ajutat de o vastă cultură
teologică, de o nobleţe sufletească naturală, de o bogată experienţă ecumeni
că şi internaţională, el reuşea să rezolve adesea probleme dificile sau delicate.
Reşedinţa sa din Elveţia era deschisă deopotrivă ierarhilor şi studenţilor
ortodocşi din ţări diferite. Totodată, el era un om al păcii şi al dialogului în
raport cu reprezentanţi ai iudaismului şi islamului.
în calitate de coordonator al Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi
M arelui Sinod a l Bisericii Ortodoxe, a vizitat toate Bisericile Ortodoxe şi a păs
trat legături de suflet cu toţi cei pe care i-a întâlnit. La Chambesy, în biserica
parohiei greceşti, putea fi văzut uneori cântând la strană, dând răspunsurile
la Sfânta Liturghie sau la Vecernie, iar alteori vizitând comunităţile greceşti
din Elveţia.
Vizitele sale în România, la începutul anilor ’90 şi apoi în anii 1998 şi
1999, cu precădere la Bucureşti şi în Moldova, ni-1 readuc în amintire ca fi
ind un om erudit şi comunicativ, nobil şi cald la suflet, deschis şi receptiv, în
ţelept şi generos, sprijinind o mulţime de studenţi ortodocşi din ţări diferite.
Numeroasele daruri pe care le-a primit de la Dumnezeu le-a cultivat cu
simţul responsabilităţii, oferind şi altora, cu mărinimie, bucurii ale comu
niunii în credinţă, roade ale talanţilor înmulţiţi spre slava lui Dumnezeu şi
binele Bisericii.
Cunoscând ampla sa activitate şi dăruire jertfelnică pentru Biserică,
moştenirea spirituală şi culturală lăsată celor de azi, aducem omagiu pios
de pomenire şi cinstire memoriei sale ca unui distins ierarh ortodox, care a
răspândit în jurul său lumină, prietenie şi speranţă, a cultivat comuniunea
eclesială prin relaţii frăţeşti pline de preţuire şi de căldură cu toate Bisericile
Ortodoxe, a păstrat o vie şi statornică dragoste faţă de propriul său popor
elen, şi în acelaşi timp a devenit prieten al altor popoare.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
t

D

a n ie l

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Summary: The Message of Deepest Sympathy of His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church, Given on the Occasion of
the Obsequies of His Eminence Father Damaskinos Papandreou, the First
Metropolitan of the Ecumenical Patriarchate in Switzerland, between 1982-2003
(the 7 A of November)
A promoter of the Pan-Orthodox Synodality
Metropolitan Damaskinos Papandreou (1936-2011)
It is with deep sorrow that we have learned of the passing away, after a long
sufferance, of Metropolitan Damaskinos Papandreou (1936-2011), a remarkable
personality of the entire Christianity and a good friend of the Romanian Orthodox
Church and of the Romanian people.
Metropolitan Damaskinos graduated from the Orthodox Theological Institute
of the Ecumenical Patriarchate in Halki (1959) and then continued his post-graduate studies in Church History and Philosophy of Religions at the Universities of
Bonn and Marburg (1959-1965). He was ordained hieromonk and, then, raised to
the rank of Archimandrite in 1961. In 1966, he became doctor of the Faculty of
Theology in Athens and appointed abbot of the Orthodox Monastic Centre in Taize,
France.
In 1966, with the blessing of the Ecumenical Patriarch Athenagoras, he
set up the Orthodox Centre o f the Ecumenical Patriarchate in Chambesy - Geneva,
Switzerland, where he was appointed director (1969).
In 1968, the Secretariat fo r the Preparation o f the Holy and Great Synod o f the

Orthodox Church was set up, seated in Chambesy - Geneva, with Metropolitan
Damaskinos of Switzerland as co-ordinator of this Secretariat, a dignity that he
would hold for thirty years, unfolding a very laborious and sometimes difficult activity in view of drafting the documents and reports for the Inter-Orthodoxpreparatory

commissions and for the Pan-Orthodox pre-conciliar conferences, in order to ensure
the communication between the Orthodox Autocephalous Churches and for the
inter-Christian dialogues. His multiple efforts made in favour of the pan-Orthodox
synodal practice made the Orthodox Christians familiar with the thematic of the
future pan-Orthodox Synod, helping many of them understand that Orthodoxy
exceeds the limits of the nations and geographical regions, being the manifestation
of the Iove of God for the entire humankind.
In 1970, he was elected Metropolitan ofTranoupoleos and, in 1982, he became

the first Metropolitan o f the Ecumenical Patriarchate in Switzerland. In 1997, he set
up a postgraduate Orthodox Theological Institute at Chambesy, Geneva. In 1999,
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he was elected President of the International Academy of Religious Sciences, from
Brussels, and, in 2003, he retired from the position of Metropolitan of Switzerland,
for health reasons, receiving the honorary title of “Metropolitan ofAndrianopolis”.
Metropolitan Damaskinos Papandreou undertook an extensive ecclesiastic,
ecumenical and inter-religious activity. As a recognition of his merits, he was awarded the title of Doctor Honoris Causa by several Universities from Europe and from all
over the world. He was awarded high distinctions and honours on behalf of several
Orthodox Autocephalous Churches. He was the fîrst holder o f the Abt Emmanuel

Heufelder prize from the Roman Catholic Monastery of Niederaltaich, for his ecu
menical contribution to the rapprochement between Churches. His research on the
theological and ecumenical dialogues was materialised in over 200 monographs,
studies, articles, courses, and conferences.
Having been a good friend of the Romanian Orthodox Church, in 1981,
Metropolitan Damaskinos was awarded the title of Doctor Honoris Causa of the
Faculty of Orthodox Theology from Bucharest.
We also keep a vivid memory in our soul of the awarding event of the title of

Doctor Honoris Causa of Alexandru Ioan Cuza University from Iaşi; on 4 June 1999.
A remarkable personality, but also sociable, Metropolitan Damaskinos could
dialogue both with ordinary persons and with outstanding personalities in high
positions. Aided by a vast theological culture, by a natural spiritual nobleness, by a
vast ecumenical and internaţional experience, he often succeeded in solving difficult
or delicate issues.
His residence in Switzerland was opened both to the Orthodox hierarchs and
to the students from various countries. He was also a man of peace and of dialogue
with the representatives of Judaism and Islam.
As co-ordinator of the Secretariat fo r the Preparation o f the Holy and Great

Synod o f the Orthodox Church, he visited all the Orthodox Churches and maintained
spiritual relations with the people he met. In Chambesy, he could be seen in the
church of the Greek parish, singing sometimes in the pew, giving the answers at the

Divine Liturgy or at Vespersy and some other times visiting the Greek communities
of Switzerland.
His visits to Romania, in the early ’90s, and then in 1998 and 1999, especially
to Bucharest and Moldavia, briVgs him back to our memory especially as an erudite
and communicative person, noble and kind, open minded and receptive, wise and
generous, supporting lots of Orthodox students from various countries.
He cultivated with a sense of responsibility the many gifts he received from
God, offering to some other people, with generosity, the joy o f the communion in

425

O RTO D O X IA ÎN DIALOG
faith, the fruits of the talents multiplied for the glory of God and welfare of the
Church.
Having known his ample activity and great dedication to the Church, the
spiritual cultural legacy bequeathed to the people of today, we bring this pious homage of commemoration and respect to his memory as to a distinguished Orthodox
hierarch, who spread around him light, friendship and hope and cultivated ecclesiastic communion through brotherly relations full of esteem and warmth with all the
Orthodox Churches, who kept a vivid and steadfast Iove for his own Greek people,
and, at the same time, becoming a good friend of other nations.
May he be always remembered from generation to generation!
t D a n ie l
Patriarch o f the Romanian Orthodox Church
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Aniversarea a 65 de ani de viaţă
de către Preafericitul Părinte Kiril,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii1
(21 noiembrie)

în ziua de 21 noiembrie 2011, Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei
şi al întregii Rusii, a împlinit 65 de ani de viaţă. Cu această ocazie, s-au întrunit la
Reşedinţa patriarhală de la Kremlin, Moscova, pentru a-i adresa felicitări, întâistătători
sau reprezentanţi a şase Biserici Ortodoxe locale: Antiohiană, Georgiană, Română,
Bulgară, Poloneză şi a Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei.

La aniversarea a 65 de ani de viaţă ai Patriarhului Kiril al Moscovei şi
al întregii Rusii au participat întâistătători sau reprezentanţi a şase Biserici
Ortodoxe locale. Aceştia au fost următorii: Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea
al întregii Georgii, Mitropolitul Sawa al Varşoviei şi al întregii Polonii,
Mitropolitul Krystofor al ţinuturilor Cehiei şi al Slovaciei, Mitropolitul
Nifon de Philippopolis (Biserica Ortodoxă a Antiohiei), Mitropolitul onorific
Nifon al Târgoviştei (Biserica Ortodoxă Română), Mitropolitul Dometian al
Vidinului (Biserica Ortodoxă Bulgară).
In ajunul întrunirii, întâistătătorii şi reprezentanţii celor şase Biserici
Ortodoxe locale au oficiat, alături de Patriarhul Rusiei, Sfânta Liturghie
la Catedrala patriarhală „Hristos Mântuitorul” din Moscova. Aceştia au
mulţumit lui Dumnezeu pentru prilejul întrunirii frăţeşti, l-au salutat pe
Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi i-au urat la mulţi ani şi tot ajutorul
de la Dumnezeu în slujirea patriarhală.
întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor locale frăţeşti din regiunea
est-europeană au evidenţiat faptul că au avut o experienţă comună. Fiecare
1Articol tradus şi adaptat din limba rusă în limba română de pe website-ul Patriarhiei Ruse
- traducere realizată de Sectorul Relaţii Externe şi Interreligioase al Patriarhiei Române.

/
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Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Rusiei, oficiind Sfânta Liturghie
la Catedrala patriarhala „Hristos Mântuitorul'* din Moscova

dintre aceste Biserici a suferit diferite persecuţii din partea sistemelor politice
militant - ateiste, iar acum se confruntă cu noi provocări care au înlocuit
dominanţa ideologiei antireligioase. Aceste provocări includ secularizarea,
promovarea libertinajului şi a consumismului, precum şi erodarea standarde
lor morale.
Participanţii la întrunire au remarcat necesitatea stimulării misiunii
Bisericii şi şi-au exprimat sprijinul pentru extinderea slujirii sociale în coo
perare constructivă cu toate forţele sociale sănătoase. In interacţiunea sa cu so
cietatea, Biserica nu uită persecuţiile suferite şi preţuieşte libertatea câştigată.
Intâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor locale, (Biserici) ce au
supravieţuit în situaţii istorice grele, şi-au exprimat solidaritatea cu Bisericile
din Orientul Mijlociu şi din Nordul Africii; cele din Constantinopol,
Alexandria, Ierusalim şi Cipru şi-au exprimat simpatia faţă de toţi creştinii
din Orientul Mijlociu, care au suferit persecuţii şi care, în unele cazuri, sunt
supuşi astăzi persecuţiei directe pentru credinţa lor, precum şi faţă de sârbii
ortodocşi din Kosovo.
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Intâistâtâtori şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori
participând alături de Patriarhul Rusiei la Sfânta Liturghie
oficiată în Catedrala patriarhală din Moscova

Participanţii au remarcat semnificaţia recentelor întruniri regionale ale
întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe locale organizate în
Cipru, Iordania şi la Constantinopol, la iniţiativa întâistătătorilor respec
tivelor Biserici. întrunirile au facilitat cooperarea interortodoxă în privinţa
creştinilor din Orientul Mijlociu şi au atras atenţia comunităţii mondiale
asupra problemei discriminării creştinilor din regiune.
întâistătătorii şi reprezentanţii celor şapte Biserici - Antiohiană, Rusă,
Georgiană, Română, Bulgară, Poloneză şi a Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei
- au salutat revigorarea vieţii soborniceşti a Bisericii din ultimii ani şi şi-au
exprimat speranţa că procesul presinodal va duce, la timpul potrivit, la con
vocarea Sinodului panortodox, în cadrul căruia ar putea fi rezolvate impor
tante probleme bisericeşti.
Sinodul va fi pregătit cu minuţiozitate atât în ceea ce priveşte tematica,
cât şi sub aspect procedural, ţinându-se cont de punctul de vedere al fiecărei
Biserici locale. în acest sens, este necesar ca, în luarea deciziilor, să fie urmat,
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Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii,
alături de întâistâtâtorii şi reprezentanţii Bisericilor ortodoxe locale
din regiunea Est-europeană —Catedrala patriarhală din Moscova

ca şi până acum, principiul consensului, atât în procesul de pregătire, cât şi
în cadrul lucrărilor sinodului.
Participanţii la întrunire au scos în evidenţă faptul că sinodul trebuie să
dea un răspuns competent provocărilor contemporane. Deciziile sinodului
trebuie să corespundă pe deplin tradiţiei dogmatice şi canonice, fară a intro
duce inovaţii care să pună în primejdie unitatea Sfintei Biserici.

Summary: Anniversary of the 6 5 1*1 Birthday of His Beatitude Father Kiril,
Patriarch of Moscow and AII Russia
On the 2 l st of November 2011, His Beatitude Father Kiril, Patriarch of Moscow
and AII Russia, celebrated his 65th birthdays anniversary. It is on this occasion that
chiefs or representatives of six local Orthodox Churches (Antiochian, Georgian,
Romanian, Bulgarian, Polish and in the Czech and Slovakian Lands) gathered at the
patriarchal residence in Kremlin, Moscow, in order to congratulate him.
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Aniversarea a 65 de ani de viaţă de către Preafericitul Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii
The chiefs and representatives of the six local Orthodox Churches assisted the
Patriarch of Russia in offîciating the Divine Liturgy in „Christ the Savior” Cathedral
in Moscow. They thanked the Lord for this occasion of fraternal reunion, greeted
the Head of the Russian Orthodox Church, and wished him many long years and
good help from God in his patriarchal office.
The chiefs and representatives of the seven Churches - Antiochian, Russian,
Georgian, Romanian, Bulgarian, Polish and in the Czech and Slovakian Lands - had
talks about, among others, the meaning of the recent regional meetings of the chiefs
and representatives of the local Orthodox Churches, organized in Cyprus, Jordania
and Constantinople, as well as about the possibility of reuniting the pan-orthodox
Synod, within the frame of which important Church matters could be worked out.
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Episcopul Gherasim Timuş, al Argeşului
( 1849 - 19 1 1 )
O pioasă evocare
Prof. dr. Radu Palade

Keywords: Gherasim Timuş, Primate Metropolitan, Scholar hierarch, translator, preacher,

musician.
Preasfinţitul Gherasim Timuş, Episcopul Argeşului (1894-1911), s-a născut la
14 august 1849, în comuna Lespezi, jud. Suceava.
Urmează cursurile Seminarului „Veniamin” de la Socola. După absolvire, se
căsătoreşte şi în 1877 este hirotonit diacon. Se înscrie la Facultatea de Litere din Iaşi.
Mitropolitul Primat Calinic Miclescu îl remarcă şi îl aduce în 1875 în Bucureşti.
Rămas văduv de tânăr, se călugăreşte la Mănăstirea Cernica. Este numit arhidiacon
şi predicator la Mitropolia din Bucureşti de către Mitropolitul Primat de atunci.
Urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Cernăuţi (1880-1884), unde îşi obţine
şi doctoratul. Este hirotonit ieromonah. Devine profesor la catedra de Limba ebraică
şi Exegeza Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1884-1894).
Paralel, îndeplineşte funcţia de Director al Internatului teologic şi apoi Decan al
Facultăţii (1892-1894). A pus bazele Casei de Pensii a clerului ortodox.
In 1886 este numit arhiereu vicar cu numele de „Piteşteanul”, la Episcopia
Argeşului.
în 1894 este numit locţiitor de episcop la Episcopia Argeşului, iar în 27 martie
1894 avea să fie ales episcop eparhiot, păstorind Episcopia Argeşului până la moarte.
La 22 decembrie 1911 moare în Bucureşti. Este înmormântat la Mănăstirea Turnu,
de pe malul Oltului, rectitorită de el.

Se împlinesc, la 22 decembrie 2011, o sută de ani de la mutarea la cele veş
nice, a celui care a fost Preasfinţitul Dr. Gherasim Timuş, Episcopul Argeşului.
în familia mea, cele trei surori Cantemir: Alexandrina, Aurelia şi
Constanţa vorbeau cu veneraţie şi recunoştinţă despre „Bădiţa Gherasim”.
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Acesta era socotit salvatorul şi omul providenţial pentru cele trei copile,
rămase orfane la vârste foarte fragede, mai întâi, prin moartea mamei lor,
Olimpiada, şi apoi şi a tatălui, Ion Cantemir. Rămase fără părinţi, cele trei
surori au fost luate de la Câmpulung Muscel şi aduse la Bucureşti de către
sora mamei lor, MariaTimuş (Ţaţa Miţa), căsătorită cu medicul militar vete
rinar, Vasile Timuş. Familia Timuş avea deja patru copii: Ionel, Vasilică, Vera
şi Grigore ( Grigri), iar acum mai soseau încă trei. Nu era uşor să ai grijă de
şapte copii!
Fratele doctorului Timus>era ieromonahul Gherasim Timus,>7 la acea vreme profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Acesta a luat sub oblă
duirea lui pe cele trei surori. Devenind tutorele lor legal, le-a dat la internatul
Scolii de Institutoare „Elena Doamna” din Bucureşti. Cele trei fete au urmat
cursurile acestei şcoli şi au ajuns institutoare; mai mult, Alexandrina, cea mai
mare dintre ele, a fost trimisă, tot de către ieromonahul Gherasim Timuş, la
înalta şcoală de broderie artistică „Franz Joseph” (Franz Joseph Kunststickerei
Hochschule) de la Viena, unde s-a specializat în acest domeniu. După întoarce
rea în tară,
a fost7numită directoare la Şcoala >„Tudosca
>
77 Doamna” din Bucureşti
şi, curând, a devenit o personalitate bine cunoscută în lumea Capitalei.
în şcoala condusă de ea s-au cusut, pe lângă icoane în fir de aur şi argint,
odăjdii bisericeşti, mitre episcopale şi steaguri ale regimentelor armatei româ
ne. Alexandrina va fi şi autoarea albumului Portul popular românesc (ediţiile
1939 şi 1971).
Aurelia Cantemir, sora mijlocie, pictoriţă, a devenit directoarea şcolii
din cartierul bucurestean
Lacul Tei.
>
Constanţa Cantemir, institutoare, bunica mea, s-a căsătorit cu profeso
rul Emil Palade dând naştere lui George Emil Palade, primul român laureat
al Premiului Nobel pentru Medicină (1974).
Toate trei surorile au fost conştiente de faptul că fără ajutorul şi sprijinul
„Bădiţei Gherasim”, altul ar fi fost drumul lor în viaţă. De aceea i-au purtat o
recunoştinţă profundă cât au trăit, vorbind totdeauna de el cu multă evlavie,
ca despre un sfânt.
Gherasim Timuş s-a născut la 14 august 1849, în comuna Lespezi, ju
deţul Suceava, fiind moldovean bucovinean de obârşie. A urmat cursurile
Seminarului „Veniamin” de la Socola (1867-1874). Susţine examene de dife
renţă pentru a-şi echivala studiile liceale şi apoi bacalaureatul.
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După terminarea cursului inferior, s-a căsătorit şi apoi a fost hirotonit
diacon în 1871. Dar nu după mult timp, rămâne văduv, prin decesul ne
aşteptat al soţiei. Termină cursul superior de şapte ani al Seminarului de la
Socola şi apoi se înscrie la Facultatea de Litere de la Iaşi.
Remarcat şi preţuit de Mitropolitul Moldovei, Calinic Miclescu, este
adus la Bucureşti de către acesta în 1875, când Colegiul electoral format din
membrii Sfântului Sinod, deputaţii şi senatorii ortodocşi, îl aleseseră Primat
al Bisericii Ortodoxe Române, întronizarea având loc la 15 iunie 1875.
Gherasim Timuş este numit arhidiacon la Mitropolia din Bucureşti; îşi
termină studiile filologice la Facultatea de Litere din capitala ţării. Curând se
călugăreşte cu loc de metanie la Mănăstirea Cernica.
Războiul de independenţă (1877-1878) l-a găsit arhidiacon la Mitropolia
din Bucureşti. Calinic Miclescu, Mitropolitul Primat al vremii, stabilise
ca slujba Utreniei să se ţină seara pe la orele 22-23. Până la acea oră, când
participa la slujbă, tânărul arhidiacon de doar 28 de ani lucra cu dăruire şi
perseverenţă, scriind note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. Aşa a luat naş
tere o lucrare monumentală în trei volume care denotă o muncă imensă a
autorului, cultura lui teologică, istorică şi lingvistică vastă, cât şi tenacitatea
extraordinară care i-a trebuit pentru a finaliza această lucrare. Sunt făcute
comentarii istorice, filologice şi editoriale la fiecare psalm, cu referinţe precise
la termenii inexact traduşi, care au schimbat sensul iniţial al ideii, la greşelile
de traducere din Vulgata şi Septuaguinta sau ale altor ediţii cu circulaţie largă,
mai vechi si
> mai recente din acea vreme,* ale Vechiului Testament. Gherasim
Timus> cunoştea foarte
bine limba ebraică. Fiecare verset este analizat si co- >
>
mentat atât din punct de vedere istoric, dar mai ales teologic. Aşa cum sin
gur afirma în prefaţa lucrării, a urmărit ca în final cartea să fie o hrană spre

„cultivarea inim ii şi luminarea m inţii”. Cartea, intitulată Note şi meditaţiuni
asupra Psalmilor (Bucureşti, Tipografia Gutenberg, Joseph Gobel 23, Strada
Doamnei), vede lumina tiparului însă abia în 1896, şi are peste două mii şi
o sută de pagini.
în 1880, este numit predicator la Mitropolia Bucureştilor, dar la scur
tă vreme pleacă la Cernăuţi unde urmează cursurile Facultăţii de Teologie
(1880-1884). Tot aici va obţine şi titlul de doctor în Teologie, la 31 iulie 1884.
La întoarcerea în tară
este hirotonit ieromonah.
>
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Face parte din grupul de teologi care a luptat cu perseverenţă pentru
înfiinţarea unei Facultăţi de Teologie în capitala ţării, mai ales că la Cernăuţi
funcţiona din 1875 o instituţie similară.
Străduinţele repetate pe lângă Sfântul Sinod şi Camera Deputaţilor
sunt încununate cu succes; iar la 27 octombrie 1884, Ministrul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice numeşte primii profesori. Deschiderea solemnă a
cursurilor a avut loc în data de 4 noiembrie 1884.
GherasimTimuş devine, la această Facultate, profesor la catedra de Limba
ebraică, Introducere şi Exegeza Vechiului Testament şi Arheologie Biblică.
Numit decan al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, funcţie pe care a
îndeplinit-o între anii 1892-1893, a fost şi fondatorul şi primul director al
Internatului Teologilor.
A pus bazele şi a susţinut întemeierea Casei de Pensii a clerului ortodox
român.
După înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Bucureşti, s-a văzut confrun
tat cu lipsa cursurilor universitare. începe o muncă titanică de traducere a
unor lucrări prestigioase, utilizate în Academiile Teologice din Rusia sau de la
Cernăuţi. Astfel, traduce din limba franceză volumele Introducere în teologia
ortodoxă (1885) şi Teologia dogmatică ortodoxă, în două volume, 1886-1887,
ambele scrise de Mitropolitul Macarie Bulgakov al Moscovei.
In 1889 editează la Bucureşti Tetraevangheliarul diaconului Coresi,
publicat între anii 1560-1561, traduce Istoria dreptului greco-roman, de
D .K.E Zaharia (1891), şi apoi importanta lucrare, Catehismul, a Sfântului
Ioan Damaschin (1897).
Traduce din limba germană, împreună cu Mitropolitul Primat Athanasie
Mironescu, lucrarea monumentală în două volume Istoria bisericească univer
sală a lui Eusebiu Popovici, profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
(1900-1901).
Dar lucrarea cea mai cunoscută, pe care el a întocmit-o pentru prima
dată la noi în ţară, a fost Dicţionar aghiografic, cuprinzând p e scurt Vieţile
Sfinţilor, (Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1898). Cartea prezintă în
ordine alfabetică, numele sfinţilor prăznuiţi în Biserica Ortodoxă, cu expu
nerea pe scurt a vieţii lor. Curând, aceasta devine o carte foarte cunoscută şi
citată nu numai de teologi, ci şi de alţi cărturari români, fiind astfel o lucrare
de o importanţă aparte în cultura noastră.
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Ierarhul cărturar va fi ales Preşedinte al Comitetului de redacţie al primei
reviste bisericeşti de înaltă ţinută teologică Biserica Ortodoxă Română, orga
nul oficial al Sfântului Sinod (astăzi Buletinul Oficial al Patriarhiei Române).
De-a lungul anilor, va publica numeroase studii teologice în această revistă.
împreună cu Mitropolitul Athanasie Mironescu şi profesorul Constantin
Erbiceanu vizitează cu viu interes Sfântul Munte Athos.
Merge de asemenea în pelerinaj şi în Ţara Sfântă, iar la întoarcere îşi
scrie impresiile în cartea Călătorie la Locurile Sfinte, lucrare care vede lumina
tiparului în 1896.
O latură uitată a activităţii lui a fost aceea de muzician. A compus
numeroase piese de muzică psaltică, bine cunoscute fiind: Lmnele Sfintei
Liturghii, C ântările Utreniei, Cântările Vecerniei, Troparul la Binecuvântarea
pâinilor, Troparul cununiei, Troparul hirotoniei preoţilor şi altele.
M .G. Posluşnicu, în cartea sa, Istoria muzicii la români (lucrare prefaţată
de Nicolae Iorga, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1928), spune la pag.73
despre Dr. Gherasim Timuş, că: „este unul dintre cei mai de seamă cântăreţi şi
compozitori ai Bisericii noastre Ortodoxe”.
Din anul 1886, devine arhiereu-locotenent cu titlul de „Piteşteanul”.
A fost unul dintre ierarhii foarte respectaţi ai vremii, cu o viaţă curată,
cu o activitate culturală impresionantă, fiind considerat un arhiereu cărturar,
dar având şi realizări gospodăreşti remarcabile. Aşa se face că într-o epocă de
mari frământări şi neajunsuri, dominată de intrigi, calomnii şi neînţelegeri
de tot felul, când amestecul politicului în viaţa bisericească era permanent
(în special imixtiunile Partidului Liberal din acea vreme), când Regele Carol
I, fiind catolic, sprijinea tacit propaganda romano-catolică, Arhiereul Dr.
Gherasim Timuş a reuşit să se impună ca o personalitate de mare încredere
si
> moralitate.
în 1893, când Ghenadie Petrescu este întronizat Mitropolit Primat,
conducerea Eparhiei Argeşului este încredinţată lui Gherasim Timuş
„Piteşteanul” (1 iunie 1893), care, la 14 martie 1894, este ales episcop eparhiot, fiind întronizat ca Episcop al Argeşului la 27 martie 1894.
La 20 mai 1896, Sfântul Sinod depune pe Mitropolitul Ghenadie
Petrescu, care se retrage la Mănăstirea Căldăruşani. Se instituie o locotenenţă
formată din: Mitropolitul Iosif Naniescu al Moldovei, Episcopul Gherasim
Timuş al Argeşului şi Episcopul Partenie Clinceni al Dunării de Jos.
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Ca Episcop de Argeş, Dr. Gherasim Timuş a avut o activitate bogată şi
foarte diversă. A fondat societăţi clericale în judeţele Argeş şi Olt, pe care le-a
susţinut prin donaţii proprii. A ctitorit, la Mănăstirea Turnu, biserica nouă
cu hramul „Schimbarea la Faţă”, chiliile din jur şi fântâna din curtea mănăs
tirii, toate fiind ridicate pe cheltuiala lui. La Mănăstirea Stânişoara, a ctitorit
biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.
în anul 1900, legat fiind sufleteşte de Facultatea de Teologie din
Bucureşti, pe care s-a străduit asiduu să o înfiinţeze, a donat 10.000 lei pen
tru ca din dobânzi să se acorde burse de studii licenţiaţilor în teologie meri
tuoşi care doreau să se specializeze în străinătate. De astfel de burse, acordate
din „Fondul de donaţie Gherasim Timuş”, aveau să beneficieze viitorul iero
monah Irineu Mihălcescu, care avea să ajungă Mitropolitul Moldovei, şi
părintele profesor Gala Galaction, celebrul prozator.
După retragerea din scaunul mitropolitan a lui Athanasie Mironescu
(23 iunie 1911), Episcopul Gherasim Timuş a fost propus ca succesor în
această slujbă înaltă.
Nu a apucat însă să fie ales, căci în noaptea premergătoare numirii, a
murit în somn, în Bucureşti, la 22 decembrie 1911. A fost înmormântat la
Mănăstirea Turnu, de pe malul Oltului, rectitorită de dânsul.
Moartea sa neaşteptată a declanşat un scandal în presă, fiind emisă şi
ipoteza unui asasinat din motive politice, lucru posibil, având în vedere peri
oada extrem de tulbure pe care o traversa ţara.
Am vizitat Mănăstirea Turnu la 6 septembrie 1983, într-o după amia
ză cu soare auriu şi blând. în curtea mănăstirii, m-am recules la mormân
tul Preasfinţitului Episcop Gherasim Timuş. O cruce mare de piatră poartă
încrustate numele şi principalele sale realizări. A fost ridicată de fraţii lui,
Nicolae şi Vasile Timuş, etern recunoscători, menţionaţi de Vidali, sculptorul
din Ploieşti, care a făcut monumentul funerar.
Am vizitat apoi biserica cu hramul „Schimbarea la Faţă”, o clădire im
presionantă, lăcaşul de cult fiind la etaj, iar jos la parter, organizată trapeza.
Pe peretele de vest al naosului, la dreapta, se afla portretul Regelui Carol I,
acoperit la acea vreme din motive politice, iar la stânga, stă zugrăvit de Anton
Lapinski, „Episcopul Gherasim Timuş, ctitorul bisericii (4 septembrie 1911),
chiriarh al eparhiei Argeşului între 14 martie 1894 şi 22 decembrie 1911”.
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A fost iubit şi preţuit pentru blândeţea şi milostenia lui. Două erau ma
ximele sale preferate şi practicate, care l-au făcut vestit: „Fericiţi cei milostivi,
că aceia se vor milui” şi „Să nu ştie stânga ce face dreapta”, atunci când era
vorba de a ajuta, a dărui sau cum îi plăcea să spună: „Fă binele şi apoi uită!”.
în acelaşi timp a fost un mare cărturar, recunoscut pentru erudiţie, pen
tru abnegaţie şi munca neobosită atât pe plan teologic şi cultural, cât şi pe
plan administrativ.
Aşa se face că Sfântul Sinod, la cererea Ministrului Cultelor, Spiru
Haret, numeşte o comisie care să analizeze şi să alcătuiască rapoarte privind
sărbătorile necreştine ţinute cu evlavie în mediul rural, şi despre posturile
practicate în Biserica Ortodoxă Română, formată din doi raportori şi anume:
Athanasie Mironescu, Episcopul Râmnicului şi Noului-Severin, şi Gherasim
Timuş, Episcopul Argeşului. Din alcătuirea rapoartelor ne dăm seama de am
pla viziune duhovnicească şi de echilibrul raţional, pe care îl avea Episcopul
Gherasim Timuş asupra acestor subiecte sensibile. Pe baza celor două rapoar
te, Sfântul Sinod a întocmit două enciclice care s-au emis în 16 mai 1907,
la Bucureşti, şi care reprezintă şi astăzi poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe
Române în domeniile respective.
Mai rar întâlnim în rândul ierarhilor noştri personalităţi atât de comple
xe şi polivalente. Slujitor al altarului străbun, profesor universitar, poliglot,
traducător, teolog iscusit, compozitor de muzică psaltică, publicist, ctitor de
lăcaşuri
y de icult)si aşezăminte de binefacere,>administrator,’ binefăcător al celor aflaţi în suferinţă şi nevoi, iar mai presus de toate, creştin desăvârşit.
In plus, Episcopul Gherasim Timuş a rămas în amintirea celor din fa
milia noastră, drept mesagerul lui Hristos Dumnezeu, care a întins mâna
ocrotitoare la timp asupra celor trei copile orfane, deschizându-le în viaţă un
drum sigur, frumos, cinstit şi curat.
Vrednică îi este într-adevăr pomenirea, acum şi pururea şi-n vecii veci
lor! Amin!

>
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Summary: His Grace Gherasim Timuş, Bishop of Argeş (1849-1911) - A Pious
Calling to Mind
His Grace Gherasim Timuş, Bishop of Argeş (1894-1911) was born on the
I4th of August 1849, in the commune of Lespezi, Suceava County.
He attended „Veniamin” Seminary in Socola. Having graduated from it, he
got married, and in 1877 he was ordained deacon, and put his name down for the
Faculty of Letters in Iaşi. Metropolitan Primate Calinic Miclescu remarked him and
brought him to Bucharest, in 1875. Having become a widow in early age, he took
vows and enters Cernica Monastery. He was ordained archdeacon and appointed
preacher at the Metropoly of Bucharest. He attended the courses of the Faculty of
Theology in Cernăuţi (1880-1884), where he obtained his doctors degree. He became a professor at the Department of Hebrew and Exegesis of the Old Testament
within the frame of the Faculty of Theology in Bucharest (1884-1894). At the same
time, he was a Director of the theological boarding school, and then a Dean of the
Faculty (1892-1894). He founded the orthodox clergys Pension Fund.
In 1886, he was appointed a Vicar, and given the surname „Ploieşteanul”, in
the Diocese of Argeş.
In 1894, he was Auxiliary Bishop in the Diocese of Argeş, and on the 27th of
March 1894 he was elected Diocesan Bishop and it is in this capacity that he would
shepherd the Argeş Diocese up to his death. He fell asleep in the Lord on the 22nd
of December 1911, in Bucharest, and was buried at Turnu Monastery, on the bank
of the Olt River, which he had refounded. He dedicated his life to the good of the
Church. He restored Turnu and Stânişoara Monasteries. He was always looked upon
as a book-learned high ecclesiastic.
He wrote many theological books, among which the most important are:

Notes and Meditations on Psalms, and Hagiographic Dictionary, Containing in Short
the Lives ofSaints.
He was also a musician, composing numerous pieces of byzantine music,
among which the best-known were: Hymns o f the Divine Liturgy, The Chants o f

Matins, The Chants ofVespers, and so on.
He also translated from French two important works of Metropolitan
Macarius Bulgakov of Moscow: Introduction in Orthodox Theology (1885), and

Orthodox Dogmatic Theology (2 voi., 1886-1887); and Eusebiu Popovici’s Universal
Church History from German.
He published numerous articles in the Church central „Biserica Ortodoxă
Română” Review.
Bishop Gherasim Timuş was indeed, among the high ecclesiastics of our
Church, a rarely complex and all-rounding personality.
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Lista cărţilor apărute la Editurile Patriarhiei Române
(Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
Editura Basilica, Editura Trinitas)
în perioada septembrie - decembrie 2011

t Daniel, Credinţă pentru fap te bune - Lucrarea Bisericii în societate pentru
an u l2010, Editura BASILICA, Bucureşti, 2011, pp. 458

Teologia ortodoxă în secolul a l XX-lea şi la începutul secolului alXXl-lea, Editura
BASILICA, Bucureşti, 2011, pp. 859
Nicolae Noica, Catedrala M ântuirii Neamului — istoria unui ideal, Editura
BASILICA, Bucureşti, 2011, pp. 183
Sfântul Antim Ivireanul, Scrieri, Editura BASILICA, Bucureşti, 2011, pp. 218
Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, Editura
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