
Publicaþie a Mitropoliei Basarabiei  Fondatã în 1929 de Mitropolitul Gurie Grosu  Serie nouã  Anul II  Nr. 3 (14)  martie 2005  Preþul 1 leu

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD LA DUMINICA ORTODOXIEI

Prea iubiţii noștri fi i 
duhovnicești,

La 11 martie 843 s-a stabilit 
ca prima duminică din postul 
Sfi ntelor Paști să fi e închinată 
Ortodoxiei, ca semn de biruinţă 
asupra tuturor abaterilor de la 
dreapta-credinţă a celor care 
urmau neîntrerupt lui Hristos 
- Fiul lui Dumnezeu întrupat. 

În viaţa sfi ntei noastre Biserici 
Ortodoxe, această zi reprezintă 
o mare sărbătoare închinată 
credinţei adevărate și trăirii 
neîntinate. În același timp, ne 
aduce aminte de strădaniile și 
stăruinţele celor de dinaintea 
noastră care au luptat împotriva 
celor care nu înţelegeau bogăţia 
marelui dar al întrupării, teme-
iul de nezdruncinat al cinstirii 
sfi ntelor icoane.

Nu întâmplător textul Sfi ntei 
Evanghelii, rânduit a se citi în 
această zi la Sfânta Liturghie, 
prezentând momentul chemă-
rii primilor ucenici la slujirea 
apostolică, începe cu cuvintele: 
“Urmează-Mi!” (Ioan 1, 43) și 
atinge punctul culminant prin 
răspunsul lui Natanail, care de-
vine o mărturisire a dreptei cre-
dinţe: “Învăţătorule, Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu” (Ioan 1, 49).

Urmarea lui Hristos, ca rod 
izvorât din iubire, implică as-
cultarea de poruncile Lui (Ioan 
14, 21), iar cei dintâi care “și-au 
lăsat toate” și au mers după El 
(Matei 19, 27) au fost Sfi nţii 
Apostoli, continuatorii misiunii 
de propovăduire a Evanghe-
liei Sale (Matei 28, 19-20) după 
înălţarea Domnului la cer.

A propovădui Evanghelia 
lui Hristos înseamnă, de fapt, 
a transmite mai departe “ceea 
ce era de la început, ceea ce noi 
am auzit, ceea ce ochii noștri au 
văzut, ceea ce am privit și ceea 
ce mâinile noastre au pipăit” 
(I Ioan 1, 1). Transmiterea învă-
ţăturii lui Hristos înseamnă îm-
părtășirea cu El pe mai departe, 
dăruirea chipului Său, a icoanei 
Sale, tuturor celor care vor cre-
de, până la sfârșitul veacurilor.

Înţelegem de aici dimensiu-
nea mărturisitoare pe care o are 

sfânta icoană în învăţătura noa-
stră ortodoxă. Cel care cinstește 
icoana (sau chipul) cinstește, de 
fapt, pe cel pictat pe ea, impli-
cit pe Hristos Mântuitorul. A 
nega icoana înseamnă a nega 
întruparea lui Hristos și astfel 
nesocotim întreaga iconomie a 
mântuirii neamului omenesc.

Traducând vremea aceea în 
vremea aceasta, constatăm că 
într-adevăr Ortodoxia, urmând 
neîntrerupt lui Hristos Dumne-
zeu, tocmai aceasta înseamnă, 
respectiv: mărturisirea credin-
ţei celei adevărate, slujirea lui 
Dumnezeu prin slujirea oame-
nilor și preamărirea neîntrerup-
tă a lui Dumnezeu Cel Unul în 
Fiinţă și întreit în Persoană.

Acestea ne îndreptăţesc să 
afi rmăm că trei sunt caracteris-
ticile esenţiale care ajută Orto-
doxia să-și păstreze neîncetat 
identitatea, străbătând veacurile 
în urmarea până la identifi carea 
cu Hristos, și anume: mărturisi-
rea dreptei credinţe, care a îm-
brăcat adesea în istorie forme 
martirice; diaconia, adică per-
manentizarea slujirii lui Dum-
nezeu prin slujirea oamenilor 
pentru mântuire; și Doxologia 
sau Liturghia, adică preamări-
rea neîncetată a lui Dumnezeu 
prin cuvânt și faptă.

Aceasta este, prea iubiţilor, 
icoana sfi ntei noastre Orto-
doxii, care nu este alta decât 
icoana vie a Dumnezeului-Om 
și a Omului-Dumnezeu, Iisus 
Hristos, Care a lucrat pe pământ 
din iubire, cu iubire și pentru 
iubire.

Iată de ce, a fi  ortodox în-
seamnă a fi  pururea în iubirea 
lui Hristos (Ioan 14, 21), “par-
ticipând cu frică de Dumnezeu, 
cu credinţă și cu dragoste” la 
plenitudinea vieţii harice și la 
misiunea Bisericii în lumea de 
astăzi. 

Cultul sfi ntelor icoane, con-
semnat în Biserica primară și 
proclamat la Sinodul din 843 
de la Constantinopol, păstrat cu 
sfi nţenie de Biserica Ortodoxă, 
este cel care ne ajută să păstrăm 
cu fi delitate icoana Dumnezeu-

lui-Om și a Omului-Dumne-
zeu, Iisus Hristos. Să-L căutăm 
și să-L găsim pe Hristos de-a 
pururi în continuitatea actelor 
Sale mântuitoare, în lumea de 
astăzi și pentru lumea de astăzi, 
în Biserică.

Preluând icoana lui Hristos, 
transmisă nouă de Sfi nţii Apos-
toli, în calitate de martori ocu-
lari a ceea ce au văzut cu ochii 
lor și au auzit cu urechile lor, ne 
păstrăm identitatea ortodoxă 
a credinţei, mărturisind conti-
nuu că Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu întrupat la plinirea 
vremii (Galateni 4, 4), din iubire 
“pentru noi, oamenii, și pentru a 
noastră mântuire”.

Pentru noi, icoana este “ferea-
stră spre Împărăţia Cerurilor” și 
prin ea, ca și prin celelalte for-
me ale cultului, permanentizăm 
prezenţa lui Hristos în mijlocul 
nostru.

Prin aceasta mărturisim că 
Revelaţia lui Dumnezeu în isto-
rie, cuprinsă în Sfânta Scriptură 
și Sfânta Tradiţie, n-a avut loc 
numai prin acte și cuvinte, ci și 
prin imagini.

Icoana este o imagine a ade-
vărului revelat și în același timp 
o mărturisire a dreptei-credinţe. 
Într-un mod doxologic, icoana 
este un “pământ care cântă în 
imagini slava lui Dumnezeu cel 
în Treime”. Hristos este chipul 
Dumnezeului nevăzut care prin 
întrupare devine văzut, deci 
poate fi  reprezentat, iar omul 
pentru care a venit Hristos în 
lume este, după mărturisirea 
Sfi nţilor Părinţi, creat după 
chipul Fiului și numai așa se 
explică faptul că “Fiul la ai Săi 

a venit” (Ioan 1, 11). Această 
calitate a noastră, de a fi  după 
chipul Fiului, implică o relaţie 
ontologică cu Fiul și se traduce 
în viaţă prin a face și noi ceea ce 
a făcut Fiul.

Iubiţi credincioși,
Anul acesta, Biserica noastră 

strămoșească, sărbătorește 
trei evenimente majore ale 
existenţei sale: 120 de ani de la 
recunoașterea Autocefaliei, 80 
de ani de la ridicarea la rangul 
de Patriarhie și împlinirea a 90 
de ani de viaţă, din care 55 de 
ani de slujire arhierească a În-
tâistătătorului ei, Prea Fericitul 
Părinte Patriarh Teoctist.

Folosim prilejul acesta, din 
Sfânta Duminică a Ortodoxiei, 
ca să vă mulţumim pentru gene-
rozitatea, cu care aţi răspuns la 
apelul pentru colecta realizată 
în cursul lunii ianuarie a acestui 
an, pentru sprijinirea sinistraţi-
lor tragediei din Asia de la sfâr-
șitul anului 2004, apel în urma 
căruia s-a donat de către dum-
neavoastră, iubiţi credincioși, 
suma totală de 19.729.032.000 
lei, care a fost transmisă celor 
în nevoi.

Nădăjduim că și de această 
dată, ca în fi ecare an, veţi răs-
punde cu dărnicie creștină și 
pentru cerinţele noastre biseri-
cești, din ţară și străinătate. De 
aceea, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române îndreaptă 
chemarea sa plină de dragoste 
părintească, către toţi slujito-
rii sfi ntelor noastre biserici și 
către membrii consiliilor și co-
mitetelor parohiale, precum și 
către toţi credincioșii ortodocși 
din cuprinsul ţării noastre, de 

a sprijini, cu aceeași râvnă și 
bunăvoinţă, lucrarea misionară 
a Bisericii noastre, prin co-
lecta pentru Fondul Central 
Misionar, cu ajutorul căreia se 
împlinesc numeroase cerinţe 
ale activităţii noastre bisericeș-
ti: ajutorarea parohiilor cu po-
sibilităţi reduse, restaurarea și 
repararea sfi ntelor lăcașuri, din 
ţară și din diasporă, care nu pot 
acoperi în întregime cheltuielile 
acestor lucrări.

Fapta bună sfi nţește, ea este 
darul nostru vlăstărit din darul 
lui Dumnezeu. Prin ea devenim 
“zidire a lui Dumnezeu” (Efeseni 
2, 10), prin ea credinţa noastră 
devine “lucrătoare prin iubire” 
(Galateni 5, 6). Sfântul Ioan 
Gură de Aur arată că “după 
harul lui Dumnezeu, nu trebuie 
să ne punem încredere mai mare 
decât în faptele cele bune”, iar 
Sfântul Vasile cel Mare, mâna 
cea lucrătoare a lui Dumnezeu 
din triada Ierarhilor capadocie-
ni, zice că “mărturia faptelor este 
lauda sfi nţilor”.

Avem încredinţarea că veţi 
fi  sensibilizaţi de apelul nostru 
și veţi răspunde cu dragoste și 
generozitate la această acţiune a 
Bisericii. “Fiecare să dea cum so-
cotește cu inima sa, nu cu părere 
de rău sau cu silă, căci Dumne-
zeu iubește pe cel care dă cu voie 
bună” (II Corinteni 9, 7).
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PASTORALA SFÂNTULUI SINOD 
LA DUMINICA ORTODOXIEI

1. Recunoștinţa, act de demnitate și 
dreptate. Reînnoirea, elan misionar

Anul 2005 este marcat, în viaţa 
Bisericii Ortodoxe Române, de mai 
multe evenimente majore: 120 de ani 
de Autocefalie, 80 de ani de Patriar-
hat, 90 de ani de viaţă și 55 de ani de 
slujire arhierească a Prea Fericitului 
Părinte Patriarh TEOCTIST.

Aniversarea zilei de naștere a unei 
persoane sau aniversarea unui eveni-
ment, care a dat naștere unei institu-
ţii sau unei etape noi de activitate și 
demnitate în viaţa unei comunităţi, 
este un moment de sărbătoare. Când 
astfel de aniversări au loc în Biseri-
că, ele au două componente și stări 
spirituale majore: recunoștinţă și re-
înnoire. Este vorba de recunoștinţa 
sau mulţumirea adusă lui Dumnezeu 
pentru darul vieţii persoanei sau al 
existenţei instituţiei sărbătorite, dar 
și recunoștinţa sau pomenirea arătată 
persoanelor care au contribuit ca da-
rul vieţii unei persoane și al existenţei 
unei instituţii să fi e păstrat, cultivat și 
valorifi cat. De aceea, în momentele 
solemne de recunoștinţă, se săvârșeș-
te Sfânta Liturghie euharistică (euha-
ristie, în limba greacă = mulţumire, 
recunoștinţă) și slujba de TE-DEUM 
(de laudă adusă lui Dumnezeu), iar 
uneori chiar slujba parastasului de 
pomenire a celor trecuţi la viaţa 
veșnică, părinţi și dascăli, luptători și 
apărători, sprijinitori și binefăcători. 
Cu alte cuvinte, persoanele care s-au 
dăruit pe sine în cultivarea darului 
vieţii altor persoane și în promo-
varea activităţii și demnităţii unor 
instituţii sunt amintite cu respect și 
recunoștinţă.

Astfel, recunoștinţa ca act cultic 
de pomenire și mulţumire este un 
act de cultură a sufl etului uman și 
a comuniunii între generaţii. Prin 
urmare, starea de recunoștinţă face 
dintr-un individ izolat o persoană în 
comuniune cu Persoanele divine și cu 
persoanele umane, în mod sincronic 
(contemporan) și diacronic (de-a 
lungul timpului).

Sfânta Liturghie ortodoxă ne în-
vaţă că a mulţumi lui Dumnezeu 
pentru binefacerile primite de la El 

este un act de demnitate 
și de dreptate (vezi rugă-
ciunea Cu vrednicie și cu 
dreptate).

Prin contrast, nemulţu-
mirea sau nerecunoștinţa 
este o diminuare a dem-
nităţii și dreptăţii omului 
care se închide în iubire 
de sine și în uitare de ceea 
ce a primit de la alţii.

În același timp, ani-
versarea unui eveniment 
din trecut nu este numai 
recunoștinţă sau mul-
ţumire pentru darurile 
primite de la Dumnezeu 
și cultivate cu efort uman 
susţinut de harul divin, 
ci și invocare sau cerere a 
ajutorului lui Dumnezeu 
pentru continuarea și re-
înnoirea vieţii și a activi-
tăţii, în comunitate. Prin 
aceasta, aniversarea sau 
sărbătorirea unui eveni-
ment în Biserică poate fi  

și un moment de reînnoire a misiunii, 
o reîmprospătare spirituală pentru un 
nou început.

Așadar, lumina sărbătorii este 
lumina recunoscută ca fi ind primită 
în trecut, de la înaintașii noștri, dar și 
lumină, inspiraţie și speranţă pentru 
a merge înainte, în timpul prezent și 
viitor, sfi nţind timpul vieţii noastre 
așa cum au sfi nţit înaintașii timpul 
vieţii lor.

Cu zece ani în urmă (în 1995), în 
prezenţa multor Întâistătători ai Bi-
sericilor Ortodoxe, cu prilejul unui 
eveniment similar care se referea tot 
la Autocefalie, Patriarhie și Arhieria 
Patriarhului, evocam tot aici, în Aula 
Patriarhiei, în duh de pioasă admira-
ţie și profundă recunoștinţă, Biserica 
poporului român care a primit și a 
cultivat, a apărat și a transmis cre-
dinţa ortodoxă, apostolică și mântui-
toare, de la Sf. Apostol Andrei și până 
astăzi, păstrând unitatea de credinţă, 
de cult și de disciplină eclesială cu 
toate celelalte Biserici Ortodoxe 
surori, cu Ortodoxia Ecumenică sau 
Universală1.

Astăzi, la București, în prezenţa 
Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic 
Bartolomeu I al Constantinopolului, 
a Prea Fericitului Părinte Patriarh 
Teoctist, a Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, a Adunării Naţio-
nale Bisericești, a înaltelor autorităţi 
de Stat ale României, a reprezentanţi-
lor altor Biserici și culte și în prezenţa 
reprezentanţilor multor instituţii bi-
sericești și civile, administrative, soci-
ale și culturale, aducem mulţumire lui 
Dumnezeu și arătăm recunoștinţă faţă 
de toţi cei care în trecut și în prezent au 
iubit și iubesc pe Hristos și Biserica Sa 
din poporul român.

Apoi, de-a lungul acestui timp 
aniversar, în fi ecare eparhie, vom 
evoca și vom preţui lumina credinţei 
și a sfi nţeniei primită de la apostoli și 
ucenicii lor, de la martirii și mărtu-
risitorii clerici și mireni din primele 
secole, care s-au jertfi t pe teritoriul 
României de azi, de la părinţii și scrii-
torii bisericești vieţuitori pe aceste 
plaiuri, de la ierarhii înţelepţi ai Bi-
sericii noastre, de la cuvioșii părinţi 

și de la cuvioasele maici, care s-au ne-
voit în mănăstiri și schituri, în păduri 
și munţi, pe lângă orașe și sate, de 
la voievozii ctitori de biserici și mă-
năstiri, de la eroii și sfi nţii neamului 
românesc, de la dascălii de teologie, 
de la protopsalţii și cântăreţii, de la 
iconografi i și pictorii de biserici, de 
la mulţimea preoţilor de parohie și a 
credincioșilor mireni care au ctitorit 
biserici și au promovat cultura creș-
tină, de la familiile care au născut și 
au crescut copii în dreapta credinţă, 
răspunzând chemării lui Hristos: 
„Lăsaţi copiii să vină la Mine și nu-i 
opriţi!” (Matei 19, 14; Marcu 10, 14; 
Luca 18, 16).

Toate aceste persoane, un popor în-
treg, iubitor de Hristos și de Biserică, 
au fost, veac după veac, purtători de 
Cruce, prin jertfă sau nevoinţă, prin 
evlavie și dărnicie, devenind astfel și 
purtători ai luminii Învierii. Lumina 
transmisă de ei, din generaţie în ge-
neraţie, era și este lumina Botezului 
lor, făcută roditoare spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, „Părintele luminii” 
(Iacob 1, 17), a lui Hristos „Lumina 
lumii” (Ioan 8, 12) și a Sfântului Duh, 
Cel care dăruiește oamenilor, prin 
harul Său veșnic, neînserata lumină 
a slavei și a sfi nţeniei (cf. II Corinteni 
3, 18).

Dar, mai ales, arătăm recunoștinţă 
memoriei ierarhilor români și auto-
rităţilor Statului Român care au con-
tribuit, în mod personal și nemijlocit, 
la pregătirea, solicitarea și obţinerea 
recunoașterii autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Române.

De asemenea, exprimăm recunoș-
tinţă memoriei Patriarhului Ecume-
nic Ioachim al IV-lea și ierarhilor din 
Sinodul său care, cu discernământ is-
toric și în duh de comuniune frăţeas-
că, au semnat Tomosul de recunoaș-
tere a autocefaliei Bisericii noastre, la 
25 aprilie 1885. Recunoștinţă arătăm 
și memoriei tuturor Întâistătătorilor 
(primaţilor) și Sinoadelor Bisericilor 
Ortodoxe surori autocefale care, cu 
bucurie, au recunoscut acest drept și 
această demnitate a Bisericii noastre.

Totodată, ne gândim, aici și acum, 
cu evlavie și recunoștinţă, la toţi 
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române 
și la autorităţile de Stat ale Regatu-
lui României care au contribuit la 
ridicarea scaunului mitropolitan al 
Ungrovlahiei la rang de Patriarhat 
sau Patriarhie, în anul 1925, recu-
noscându-se astfel pe plan bisericesc 
ecumenic sau universal atât presti-
giul Statului român independent, 
Regatul României, cât și demnitatea 
Bisericii Ortodoxe Române, numită 
în Tomosurile Patriarhiei Ecumenice 
Biserica României.

Proclamat în februarie 1925 de că-
tre Sfântul Sinod, rangul de Patriarhie 
acordat scaunului mitropolitan pri-
maţial de București a fost recunoscut 
de către Statul Român printr-o lege 
votată în Senat la 12 februarie 1925 
și de Cameră la 17 februarie 1925, 
promulgată apoi în 25 februarie 1925 
de către Regele Ferdinand I2.

Recunoașterea noului rang pentru 
Biserica Ortodoxă Română și pentru 
Întâistătătorul ei de către Patriarhia 
Ecumenică de Constanţinopol s-a 

Recunoş
Semnifi caţia spirituală şi misionară a Autocefaliei, 

Patriarhiei şi a Slujirii arhiereşti 
a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt aniversar al Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, 
rostit în Aula Palatului Patriarhal, Bucureşti, 5 martie

 Daniel,  Daniel, 
Mitropolitul Moldovei și BucovineiMitropolitul Moldovei și Bucovinei
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tinţă şi reînnoire
făcut în același an, în ziua de 30 iulie 
1925, prin Tomosul nr. 1579, în tim-
pul Patriarhului Ecumenic Vasile al 
III-lea (13 iulie 1925 - 24 septembrie 
1929). Textul Tomosului a fost citit în 
actuala Catedrală patriarhală din Bu-
curești, în ziua de 27 septembrie 1925, 
de către o delegaţie a Patriarhului 
Ecumenic Vasile al III-lea, în prezenţa 
Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 
Române, Mitropolitul Primat Dr. 
Miron Cristea.

Apoi, în ziua de 1 noiembrie 1925, 
a avut loc învestitura și înscăunarea 
primului Patriarh al României, Miron 
Cristea (1925-1939).

Se încununa și recunoștea astfel o 
creștere constantă și intensă a Bise-
ricii noastre în credinţa apostolică 
și în lucrarea sa misionară pentru 
poporul român, o cultivare aproape 
bimilenară a darurilor primite de 
acesta prin Botezul creștinării sale 
lente și profunde, în unitate de cre-
dinţă și comuniune sacramentală cu 
întreaga Ortodoxie.

Dar dacă acum vorbim de sărbăto-
rirea a 80 de ani de Patriarhat Român, 
trebuie să vorbim și despre o altă ani-
versare, aceea a slujirii episcopale a 
actualului Patriarh al României, Prea 
Fericitul Părinte TEOCTIST, care 
împlinește chiar azi, 5 martie 2005, 
55 de ani de arhierie, din care 12 ani 
a slujit Biserica în calitate de episcop 
vicar-patriarhal (1950-1962), 11 ani 
ca episcop al Aradului (1962-1973), 
aproape 5 ani ca Mitropolit al Olte-
niei (1973-1977), 9 ani ca Mitropolit 
al Moldovei și Sucevei (1977-1986), 
iar din 16 noiembrie 1986 încoace 
(aproape 19 ani) slujește Biserica po-
porului nostru ca Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române.

Din acești 55 de ani de arhierie, 
40 i-a dăruit Bisericii lui Hristos din 
România în vremurile grele ale co-
munismului. Ani mulţi de slujire, de 
dăruire jertfelnică și responsabilitate 
constantă, de experienţă a Crucii și 
Învierii!

În acești 55 de ani de slujire arhi-
erească a trăit intens adevărul că arhi-
eria sau slujirea episcopală este o che-
mare sfântă și o răspundere mare, un 
dar al lui Dumnezeu pentru Biserica 
Sa. De aceea, astăzi, în mod solemn, 
mulţumim lui Dumnezeu pentru da-
rul oferit Bisericii Ortodoxe Române 
în persoana Prea Fericitului Părinte 
Patriarh TEOCTIST și îl felicităm cu 
profundă recunoștinţă pentru că a fă-
cut roditor, prin rugăciune și muncă, 
darul primit de la Sfântul Duh în ziua 
hirotoniei sale în treapta de arhiereu.

2. Luminile Autocefaliei Patriarhiei 
și Arhieriei cultivate în comuniune 

panortodoxă
Atât recunoașterea autocefaliei Bi-

sericii Ortodoxe Române, cât și ridi-
carea ei la rang de Patriarhie au rodit 
mult și frumos din punct de vedere 
pastoral-misionar, teologic și cultural. 
Bisericile Ortodoxe naţionale, de-a 
lungul secolelor au contribuit la creș-
tinarea profundă a culturii popoarelor 
pe care le-au păstorit. Limba și cultura 
poporului român au fost de la origi-
nea lui născute și crescute în spaţiul 
liturgic și social-pastoral al Bisericii. 
Primele școli, primele tipărituri, 
primele opere de artă au fost inspi-
rate, binecuvântate și susţinute de 
Biserică. De aceea, Mihai Eminescu 
putea numi Biserica Ortodoxă Ro-
mână „Mama spirituală a poporului 
român”. Pentru poporul român, ca 
popor nou în istorie format din daci 
și romani, pe când se creștina lent și 

profund, credinţa creștină a devenit 
parte constitutivă a identităţii sale 
spirituale.

Pe lângă imensa și incontestabila 
contribuţie a Bisericii Ortodoxe la 
formarea limbii române și la îmbogă-
ţirea culturii române, un rol deosebit 
l-a avut Ortodoxia în apărarea și 
promovarea conștiinţei și unităţii 
naţionale. De pildă, împreună cu 
domnitorii și cronicarii, mitropoliţi 
ai Moldovei ca Varlaam, cu a sa Carte 
românească de învăţătură, destinată 
„întregii seminţii românești”, sau ca 
Dosoft ei, cu a sa primă traducere te-
meinică a Liturghiei în limba română, 
au contribuit în mod substanţial la 
cultivarea conștiinţei și unităţii na-
ţionale.

De asemenea, în mod constant și 
adesea cu multe jertfe în toate pro-
vinciile românești, Biserica Ortodoxă 
a susţinut lupta de eliberare naţională 
de sub dominaţii străine, imperii de 
alte credinţe religioase sau de alt 
neam. Biserica Ortodoxă a fost și 
este convinsă că neamurile, etniile, 
fi ecare în identitatea sa proprie și 
toate împreună, în diversitatea lor, 
sunt binecuvântate de Dumnezeu și 
chemate la o comuniune în care di-
versitatea devine o bogăţie de forme 
și frumuseţi complementare. Dacă 
acestea sunt cultivate și sfi nţite, aduc 
slavă lui Dumnezeu (cf. Apocalipsa, 
21, 26)3.

Tot din Evanghelia iubirii lui 
Hristos pentru oameni (cf. Matei 25, 
31-46), Biserica a învăţat să unească 
întreolaltă nu numai credinţa și cul-
tura, ci și Liturghia cu fi lantropia, 
spiritualul cu socialul, dezvoltând o 
cultură a carităţii și luptând pentru 
ameliorarea calităţii vieţii oamenilor, 
susţinând adesea și eforturile de 
dreptate socială și de ajutorare a celor 
săraci.

Astfel, primele bolniţe, farmacii și 
spitale au fost înfi inţate sau susţinute 
de Biserică, inspirată fi ind și din lu-
crarea fi lantropică a Bizanţului, mai 
ales din pilda instituţiilor fi lantropice 
înfi inţate de Sfântul Vasile cel Mare.

În plus, după exemplul împăraţilor 
bizantini, educaţi și îndemnaţi de Bi-
serică în această direcţie, domnitorii 
români, și ei fi i ai Bisericii Ortodoxe, 
au promovat cultura fi lantropică sau 
cultura carităţii creștine, adesea îm-
preună cu Biserica, sprijinind lucra-
rea acesteia, desfășurată adesea prin 
marile mănăstiri.

Dar opera fi lantropică a Ortodoxiei 
românești nu s-a limitat la creștinii 
ortodocși români, ci Biserica Mamă 
a poporului român, împreună cu 
domnitorii formaţi duhovnicește de 
ea, a ajutat și alte Biserici Ortodoxe 
surori, mai ales cele afl ate în Orient 
sub dominaţie otomană: Patriarhiile 
de Constantinopol, de Alexandria, 
de Antiohia, de Ierusalim sau Sfântul 
Munte Athos.

Această cultură a solidarităţii in-
teretnice, bazată pe credinţa comună 
a Bisericilor din popoare diferite, 
s-a manifestat atât în plan material-
fi nanciar, cât și cultural-pastoral prin 
tipărirea de cărţi în limba greacă, ara-
bă și georgiană, pentru unele Biserici 
din Orient sau din ţări vecine ca Gre-
cia și Georgia. Alteori, ajutorul a fost 
de ordin duhovnicesc-misionar. De 
pildă, traducerea Filocaliei în limba 
slavonă s-a făcut de către Sf. Cuvios 
Paisie Velicikovski în Mănăstirea Ne-
amţ, ajutat fi ind și de mulţi ucenici 
români, buni cunoscători ai limbii 
elene. După moartea sa (15 noiembrie 
1794), ucenicii săi ruși și ucraineni 

au înfi inţat 114 mănăstiri în Rusia și 
Ucraina, care apoi, în secolul următor, 
al XIX-lea, au contribuit imens la 
intensifi carea culturii creștine ruse 
și ucrainene. Un Dostoievski este un 
scriitor profund inspirat și infl uenţat 
de această spiritualitate fi localică pre-
gătită mai întâi la Neamţ.

La rândul lor și alte Biserici Or-
todoxe surori, de limbă greacă sau 
slavonă, au ajutat cultural-misionar 
Ortodoxia românească în diferite 
secole. Oricum, există multe exemple 
pozitive în istoria Ortodoxiei care pot 
să inspire azi intensifi carea comuniu-
nii între Biserici și popoare: comuni-
carea, conlucrarea și solidaritatea pe 
plan panortodox sau internaţional.

În duhul Tomosului de recunoaș-
tere a autocefaliei se poate înţelege 
că autocefalia nu este libertate în 
izolare și autosufi cienţă, ci libertate 
în comuniune, iar comuniunea nu 
este constrângere, ci comemorare și 
coliturghisire liturgică, consultare 
frăţească și cooperare practică. De 
aceea, în Tomos se spune că este 
necesară consfătuirea frăţească: „în 
toate chestiunile importante canonice 
și dogmatice, care au trebuinţă de 
chibzuire mai generală și mai comu-
nă, după sfântul obicei al Părinţilor, 
păstrat de la început” 4.

Pe lângă luminile Autocefaliei cul-
tivate în comuniune panortodoxă, 
ca expresie a libertăţii responsabile, 
există și lumini ale Patriarhatului ca 
instituţie a sinodalităţii. Patriarhii 
Bisericii Ortodoxe Române, Prea 
Fericiţii Părinţi Miron, Nicodim, Jus-
tinian, Iustin și Prea Fericitul Părinte 
Teoctist, împreună cu ceilalţi Întâistă-
tători ai Bisericilor Ortodoxe surori, 
în frunte cu Patriarhii Ecumenici ai 
Constantinopolului, au vegheat și 
veghează la menţinerea unităţii Or-
todoxiei, au contribuit și contribuie 
la cunoașterea și preţuirea valorilor 
Ortodoxiei pe plan ecumenic și in-
ternaţional.

Pentru Ortodoxie, slujirea Întâis-
tătătorului este parte constitutivă a 
sinodalităţii și factor coordonator al 
ei. Cu adevărat, nu există sinodalitate 
fără Întâistătător, nici Întâistătător 
fără Sinod. Această relaţie de infor-
mare și ascultare reciprocă între Pă-
rintele Întâistătător și ceilalţi Părinţi 
ai Sinodului este clar exprimată în 
canonul 34 apostolic: „Episcopii fi e-
cărui neam trebuie să știe care dintre 
ei este primul și să-l considere ca fi ind 
capul lor; ei nu trebuie să facă nimic 
important fără consimţământul lui. 
Fiecare dintre ei să întreprindă doar 
acţiuni care privesc eparhia sa și cele 
ce ţin de ea. Dar și acela (primul) să nu 
facă nimic fără consimţământul tutu-
ror. Căci așa va fi  concordie (armonie) 
și Dumnezeu se va preamări prin Dom-
nul Hristos, în Duhul Sfânt”.

Reciprocitatea dintre unul și cei 
mulţi exprimată de canonul 34 apos-
tolic stă la baza sinodalităţii ortodoxe 
la toate nivelurile: sinodul mitropoli-
tan, sinodul patriarhal (regional sau 
naţional) și sinodul ecumenic sau 
panortodox.

Totuși, sinodalitatea, ca refl ex în 
Biserică a comuniunii Sfi ntei Treimi, 
la nivel local are o notă canonică obli-
gatorie, și anume ritmicitatea ei, adică 
sinodul unei regiuni sau al unei ţări 
este obligat de canonul 37 apostolic 
să se întrunească de două ori pe an. 
La nivel panortodox, sinodalitatea 
nu funcţionează decât ca eveniment 
extraordinar, nu ca exerciţiu ritmic 
sau ordinar.

De aceea, un viitor Sinod Panor-

todox Sfânt și Mare este așteptat ca 
un eveniment extraordinar, iar confe-
rinţele panortodoxe pregătitoare în 
acest sens sunt doar o formă parţială 
de sinodalitate panortodoxă, fi ind 
conferinţe ale delegaţilor Bisericilor 
Ortodoxe autocefale și autonome, nu 
ale Întâistătătorilor ei.

Se constată azi că sinodalitatea rit-
mică funcţionează normal și efi cient, 
din punct de vedere pastoral-misio-
nar, în interiorul autocefaliei, asigu-
rând exerciţiul libertăţii în unitate 
și al unităţii în libertate. Totuși, ar fi  
bine ca și sinodalitatea panortodoxă 
(exprimată acum prin comemorare 
liturgică a Întâistătătorilor, bazată pe 
diptice, comunicare epistolară irenică 
cu ocazia marilor sărbători sau eve-
nimente, iar uneori prin vizite reci-
proce) să devină sinodalitate canonică 
ritmică, prin analogie cu sinodalitatea 
ritmică din interiorul autocefaliei na-
ţionale sau regionale.

Întrucât geniul Ortodoxiei este 
acela de a nu opune între ele unitatea 
și libertatea, primatul și sinodalitatea, 
este posibil și necesar să se intensifi ce 
comuniunea panortodoxă bazată pe 
sinodalitate canonică ritmică, adică 
întruniri periodice (de pildă, din 3 în 
3 ani) ale Întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe autocefale și autonome, 
pentru o mai intensă și mai completă 
informare reciprocă și pentru o mai 
efi cientă cooperare spre binele Orto-
doxiei întregi și a misiunii ei în lume.

Alături de alte surse, textul To-
mosului de recunoaștere a autocefa-
liei Bisericii Ortodoxe Române este în 
acest sens o inspirată și concentrată 
expresie a unei eclesiologii ortodoxe 
formulată teologic și pastoral-mi-
sionar, care poate inspira în prezent și 
viitor o intensifi care a legăturii dintre 
sinodalitatea ortodoxă autocefală și 
sinodalitatea ortodoxă ecumenică sau 
panortodoxă, pe baza eclesiologiei or-
todoxe trinitare, a Noului Testament și 
a Sfi nţilor Părinţi.

Concluzie
Aniversările în Biserică pot fi  mo-

mente de comuniune care inspiră mai 
multă conlucrare în activitatea pasto-
rală și misionară a Bisericii.

Când sunt deodată retrospectivă și 
perspectivă, recunoștinţă și reînnoire, 
ele constituie o dinamică benefi că a 
comuniunii în interiorul unei comu-
nităţi și chiar în relaţiile acesteia cu 
alte comunităţi. 

De aceea, aniversările pot intensi-
fi ca legătura între rugăciune liturgică 
și refl ecţie teologică, între dogmă sta-
tornică și misiune dinamică, pentru 
a scoate în evidenţă atât frumuseţea 
comuniunii frăţești în credinţă, cât și 
necesitatea cooperării intense în faţa 
noilor probleme ale timpului nostru.

Rugăm pe Hristos-Domnul, Capul 
Bisericii și Domnul istoriei, să ne 
ajute să folosim orice aniversare din 
Biserica Ortodoxă ca pe un moment 
misionar de binecuvântare și bucu-
rie, de întărire a credinţei și a iubirii 
frăţești între persoane și comunităţi 
diferite, între Biserici și popoare!

1. Vezi  Daniel, Mitropolitul Moldovei și 
Bucovinei, Aduceţi-vă aminte de înaintașii 
voștri, cuvânt la întrunirea solemnă Auto-
cefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, București, 
28 octombrie 1995, publicat iniţial sub formă 
de broșură la Editura TRINITAS - Iași, 1995, 
apoi în Revista Teologie și viaţă, Iași, nr. 10-12, 
1995, pp. 11-18.

2. Vezi Monitorul Ofi cial, nr. 44/1925, cf. 
Pr. Prof. dr. Nicolae Șerbănescu, Patriarhia 
Română la 70 de ani, în volumul omagial 
Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, Bucu-
rești, 1995, p. 261.

3. Vezi Prof. dr. Iorgu Ivan, Etnosul - ne-
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canonic al autocefaliei bisericești, în volumul 
Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă, Bucu-
rești, 1996, pp. 126-140.

4. Tomosul Autocefaliei, în revista Biserica 
Ortodoxă Română, nr. 5, anul 1885, pp. 344-
354, citat p. 348; vezi și Ilie Dan Ciobotea, 
Autocefalie bisericească: unitate de credinţă și 
libertate responsabilă, în volumul Centenarul 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-
1985), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române. București, 1987, 
pp. 268-278.
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Întru această Cerească lumină 
afl ând statornicie și nepieritoa-
re nădejde, Noi, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, 
dimpreună cu întreaga Adunare 
Naţională Bisericească, având în 
frunte pe Prea Fericitul Părin-
te Patriarh TEOCTIST și mult 
bucurându-ne de alăturarea, 
în aceste solemne momente, a 
Sanctităţii Sale BARTOLOMEU 
I, Patriarhul Ecumenic al Con-
stantinopolului, dimpreună cu 
mulţime de oaspeţi din ţară și de 
peste hotare și de credincioși, am 
rememorat în ziua de 5 martie, 
în obștească întrunire în aula 
Palatului Patriarhiei Române, 
adevărul de mare preţ al istoriei 
poporului român și al vieţuirii 
sale bimilenare întru creștinătate 
care arată cum Biserica Ortodoxă 
Română și-a împletit, în chip 
fi resc, orânduirea Sa cu însăși 
devenirea statalităţii românești, 
ajungând la cele mai înalte trepte, 
ale autocefaliei și Patriarhatului, 
deodată și în strânsă legătură cu 
evoluţia statului român modern 
spre desăvârșirea unităţii și a in-
dependenţei sale naţionale.

Astfel, pe urma unor vechi și 
puternice tradiţii de viaţă biseri-
cească, cu ecouri și însemnătate 
în întreaga lume creștină, în ge-
neral, și în cea ortodoxă, în chip 
deosebit, Biserica României și-a 
afi rmat legitimitatea năzuinţei 
sale de autocefalie la 1864-1866, 
curând după ce, în 1859, se în-
făptuise Unirea Principatelor 
Române.

Iar după dobândirea indepen-
denţei ţării în 1877-1878 și recu-
noașterea sa pe plan european, 
a venit ceasul ca, urmându-se 
stăruinţele Ortodoxiei Româneș-
ti, în frunte cu mitropolitul pri-
mat Calinic Miclescu, stăruinţe 
susţinute, cu întreaga hotărâre, 
de către Statul Român, această 
mult și fi resc năzuită legitimare 
a autocefaliei Bisericii Ortodoxe 
Române să-și capete deplină con-
fi rmare prin tomosul din aprilie 
1885 al Sinodului Patriarhal de la 
Constantinopol, în frunte cu ne-
uitatul întru pomenire patriarh 
ecumenic Ioachim al IV-lea, care 
consfi nţea Biserica noastră ca 
„neatârnată și autocefală”, con-
ducându-se de către propriul său 
Sfânt Sinod, și „nerecunoscând în 
propria sa administraţie internă 
nici o altă autoritate bisericeas-
că, fără numai pe capul bisericii 
celei una, sfântă, sobornicească 
și apostolească, pe Mântuitorul și 
Dumnezeu-Omul”.

Mai apoi, după vremea când, în 
1918, căpăta conturul împlinirii 
unitatea statală a României în-
tregite, fost-a iarăși puternic și 
stăruitor glasul cel de obște pen-
tru ca această seculară năzuinţă 
ajunsă la limanul înfăptuirii să 
fi e însoţită de legitima ridicare 
a Bisericii noastre la rang de Pa-
triarhie, fapt proclamat de Sfân-
tul Sinod și confi rmat de Foru-
rile Legiuitoare ale României în 
februarie 1925, întărit la 30 iulie 
prin tomosul patriarhului ecume-
nic Vasile al II-lea, și înfăptuit, la 
rându-i, prin memorabilele cere-
monii de învestire și înscăunare 
de la 1 noiembrie același an, ale 
celui pentru toţi întru tot ferici-
tul arhipăstor dr. Miron Cristea, 
ca cel dintâi Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române.

Istoria de mai apoi a celor 80 de 
ani ai Patriarhiei Române a fost 
însemnată pe caierul vremii, până 
în zilele noastre, prin păstoririle 
a cinci vrednici de înaltă cinstire 
Întâistătători care au reprezentat, 
cu nestrămutare, continuitatea de 
viaţă și de rodnică lucrare a Bise-
ricii Ortodoxe Române în sânul 
poporului nostru, împlinindu-și 
cu toţii, împreună cu ceilalţi slu-
jitori și cu păstoriţii lor, ca dim-
preună fi i ai neamului românesc 
și ai Ortodoxiei sale dreptmări-
toare, istorica misiune a dăinuirii 
peste vremuri și vremelnicii, în 
condiţiile fi ecărei perioade de 
timp în parte, dar într-o aceeași 
neclătinată și dreaptă călăuzire 
a candelei pururea aprinse în-
tru credinţă, rugăciune, nădejde, 
iubire creștină și jertfă pururea 
lucrătoare.

Întâiul așezat în scaunul înaltei 
slujiri patriarhale, Miron Cristea 
(1925-1939), a fost cel care, după 
o neuitată reprezentare a Orto-
doxiei Românești transilvănene 
în ziua de 1 decembrie 1918, la 
istoricul act de la Alba-Iulia al 
unirii cu ţara, a dat, mai apoi, 
temeinicie, prin însăși slujirea sa 
ca mitropolit primat și, apoi, ca 
prim patriarh, deplinei unităţi a 
României și cuvenitei întocmiri 
a Bisericii strămoșești pe fun-
damentul și în hotarele statului 
naţional unitar.

Urmașul său, patriarhul Ni-
codim Munteanu (1939-1948), a 
luminat răstimpul dureros al vre-
murilor de război și de schimbare 
de lume prin chipul său blând și 
mângâietor de părinte sufl etesc 
desprins din fi lele cele mai bogat 
înmiresmate și pline de roadă ale 
tradiţiilor seculare de cultură și 

spiritualitate ale Bisericii noastre.
La vremuri de iarăși mari încer-

cări ale instaurării și perpetuării, 
vreme de decenii, a unui regim 
agresiv, totalitar și ateu, la cârma 
Ortodoxiei Românești a venit și 
a rămas, pentru o îndelungată 
perioadă, cu adevărat providen-
ţialul patriarh Justinian Marina 
(1948-1977), care, împlinind și 
consolidând unitatea Bisericii 
strămoșești, a făcut din lucrarea 
„Apostolatului social”, cu lucidita-
te, cu tact, cu o unanim apreciată 
vocaţie organizatorică și peste 
toate, cu o nestrămutată credinţă 
și iubire a lui Hristos și a Bisericii 
Sale din sânul poporului român, 
un fapt nu doar al supravieţuirii, 
ci și, peste toate constrângerile și 
suferinţele, o inegalabilă pildă de 
viaţă, de lumină și de totuși mân-
tuitoare rodire înlăuntrul unui 
lagăr est-european al împresu-
rării ce se arăta lipsit parcă, fără 
speranţă, de mângâierile luminii 
spirituale.

Pe tărâmul acestei pătimiri 
s-au putut petrece înălţătoarele 
canonizări de sfi nţi români din 
1950-1955, adevărate minuni ale 
credinţei trăite într-un timp care 
așeza, aprioric, asemenea forme 
de exprimare a vieţii bisericești 
dincolo de graniţele imaginarului. 
Tot „dincolo”, de astă dată dincolo 
de „peretele cel din mijloc” ce des-
părţea în două bătrânul continent 
al Europei, a izbutit a răzbate 
patriarhul Justinian dimpreună 
cu Ortodoxia Românească, în în-
tregul său, prin ample deschideri 
de orizonturi către toate zările 
unde fl acăra legăturii cu Dumne-
zeu era, totdeodată, și o lumină a 
apropierii între oameni.

Și iarăși, mai apoi, în vremuri 
încă și mai adumbrite, s-a rân-
duit a sta în bătaia aplecătorului 
vifor Patriarhul Justin Moisescu 
(1977-1986), cel care a înnobilat 
viaţa Bisericii prin statura sa de 
profund cărturar al teologiei și 
care, înrâurind nou vad pentru 
nesecatul izvor al „Părinţilor și 
scriitorilor bisericești”, a adăugat 
nepreţuit balsam pe sufl etul rănit 
al Ortodoxiei Românești.

Iar la anul 1986, din vremea 
acelui răstimp de cumpănă fost-
a chemarea purtării de cârjă, în 
mijlocul valurilor dezlănţuite, 
către Prea Fericitul Părinte Pa-
triarh TEOCTIST, care a primit 

nevoinţa de 
Întâipăstor al 
turmei drept-
c r e d i n c i o a s e 
pe povârnișul 
unei Golgote 
ce părea, pe 
atunci, fără de 
sfârșit.

Și au urmat, 
până la piscul 
căderii acelei 
puteri fără de 
D u m n e z e u , 
anii răbdării, 
ai rugăciunii 
neîntrerupte și 
ai totuși lucră-
rii, ani puţini 
la număr, dar 
adânciţi în 
îndelungare a 
greutăţii fără 
de seamăn a 
frământărilor 
zi-de-zilei, pe 
care destăi-
nuirile bunului 
păstor și ier-

tătorului a toţi și a toate abia la 
vremea din urmă le-au adus ca 
jertfe și mărturie dinaintea con-
temporanilor și urmașilor.

Acela care a urcat, una câte una, 
toate „Treptele slujirii creștine” 
într-un impresionant răstimp a 
90 de ani de viaţă și a 55 de ani 
de arhierie, pe care Bunul Dum-
nezeu a rânduit să-i prăznuim 
cu adâncă bucurie și emoţie, în 
chip fericit, acum și dimpreună 
cu aniversarea autocefaliei și Pa-
triarhatului a slujit lui Dumnezeu 
și oamenilor în chip binecuvân-
tat, cu aceeași putere de credinţă, 
râvnă și bogăţie de roadă în toate 
părţile pământului românesc, 
fi ind alesul întruchipării unei 
pilduitoare continuităţi, întru 
nădejde ziditoare, a trecerii de la 
neprecupeţita suferinţă și jertfe la 
deschiderea de orizonturi a unui 
binefăcător răstimp al libertăţi-
lor, nelipsite, însă, nici acestea, 
de proprii ispite și încercări. Ur-
mându-și fără abatere hărăzirea 
ca „sufl et din sufl etul neamului” 
românesc, Biserica a petrecut răs-
timpul învolburat al schimbării 
întru înţeleaptă statornicie a celor 
ale sale, ca semn al perenităţii.

Sub înrâurirea neobositei pur-
tări de cârjă a Prea Fericitului Pă-
rinte Patriarh TEOCTIST, animat 
de o pilduitoare putere a deschi-
derii spre chemarea vremii celei 
noi, Biserica Ortodoxă Română a 
urcat noi și numeroase trepte ale 
devenirii sale istorice, ca reazem 
statornic al conștiinţei și trăirii 
creștine românești.

Învăţământul religios în școală, 
sporirea numărului seminariilor 
și facultăţilor teologice și îmbo-
găţirea profi lurilor învăţămân-
tului teologic conform noilor 
cerinţe ale timpului, implicarea 
Bisericii în viaţa socială, în arma-
tă, în spitale, orfelinate și cămine 
de bătrâni, noile canonizări de 
sfi nţi români din 1992 și 2003, re-
înfi inţarea eparhiilor desfi inţate 
de regimul dictatorial și înfi inţa-
rea altor eparhii și parohii noi, în 
ţară și peste hotare, sporindu-se 
astfel numărul ierarhilor Sfântu-
lui Sinod, restaurarea a numeroa-
se biserici-monumente istorice, 
intensifi carea fără precedent a 
construcţiilor de noi locașuri de 
cult în întreaga ţară, peste o mie 
șapte sute în decursul doar al ulti-
milor cincisprezece ani, emulaţie 

constructivă cerută și săvârșită 
prin credinţa și râvna obștilor 
înseși de credincioși și care vine 
a se încununa acum prin monu-
mentalul proiect bucureștean al 
unicei, prin semnifi caţie, Catedra-
le a Mântuirii Neamului, ca nouă 
și atât de necesară Catedrală Pa-
triarhală, sporirea, iarăși, cu totul 
deosebită, a activităţii editoriale 
bisericești, dinamica vie și des-
chizătoare, chiar, de noi și ample 
perspective ale dialogului cu 
Bisericile Ortodoxe surori și cu 
alte Biserici Creștine, atât pe plan 
intern, cât și internaţional, și încă 
atâtea alte binecuvântate fapte 
mărturisesc cu putere, deodată 
cu lucrarea harică, învăţătoare 
și dintotdeauna binefăcătoare a 
Bisericii o prezenţă vie a sa în 
lumea românească de azi, întru-
chipează răspunsuri la întrebările 
unor răspântii unde ţara și popo-
rul au a alege calea cea dreaptă 
către limanul unui dorit răstimp 
de unitate și de comuniune, de 
prosperitate, de echilibru, de pace 
și de statornicie a credinţei.

Iar astăzi, duminică, 6 martie 
2005, în solemnă și sobornică 
săvârșire a Sfi ntei și Dumne-
zeieștii Liturghii Arhierești în 
Biserica Sfântul Spiridon Nou 
din București, paraclis patriar-
hal, înconjurând cu frăţească 
dragoste și bucurie pe Sanctitatea 
Sa BARTOLOMEU I, Patriarhul 
Ecumenic al Constantinopolului, 
dimpreună cu înalţii însoţitori ai 
Sanctităţii Sale, și pe Prea Ferici-
tul Părinte Patriarh TEOCTIST,

Noi, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, dimpreună cu 
adunarea cea mare a purtătorilor 
de chip al Ortodoxiei Românești 
care și-au unit inimile, cugetele și 
glasurile în plinătatea rugăciunii: 
clerici credincioși, monahi și mo-
nahii din întreaga ţară, dăm slavă 
și adâncă mulţumită Bunului 
Dumnezeu cel în Treime lăudat 
pentru mulţimea binefacerilor 
ce au fost asupra Sfi ntei noastre 
Biserici și asupra tuturor înainta-
șilor noștri și a noastră în cei 120 
de ani de autocefalie și 80 de ani 
de Patriarhat, fericit sorociţi a se 
îngemăna cu aniversarea a 90 de 
ani de viaţă și a 55 de ani de ar-
hipăstorească slujire dimpreună 
împliniţi de către iubitul nostru 
Întâistătător, Prea Fericitul Părin-
te Patriarh TEOCTIST.

Și întru lumina de sufl ete în-
ălţătoare a zilelor acestor întreo-
laltă mărite prăznuiri, aducem 
adâncă și smerită rugă de obște 
Părintelui Ceresc spre a-și revărsa 
și în vremurile ce vin binecuvân-
tarea și roadele iubirii Sale fără de 
margini către noi toţi, către ţara 
și poporul român binecredincios, 
către Sfânta noastră Biserică în 
frunte cu Prea Fericitul Părinte 
Patriarh TEOCTIST.

Întru mulţi și fericiţi ani, 
Prea Fericite Stăpâne!
S-a întocmit acest Act Sinodal, 

s-a înscris în Condica Sfântă și 
s-a semnat de membrii Sfântului 
Sinod spre nepieritoare mărturie 
peste vremuri a recunoștinţei 
către mult înduratul Dumnezeu, 
pentru darul cel mare al întreo-
laltă învrednicirii noastre de 
părtășia înălţătoarelor momente 
de prăznuire din aceste binecu-
vântate zile aniversare.

Slavă întru cei de sus lui Dumne-
zeu și pe pământ pace, între oame-
ni bunăvoire! (Luca 2, 14)

Bucureşti, 6 martie 2005

Act Sinodal Aniversar
În numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh 

Treimea cea De-o-fi inţă și Nedespărţită
-- Luând aminte la Cerescul glas al Părintelui nostru care zice, prin 

proorocul: “Eu sunt Dumnezeul tău, Cel ce ţi-am arătat cum să afl i calea 
pe care să umbli” (Isaia 48,17);

-- Și cu bucurie primind cântarea psalmistului către Domnul: „Neam 
după neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti” (Psalm 
144,4);

-- Și iară, dintru aceeași putere de lumină împărtășindu-ne, întru pu-
rurea urmare a poruncii Mântuitorului: „Drept aceea mergeţi și învăţaţi 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului 
Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă” (Matei 
28,19-20);

-- Ajungând, așadar, în acest al 2005-lea an de la Hristos, dintru începu-
tul celui de-al III-lea Mileniu Creștin pe pământul și în sânul poporului 
român binecredincios;

-- Cu înaripare a sufl etului întâmpinăm binecuvântatul răstimp aniver-
sar al prăznuirii a 120 de ani de autocefalie și a 80 de ani de Patriarhat ai 
Sfi ntei noastre Biserici Ortodoxe Române, pe care, cu ajutorul lui Dumne-
zeu, cursul vremii i-a înscris în istoria neîntreruptei noastre împărtășiri 
din roadele Cincizecimii.

Primul Patriarh al României, dr. Miron Cristea (1925-1939)Primul Patriarh al României, dr. Miron Cristea (1925-1939)
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1 ianuarie – A efectuat o vizită pastorală în 
parohia Pojorăni, Ialoveni.

2 ianuarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Mă-
năstirea “ Sf. Ap. Andrei” din Durlești.

3 ianuarie – Lucrări de birou.
4 ianuarie – Lucrări de birou.
5 ianuarie – Lucrări de birou.
6 ianuarie –  A participat la Sf. Liturghie de la 

Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
Lucrări de birou.

7 ianuarie –  A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”.

9 ianuarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Mă-
năstirea “Sf. Ap. Andrei” din Durlești. 

10 ianuarie – A primit în audienţă pe preoţii 
Dorian Revenco, Eugen Nazarciuc,  Siloci Mi-
hail, Vlad Mihailă, pe dl doctor Vasile Ciubuc, 
și pe dl Igor Belei.

11 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

12 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă pe dl Mihai Potoroacă, consilier juridic 
al Mitropoliei Basarabiei.

13 ianuarie – A efectuat o vizită pastorală în 
parohiile Porumbești, Cania, cimitirul eroilor 
români de la Ţiganca.

16 ianuarie –  A ofi ciat Sfânta Liturghie la Para-
clisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. După 
Sf. Liturghie a săvârșit un parastas întru pomeni-
re victimelor cataclismului din Asia de Sud. 

17 ianuarie –  A efectuat o vizită pastorală în 
parohia Bubuieci, mun. Chișinău, și în parohia 
Ulmu, Ialoveni. 

18 ianuarie – A asistat la Sfânta Liturghie de la 
Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”.

19 ianuarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul” . 
După Sf. Liturghie a sfi nţit Agheasma Mare.

20 ianuarie – A efectuat o vizită pastorală la 
parohia „Sf. Ioan Proorocul și Înaintemergăto-
rul” din  Leova, unde a ofi ciat Sfânta Liturghie.

21 ianuarie – Lucrări de birou.
22 ianuarie – A efectuat o vizită pastorală în 

parohia Vadul Leca, Telenești.
23 ianuarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-

raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. 
24 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în 

audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

25 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei. 

26 ianuarie – Lucrări de birou.  A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

27 ianuarie – Lucrări de birou.  A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

28 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

30 ianuarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la 
parohia Ulmu, Ialoveni.

31 ianuarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

1 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. părinte Anatolie Goncear, pro-
topop de Chișinău,  și pe dl Mihai Potoroacă, 
consilier juridic al Mitropoliei Basarabiei. 

2 februarie – Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă pe preoţii Petru Botezatu, Valeriu Ursu, 
și mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

3 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

4 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preoţi Avenir Golban, Petru 
Golban, Teodor Golban și pe dl Igor Belei.

5 februarie – A participat la Privegherea de 
sâmbătă seară de le Paraclisul Mitropolitan „Sf. 
Ioan Evanghelistul”.

6 februarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul” și 

a rostit un cuvânt de învăţătură.
7 februarie – Lucrări de birou.
8 februarie – Lucrări de birou. A primit în 

audienţă pe P.C. preoţi Mihail Tataru și Ion 
Marian, pe dl Igor Belei, precum și mireni din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei.

9 februarie – A efectuat o vizită pastorală în 
sudul Moldovei (Protopopiatul Cahul), unde 
s–a întâlnit cu preoţii Mitropoliei Basarabiei.

10 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

11 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

12 februarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la 
Biserica „ Sf. Trei Ierarhi” din Chișinău. A rostit 
un cuvânt de învăţătură despre importanţa 
Sfi nţilor Trei Ierarhi pentru teologia ortodoxă.

13 februarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la 
Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul” 
și a rostit un cuvânt de învăţătură.

14 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

15 februarie – A ofi ciat Sfânta Liturghie la 
Mănăstirea “Sf. Ap. Andrei” din Durlești, unde 
a rostit un cuvânt de învăţătură.

16 februarie – A efectuat o vizită pastorală în 

sudul Moldovei (Protopopiatul Cahul), unde 
s–a întâlnit cu preoţii Mitropoliei Basarabiei.

17 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe Ierom. Marcu Ghimciuc, precum și 
mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

18 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

22 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. Arhim. Andrei Caramalău, pe 
P.C. preoţi Vasile Heghea, Nicolae Grosu și mi-
reni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

23 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preoţi Mihail Golban, Avenir 
Golban, Valeriu Golban, Nicolae Grosu, Dorin 
Revenco, pe dl epitrop Gheorghe Furdui, pe dl 
Daniel Munteanu și mireni din cadrul Mitropo-
liei Basarabiei.

24 februarie – Lucrări de birou. A primit 
în audienţă pe P.C. preoţi Nazarie Ochișor și 
Gheorghe Ioniţă.

25 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. preoţi Ioan Marin, Valeriu 
Golban și mireni din cadrul Mitropoliei Basa-
rabiei. 

27 februarie – A efectuat o vizită pastorală în 
parohia Ulmu, Ialoveni.

28 februarie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. Arhim. Andrei Caramalău, pe 
P.C. preoţi Dorian Revenco, Alexandru Furdui, 
Anatolie Balan, pe dnii Igor Belei, Vladislav 
Orlov, pe studentul Petru Tcaci și mireni din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei.

1 martie – Deplasare la București cu ocazia 
lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române.

2–6 martie – A participat la lucrările Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

7 martie – Lucrări de birou. A primit în audi-
enţă pe P.C. Arhim. Andrei Caramalău, precum 
și mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

8 martie – Lucrări de birou. A primit în 
audienţă pe P.C. Arhim. Andrei Caramalău, pe 
P.C. preoţi Viorel Rusu, Dumitru Croitoru, Ioan 
Cristea, pe dl deputat Vlad Cubreacov, pe dl 
Dumitru Bulat și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

9 martie – Lucrări de birou. A primit în audi-
enţă pe P.C. preoţi Nicolae Asargiu, Eugen Na-
zarciuc, Gheorghe Ioniţă, precum și mireni din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei. A ofi ciat Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea “Sf. Ap. Andrei” din 
Durlești, unde a rostit un cuvânt de învăţătură.

10 martie – A primit în audienţă pe P.C. preot 
Valeriu Cernei, pe dl Igor Belei, precum și alţi 
mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

Agenda liturgică şi pastoral–administrativă
Din agenda de lucru a Înalt Prea Sfi nţitului Petru, Mitropolit al Basarabiei 

şi Exarh al Plaiurilor, alte evenimente din Mitropolia Basarabiei

Pe 25 februarie 2005 s-a încheiat campania de colectare a fonduri-
lor pentru ajutorarea victimelor cataclismelor din Asia, desfășurată 
în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Vă reamintim că pe data de 26 
decembrie 2004, a doua zi de Crăciun, în Oceanul Indian a avut loc 
un cutremur care a declanșat valuri uriașe, numite tsunami, în urma 
cărora au rămas 2 mln de oameni fără case, 300 mii decedaţi și mult 
mai mulţi oameni fără fraţi, părinţi, copii, rude, prieteni etc.

Astfel, duminică, 16 ianuarie, după Sfânta Liturghie, ÎPS Mitro-
polit și Exarh Petru a rânduit o slujbă de pomenire a victimelor 
acestui cataclism, iar luni, 17 ianuarie, a fost instituită zi de post și 
rugăciune în memoria celor răposaţi, făcând și un apel de ajutorare 
acelor sinistraţi.

Noi suntem un popor iubitor de Dumnezeu și care a știut din 
totdeauna să răspundă la durerea aproapelui. Și de această dată am 
auzit jalea și am văzut lacrimile celor afl aţi în suferinţă și am reac-
ţionat adecvat la necazul celorlalţi. Chiar dacă nu-i cunoaștem pe 
cei de acolo și chiar dacă nu ne vor spune niciodată mulţumesc noi 
le-am întins o mână de ajutor, pentru că așa ne învaţă Evanghelia 
iubirii lui Hristos. 

Aducem mulţumiri deosebite tuturor celor care au răspuns apelului Înalt Prea Sfi nţitului Mitropolit și Exarh Petru, dar, 
în mod special, elevilor Liceului „Prometeu” și Liceului „Ion Creangă” din capitală, care nu au rămas indiferenţi faţă de 
suferinţa unor oameni necunoscuţi și au răspuns și ei îndemnului Ierarhului Basarabiei.

Le mulţumim tuturor.
Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei

Protopopiatul Chișinău
Parohia Buiucanii Vechi, pr. Valeriu Matciac  1000
Parohia Sf. Trei Ierarhi, pr. Anatolie Gonciar   213
Paraclisul Mitropolitan, pr. Ioan Cosoi   570
Parohia Sf. Treime (Prometeu)                  11912
Parohia Sf. Stelian, pr. Vasile Petrov   680 
Parohia „Sf. Cuv. Ioan Iacob”, 
 Ciocana, pr. Alexei Semionov   350
Parohia Tohatin, pr. Teodor Botezatu   250
Parohia Ulmu, pr. Mihail Siloci    1625

Protopopiatul Bălţi
Parohia Ghiliceni, Telenești, pr. Nicolae Ioniţă  1500
Parohia Florești și Bălţi, pr. Petru Botezatu   300

Protopopiatul Edineţ
Parohia Horodiște, pr. Dorimidont Rotaru   110
Parohia Lipnic, Ocniţa, pr. Victor Rusu   500 
Parohia Dondușeni, pr. Marin Botezatu   300
Parohia Climăuţi, pr. Valeriu    200

Protopopiatul Cahul
Parohia Badicu Moldovenesc, pr. Anatol Cristea  100
Parohia Cania, pr. Vasile Burduja    1520
Parohia Chioselia Mare, pr. Marcel Corja   415
Parohia Hagi-Curda, Ucraina, pr. Nicolae Asargiu  100
Parohia Roșu, Cahul, pr. Gheorghe Untilă   630 

Protopopiatul Hâncești
Parohia Pojăreni, pr. Alexandru Furdui   418
Parohia Leova, pr. Ion Cristea    330 
Parohia Hâncești, pr. Anatolie Balan   1225

Protopopiatul Ungheni
Parohia Cornești, Ungheni, pr. Ioan Basoc   200 
Parohia Fălești, pr. Gheorghe Eșanu   400 
Parohia Călărași, pr. Ion Eșanu    1141

Frăţia Ortodoxă Ialoveni     100
Alţi credincioși      150 
Liceul „Ion Creangă”     450

La apelul făcut de ÎPS Mitropolit și Exarh Petru, au fost făcute următoarele donaţii (în lei):La apelul făcut de ÎPS Mitropolit și Exarh Petru, au fost făcute următoarele donaţii (în lei):

Răspuns pentru Asia
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Pe 4 martie a.c., 
la Palatul Patriar-
hiei, sub președinţia 
Prea Fericitului Pă-
rinte Patriarh Teoc-
tist,  s-au desfășurat 
lucrările Adunării 
Naţionale Bise-
ricești a Bisericii 
Ortodoxe Române. 
Adunarea Naţională 
Bisericească, forul  
central reprezen-
tativ al Bisericii 
Ortodoxe Române, 

a analizat și evaluat activitatea bisericească pe 
plan intern și extern în anul 2004 sub aspect 
pastoral-misionar, social-caritativ, organizato-
ric, administrativ, viaţa monahală, învăţământ 
teologic și religios în școlile de stat, patrimoniu 
cultural bisericesc, activitate editorial-tipogra-
fi că, construirea de noi locașuri de cult, relaţii 
cu alte culte, legăturile cu românii din jurul 
graniţelor ţării și diasporă, relaţii externe bi-
sericești și ecumenice etc. Misiunea preotului 
în spitale, orfelinate, case de copii sau bătrâni, 
armată, penitenciare, educaţia religioasă în 
școlile publice, construcţia de noi locașuri de 
cult, lucrarea social-caritativă, prezenţa misio-
nară a Bisericii Ortodoxe Române în societatea 
românească contemporană a fost considerată 
împlinită în dimensiunile ei esenţiale. Dintre 
rezultatele prezentate menţionăm: 

- în Biserica Ortodoxă Română funcţionează 
201 așezăminte sociale, dintre care 57 pentru 
copii, 20 pentru vârstnici, 74 cantine și brută-
rii sociale, 27 cabinete medicale și farmacii, 2 
centre de diagnostic și tratament și 21 centre 
pentru asistenţa familiilor afl ate în difi cultate; 

- programele sociale ale Patriarhiei Române 
au avut ca obiectiv organizarea și dezvoltarea de 
servicii de asistenţă socială, în special la nivelul 
parohiilor, pentru categorii de persoane afl ate 
în situaţii de risc social, afl ate în așezămintele 

sociale ale Bisericii și în instituţiile de ocrotire 
ale Statului, precum și prevenirea instituţionali-
zării copilului și a persoanelor vârstnice singu-
re, dar și înfi inţarea de noi instituţii de asistenţă 
socială ca alternative la cele clasice; 

- în 2004, numărul celor care au benefi ciat de 
programele sociale ale Bisericii a fost de peste 
160 000 de persoane, iar bugetul cheltuit de 
eparhiile Patriarhiei Române pentru opera so-
cial-caritativă a fost de aproximativ de 197 000 
000 000 lei/Ro; 

- în unităţile militare, asistenţa religioasă este 
asigurată de 83 de preoţi militari ortodocși, 
unde sunt amenajate 78 de biserici și capele, 
iar alte 10 se afl ă în diferite stadii de construc-
ţie sau amenajare. În fi ecare dintre cele 39 de 
penitenciare din România există câte un preot 
ortodox, fi ind ridicate 38 de biserici-capele și 
paraclise, alte 2 afl ându-se în construcţie; 

- în unităţile subordonate Ministerului Ad-
ministraţiei și Internelor slujesc, în prezent, 20 
de preoţi militari în 31 biserici și capele, alte 7 
afl ându-se în diferite stadii de amenajare;

- în spitalele și așezămintele de ocrotire socia-
lă asistenţa socială este asigurată de 292 preoţi.  
În acest sens, Prea Fericitul Părinte Patriarh 
Teoctist a subliniat necesitatea  intensifi cării 
implicării Bisericii Ortodoxe Române, alături 
de societatea civilă, în soluţionarea problemelor 
sociale grave ale ţării noastre. În anul 2004 s-a 
pus piatra de temelie și au început lucrările la 
150 de noi lăcașuri de cult, la 1031 au continuat 
lucrările de construcţie, au fost fi nalizate lu-
crările la 191 de biserici nou construite, 146 de 
biserici au fost sfi nţite, la 445 de lăcașuri de cult 
au continuat lucrările de reparare, restaurare și 
consolidare, au fost pictate 499 de biserici, iar la 
319 biserici a fost restaurată pictura.

Adunarea Naţională Bisericească a validat 
hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române de înfi inţare a Episcopiei de Tulcea, cu 
reședinţa în municipiul Tulcea. 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

În zilele de 2-3 martie 2005, la Reședinţa 
patriarhală, sub președinţia Prea Fericitului 
Părinte Patriarh TEOCTIST, s-au desfășurat 
lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române. În deschiderea lucrărilor, a fost 
ţinut un moment de reculegere în memoria 
P.S. Episcop vicar Gherasim Putneanul, trecut 
la Domnul în decembrie 2004. Desfășurată 
sub semnul aniversării a 120 de ani de la 
recunoașterea autocefaliei și a 80 de ani de 
la ridicarea la rangul de patriarhat a Bisericii 
Ortodoxe Române, pe ordinea de zi a sesiunii 
de lucru a Sfântului Sinod s-au afl at teme 
referitoare la slujirea pastoral-misionară și 
misiunea socială a Bisericii, viaţa monahală, 
învăţământul teologic și religios în școlile 
publice, viaţa comunităţilor ortodoxe româ-
nești din jurul graniţelor ţării și diasporă, re-
laţiile externe bisericești, participări ai unor 
membri ai Sfântului Sinod și ale altor teologi 
ortodocși români la întruniri internaţionale 
ortodoxe și ecumenice, alte probleme curente 
ale vieţii bisericești. Dintre hotărârile adopta-
te menţionăm: 

- Sfântul Sinod este de acord cu hotărârea 
Consiliului Naţional Bisericesc privind con-
struirea ansamblului Catedralei Mântuirii 
Neamului pe Dealul Arsenalului din Bucureș-
ti, amplasament propus de Primăria Generală 
a Municipiului București; 

- Sfântul Sinod a aprobat propunerile de 
implicare a Bisericii Ortodoxe Române în 
campania naţională de educaţie pentru spriji-
nirea familiei și drepturile copilului în parte-
neriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, precum și în proiectul 
“Consolidarea iniţiativelor comunitare de 
prevenire și combatere a HIV/SIDA și a vio-
lenţei în familie în România”, în parteneriat 
cu Organizaţia Internaţională pentru Caritate 
Creștin-Ortodoxă (IOCC); 

-  În legătură cu restructurarea învăţămân-
tului teologic universitar, în spiritul prevede-
rilor Chartei de la Bologna, Sfântul Sinod a 

hotărât să solicite 
Ministerului Edu-
caţiei și Cercetării 
să aprobe pentru 
specializarea Teo-
logie Pastorală ur-
mătoarea structu-
ră: studii de licenţă 
de 4 ani (în loc de 3 
ani), perioada mi-
nimă necesară unei 
pregătiri temeinice, 
2 ani studii de mas-
terat, respectiv 3 ani 
studii de doctorat;

- Membrii Sfântului Sinod au evaluat acti-
vitatea pastoral-misionară desfășurată în anul 
2004 în spitale, armată, unităţile militare din 
cadrul Ministerului Administraţiei și Interne-
lor, penitenciare, precum și a asociaţiilor și 
fundaţiilor care funcţionează cu binecuvân-
tarea Sfântului Sinod;

- Sfântul Sinod a formulat o scrisoare pas-
torală către clerul și credincioșii ortodocși 
în legătură cu colecta ce va fi  organizată în 
toate bisericile și mănăstirile în Duminica 
Ortodoxiei (prima din postul Sfi ntelor Paști, 
20 martie 2005) pentru Fondul Central Mi-
sionar, destinat lucrării misionare, sociale și 
caritative a Bisericii Ortodoxe Române;

- La propunerea I.P.S. Iosif, părintele arhi-
mandrit Marc Alrich a fost ales Episcop vicar 
al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Eu-
ropa Occidentală și Meridională. - În legătură 
cu dialogul cu Patriarhia Moscovei, Biserica 
Ortodoxă Română își manifestă disponibili-
tatea pentru continuarea acestuia;

- Sfântul Sinod mulţumește preoţilor și 
credincioșilor ortodocși pentru rezultatele 
colectei, în valoare de aproximativ 20 miliar-
de lei/Ro, organizată în Patriarhia Română 
pentru ajutorarea sinistraţilor cutremurului 
din Asia de Sud-Est.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române
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Patriarhul Justinian Marina s-a născut pe 
data de 2 februarie 1901 în localitatea Suești, 
judeţul Vâlcea. A urmat studiile la Seminarul 
Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Nicolae” din 
Râmnicu Vâlcea și apoi cursurile Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din București între anii 
1925-1929. Rămas văduv, în anul 1945 a fost 
ales Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Iașilor 
cu titlul de “Vasluianul”. După 2 ani a fost ales 
Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei 
și Sucevei. Pe data de 6 iunie 1948 a fost înscău-
nat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit 

al Ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, păstorind până la 
moartea sa din 26 martie 1977, fi ind înmormântat în Biserica Radu Vodă din 
București. Ca patriarh a rămas în Istoria Bisericii Ortodoxe Române prin 
cunoscutul său “Apostolat social”, prin care a știut să dea o nouă orientare 
activităţii Bisericii în condiţiile noi de viaţă instalate de regimul comunist. În 
ciuda tuturor difi cultăţilor, în cei 29 de ani de patriarhat au avut loc o seamă 
de evenimente și schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româ-
nești în lumea creștină și au făcut o fi gură reprezentativă întregii Ortodoxii. 
A desfășurat o bogată activitate atât culturală, cât și fi lantropică.

Pe 18 martie  s-au împlinit 11 ani 
de la trecerea la cele veșnice a Părin-
telui Profesor Universitar Doctor Ene 
Braniște, unul dintre cei mai de seamă 
teologi liturgiști din Ortodoxia Ro-
mânească.   Născut la 12  octombrie 
1913, în Suseni, judeţul  Argeș, Părin-
tele Profesor Dr. ENE BRANIȘTE a 
urmat studiile Seminarului Teologic 
Liceal Ortodox din Curtea de Argeș, 
ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din București, precum și cursurile 
Seminarului Pedagogic “Titu Maio-
rescu” din București. În anul 1940 a 
fost hirotonit diacon, iar zece ani mai 
târziu, în 1950, a fost hirotonit preot. 
A fost profesor titular la catedra de 
Teologie Practică din cadrul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din București, 

iar în ianuarie 1970 a fost ales Prorec-
tor al Institutului Teologic Universitar 
București. Din anul 1980, timp de doi 
ani a fost Rectorul acestei instituţii. 
Ene Braniște a fost vicepreședinte 
al Comisiei de Pictură a Patriarhiei 
Române, membru cleric al Adunării 
Eparhiale și al Consiliului Eparhial 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pre-
cum și membru în Comitetul tehnic 
al Institutului Biblic și de Misiune. 
A participat la numeroase întruniri 
ecumeniste peste hotare și a susţinut 
conferinţe în diverse ţări precum: 
Austria, Franţa, Germania, Anglia. Pă-
rintele Profesor Doctor Ene Braniște 
a trecut la cele veșnice pe data de 18 
martie 1984 și a fost înmormântat la 
Cimitirul Belu din București.

Patriarhia Română a primit pe 17 martie, printr-o Ordonanţă de 
urgenţă, terenul pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat în urmă cu două 
săptămâni hotărârea Consiliului Naţional Bisericesc care a acceptat 
propunerea Primăriei Capitalei referitoare la construcţia Catedralei 
Mântuirii Neamului pe Dealul Arsenalului, situat lângă Palatul Parla-
mentului. Vicepremierul Adriean Videanu a declarat că se dorește ca 
piatra de temelie a viitorului lăcaș de cult să fi e pusă înainte de Sfi ntele 
Paști a anului 2005. Încă de acum 15 ani, Patriarhia Română a deschis 
un cont pentru colectarea donaţiilor destinate ridicării Catedralei 
Mântuirii Neamului. Printre cei care au donat fonduri se numără 
Papa Ioan Paul al II-lea și Prea Fericitul Hristodoulos, Arhiepiscop al 
Atenei și Primat al întregii Ellade, care au oferit câte 100.000 de Euro. 
La donaţiile în bani se mai adaugă și oferte din partea mai multor fur-
nizori de materiale de construcţie de a sponsoriza în natură lucrările 
la Catedrală.

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

28 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului 
Justinian Marina al României

11 ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui 
Profesor Universitar Doctor Ene Branişte 

La data de 1 martie 2005 a avut loc o sesiune extraordinară a Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, sub președinţia Prea Feri-
citului Hristodulos, Arhiepiscop al Atenei și Primat al întregii Elade. 
În urma întâlnirii forului suprem de conducere al Bisericii Ortodoxe 
a Greciei au fost luate mai multe hotărâri. În primul rând s-a acceptat 
cererea de demisie a Mitropolitului Teoclit al Th esaliotisului, iar Mi-
tropolitul Panteleimon de Atica a fost solicitat să se prezinte în faţa 
Sinodului pentru a fi  judecat în legătură cu acuzaţiile ce i se aduc. În 
al doilea rând, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a decis 
redactarea unei Encilici care să fi e trimisă tuturor episcopilor, preoţi-
lor și diaconilor greci, prin intermediul căreia să se solicite întărirea 
disciplinei ecleziastice. În al treilea rând, conducătorii religioși eleni 
au solicitat ca în seara zilei de 8 spre 9 martie 2005 să se organizeze pe 
întreg cuprinsul Greciei o noapte de Priveghere și Rugăciune pentru 
ca Biserica să iasă întărită în urma problemelor cu care a fost confrun-
tată în ultima vreme. Ziarul grecesc Kathemerini apreciază ca fi ind 
foarte curajoasă și plină de semnifi caţii această atitudine a Sinodului 
grecesc, dat fi ind faptul că, în ultima lună, Biserica Ortodoxă Greacă a 
fost confruntată cu câteva cazuri grave de indisciplină ecleziastică.

Apel la Apel la 
“purifi care” “purifi care” 
în Biserica în Biserica 

GrecieiGreciei
Noul președinte al Greciei, Ca-

rolos Papoulias, a lansat un apel 
ierarhiei Bisericii Ortodoxe gre-
cești pentru purifi carea corpului 
eclezial. Șeful statului a arătat că în 
Constituţia ţării sunt trasate roluri 
distincte pentru Biserică și Stat, 
deși în Grecia ele sunt neseparate 
formal. În replică, Arhiepiscopul 
Hristodoulos al Atenei a afi rmat că 
este conștient de această separare a 
funcţiilor, și că știe că de respecta-
rea lor depind bunele relaţii dintre 
Stat și Biserică.

Jumătate Jumătate 
dintre dintre 

britanici nu britanici nu 
ştiu ce este ştiu ce este 

Paştele Paştele 
Mai puţin de jumătate dintre 

britanici știu că Paștele este săr-
bătoarea Învierii Mântuitorului. 
Reader’s Digest a publicat de 
curând o statistică ce arată că 
doar 48% dintre locuitorii Marii 
Britanii asociază Paștele cu epi-
sodul din Evanghelii ce vorbește 
despre ultima parte a activităţii 
lui Iisus pe pământ. De aseme-
nea, doar 42% dintre locuitorii 
regatului știu că Hristos a fost 
trădat de Iuda Iscarioteanul, deși 
numărul celor care se consideră 
credincioși ajunge la 64%.

Sesiune extraordinară a Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei

Patriarhia Română a primit 
terenul pentru construirea 

Catedralei Mântuirii Neamului
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Vineri, 18 martie 2005, ÎPS Arhiepiscop 
Bartolomeu a împlinit 84 de ani, prilej cu 
care a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrală, 
înconjurat de cei doi episcopi vicari și de un 
sobor de preoţi și diaconi. În încheiere a fost 
ofi ciat un Te-Deum de mulţumire.  ÎPS Arhi-
episcopul Bartolomeu s-a născut la 18 martie 
1921, în comuna Glavile, jud.Vâlcea, la botez 
primind numele de Valeriu. A urmat școala 
primară din localitatea natală, Seminarul 
“Central din București” (1933-1941), cu 
bacalaureat la Liceul “Mihai Viteazul” din 

București în anul 1943, Facultatea de Medicină și Conservatorul de Muzică 
din Cluj timp de 2 ani, Facultatea de Teologie din București, Academiile Teo-
logice din Cluj și Sibiu unde a obţinut și licenţa în anul  1948. A fost tuns în 
monahism la Mănăstirea Antim din București, în februarie 1942, când a pri-
mit numele de călugărie Bartolomeu, an în care a devenit și ierodiacon. Sub 
regimul comunist a efectuat șase ani de detenţie. ÎPS a parcurs treptele ierar-
hiei bisericești îndeplinind în același timp   mai multe funcţii administrative 
și culturale în cadrul BOR atât în ţară, cât și în afara graniţelor. În ziua de 21 
ianuarie 1993 a fost ales Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, iar în 7 
februarie 1993 a fost hirotonit arhiereu și instalat în Catedrala arhiepiscopală 
din Cluj-Napoca. Datorită activităţii sale de excepţie, în domeniul culturii 
românești, Înalt Prea Sfi nţia Sa Bartolomeu a fost cinstit cu o serie de premii 
și medalii. Între care amintim  premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scrii-
torilor din România, a cărui  membru titular este. Pentru activitatea bogată 
în slujba Bisericii a fost distins cu: Crucea Patriarhală - București, Ordinul 
Sfântului Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul Sfi nţilor Apostoli 
Petru și Pavel al Patriarhiei Antiohiei. Personalitate complexă: teolog, drama-
turg, poet, scriitor, traducător, orator de seamă, Înalt Prea Sfi nţia Sa se înscrie 
în galeria marilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a apro-
bat, în ședinţa sa de lucru, 
demararea unei campanii 
de combatere a răspândirii 
virusului HIV și, implicit, a 
maladiei SIDA prin promo-
varea practicării abstinenţei 
până la căsătorie și a fi deli-
tăţii în cuplu, a declarat, 
pentru Rompres, episcopul 
vicar al Patriarhiei,  PS 
Ciprian Câmpineanul. 
Campania va fi  derulată în 
parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională pentru Ca-
ritate Creștin Ortodoxă din 
SUA, urmărindu-se prin 
promovarea efectelor res-
pectării normelor creștine 
o contrabalansare la abor-
darea privind promovarea 
mijloacelor contraceptive 
folosită în campaniile unor 

asociaţii medicale și ONG-
uri, a spus  PS Ciprian 
Câmpineanul.   Acesta a 
citat-o pe actriţa americană 
Elizabeth Taylor care s-a ex-
primat public de mai multe 
ori cu privire la faptul că 
abstinenţa până la căsăto-
rie urmată de fi delitatea în 
cuplu reprezintă singura 
metodă sigură împotriva 
contaminării cu HIV/SIDA, 
celelalte metode presu-
punând anumite riscuri. 
Programul ce va implica 13 
eparhii ale Bisericii Ortodo-
xe Române va avea o durată 
de trei ani. În primul an al 
campaniei, preoţii, profe-
sorii de religie și asistenţii 
sociali care lucrează în re-
ţeaua Patriarhiei vor asista 
la o serie de seminarii și șe-
dinţe de instruire susţinute 

de specialiștii organizaţiei 
americane. În următorii doi 
ani, preoţii, profesorii de re-
ligie și asistenţii sociali vor 
distribui materiale infor-
mative și vor discuta despre 
aceste subiect cu membrii 
comunităţii, elevii din școli 
și familiile cu factor de 
risc social afl ate în supra-
vegherea centrelor sociale 
ale Patriarhiei. BOR a mai 
folosit cu succes reţeaua de 
preoţi, profesori de religie și 
asistenţi sociali ai Patriarhi-
ei în desfășurarea unor alte 
acţiuni de informare so-
cială derulate împreună cu 
Organizaţia Internaţională 
pentru Caritate Creștin 
Ortodoxă, ultima campanie 
fi ind cea pentru prevenirea 
și combaterea trafi cului de 
persoane.

Biserica Ortodoxă Română împotriva răspândirii HIV/SIDA 
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Pa-

triarhul Ecumenic al Constantinopo-
lului, a sosit  în cea de-a șaptea vizită 
ofi cială în România. La sosirea pe 
aeroport, Patriarhul Ecumenic al 
Constantinopolului a binecuvântat 
poporul român  și a spus că se 
roagă pentru împlinirea viselor și 
așteptărilor legate de momentul 
integrării în Uniunea Euro-
peană. Sanctitatea Sa a sub-
liniat că nu a mai vizitat de 
atâtea ori nici o altă biserică 
soră, acest lucru evidenţiind 
strânsele legături existente 
de secole între Patriarhia 
de Constantinopol și Biserica Ortodoxă 
Română. Patriarhul Ecumenic   a partici-
pat,  în Aula Palatului Patriarhiei Române, 
la Sesiunea solemnă a  Adunării Naţionale 
Bisericești prilejuită de  aniversarea  a 120 
de ani de la proclamarea autocefaliei și a 80 
de ani de la ridicarea  la rangul de patriarhat 
a Bisericii Ortodoxe Române. Duminică, 
6 martie, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Pa-

triarhul Ecumenic, și Prea Ferictul 
Părinte Patriarh Teoctist, înconju-

raţi de un impresionant sobor de 
arhierei greci și români, au ofi -
ciat Sfânta Liturghie Solemnă la 

Biserica Sfântul Spiridon Nou 
din București. În cadrul sluj-

bei aniversare s-a dat citire 
Actului Sinodal Aniversar, 
iar Patriarhul Bartolomeu a 
ţinut o predică (omilia) în 
care a binecuvântat pe cle-
ricii și credincioșii Bisericii 
Ortodoxe Române. Cu acest 
prilej, PF Părinte Patriarh 
Teoctist a primit în dar din 

partea cardinalului de Milano, Dionigie 
Tettamanzi, prin vicarul său Francisco Co-
copalmerio, părticele din moaștele Sfi nţilor 
martiri din secolul IV, Ambrozie și Simpli-
cian. Patriarhul BOR a spus că aceste moaște 
vor fi  păstrate pentru viitoarea Catedrală a 
Mântuirii Neamului, alături de cele ale Sf. 
Ioan Gură de Aur, primite de la cardinalului 
Florenţei în 1997, Silvano Piovanelli.

Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului 
la cea de-a şaptea vizită în România 

Noi analize știinţifi ce ale Giulgiului din Torino au 
detectat o a doua imagine a unei feţe umane pe pân-
ză, ridicând noi difi cultăţi celor care susţin că imagi-
nea de pe Giulgiu a fost creată de un artist ingenios. 
Ultimele studii asupra Giulgiului - despre care se 
crede că este pânza în care a fost îngropat Mântuito-
rul Iisus Hristos - au produs imagini mai exacte ale 
feţei imprimate pe pânză. Rezultatele studiului, care 
se pot consulta pe ShroudStory.com, au fost obţinute 
prin tehnici electronice de îmbunătăţire a calităţii 
imaginii de pe Giulgiu. Imaginea prezintă o faţă neo-
bișnuit de lungă și îngustă, dar când cercetătorii au 
fi ltrat distorsiunile provocate de ţesătura pânzei, faţa 
a devenit normală. Eliminând textura, cercetătorii 
de la Universitatea din Padova, Italia, au descoperit 
în mod uimitor o a doua imagine a feţei, până acum 
nedetectată, în ciuda deceniilor de studii știinţifi ce. 
Această a două imagine facială elimină teoria falsifi cării acestui giulgiu, afi rmă Daniel Por-
ter pe site-ul citat. Ideea că niște genii medievali ar fi  putut găsi o metodă de producere a 
imaginii pe care nici oamenii de știinţă din secolul XXI nu o pot explica, precum și că au 
mai produs o imagine misterioasă rămasă nedetectată timp de secole, face ipoteza fabricării 
imaginii ca fi ind total neverosimilă.

Expoziţie Expoziţie 
de icoane ortodoxe de icoane ortodoxe 

în Hong Kong în Hong Kong 
O expoziţie cuprinzând peste 60 de icoane 

ortodoxe a fost deschisă la mijlocul lunii 
martie la Hong Kong, în prezenţa a numeroși 
episcopi, preoţi și creștini sau ne-creștini din 
metropolă. Icoanele respective, adevărate 
capodopere ale artei bisericești, provin din 
Grecia și România, dar și din ţări cu o viaţă 
ortodoxă mai recentă, cum sunt India și In-
donezia. Vernisajul expoziţiei a fost un prilej 
pentru a se aborda subiectul icoanei ca o 
adevărată cateheză pictată și al semnifi caţiei 
spirituală, teologică și ecumenică a expoziţiei 
respective.

Educaţie 
pentru viitoarele preotese 

Biserica Ortodoxă din Grecia a 
început o campanie care urmărește 
conștientizarea tinerelor care doresc 
să se căsătorească cu viitori preoţi 
asupra specifi cului vieţii de familie 
a unui preot. Prin această campanie, 
se dorește ca viitoarele preotese să nu 
fi e surprinse negativ de faptul că soţii 
lor vor trebui să poarte permanent în 
viaţa publică reverenda, și vor trebui 
să poarte barbă lungă, conform tradi-
ţiei grecești. De asemenea, se va pune 
accent și pe faptul că soţia unui preot 
trebuie să-i acorde acestuia ajutorul și 
în unele activităţi pastorale.

Anul 2005 aduce o colaborare interbisericească fără precedent, în domeniul cinemato-
grafi ei: Biserica Ortodoxă Rusă și catolici din Italia și Polonia vor lucra împreună pentru 
realizarea unui amplu documentar religios. Filmul va avea cinci părţi, va fi  intitulat “Peleri-
naj în Cetatea Sfântă” și va avea ca subiect începuturile creștinismului. Filmările vor începe 
în primăvara acestui an și se speră ca lansarea ofi cială a peliculei să aibă loc la sărbătoarea 
Crăciunului 2005. Profi tând de momentul în care a anunţat acest inedit proiect, Patriarhul 
Moscovei, Alexei II, a subliniat încă o dată că civilizaţia Europei este fundamental creștină, 
ceea ce va reieși și din fi lmul afl at acum în stadiu de proiect.

Film documentar despre începuturile creştinismului

Giulgiului din Torino este autentic

Peste un miliard de romano-catolici din întreaga 
lume au sărbătorit în acest an pe 27 martie, Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica Romano-Ca-
tolică fi xează ziua de sărbătorire a Paștelui conform 
Pascaliei Calendarului Gregorian, iar Biserica Orto-
doxă - după Calendarul Iulian neîndreptat. Calenda-
rul Iulian a fost introdus de împăratul Iulius Caesar 
în anul 45 înainte de Hristos, fi ind împărţit în 12 luni 
de lungime fi xă. În anul 1582, calendarul Iulian a stat 
la baza reformei gregoriene care a dus la nașterea 
calendarului Gregorian, reformat de Papa Grigore 
XIII. Biserica Ortodoxă Română ţine sărbătorile cu 
dată fi xă după Calendarul Iulian îndreptat în 1923 la 
Constantinopol, iar Pascalia după Calendarul Iulian 
neîndreptat, pentru a nu știrbi unitatea în ortodoxie, 
deoarece Biserica Ortodoxă a Ierusalimului, Muntele 
Athos, Biserica Rusă și Biserica Sârbă ţin în continua-
re Calendarul Iulian neîndreptat. Anul acesta, diferen-
ţa dintre Paștele ortodox și cel romano-catolic este de 

5 săptămâni. Astfel, dacă ortodocșii sărbătoresc dumi-
nica a doua din Sfântul și Marele Post, romano-cato-
licii sărbătoresc Învierea Domnului. În conformitate 
cu hotărârea Primului Sinod Ecumenic de la Niceea 
din anul 325, Paștele se serbează în prima duminică 
după lună plină, după echinocţiul de primăvară din 
21 martie. Se are în vedere și faptul că Învierea Dom-
nului nu trebuie să cadă o dată cu Paștele evreiesc. În 
acest caz se amână cu o săptămână Paștele creștin.  
Diferenţa de cinci săptămâni de anul acesta derivă din 
faptul că echinocţiul de primăvară, conform Calen-
darului Iulian, este cu 13 zile mai târziu decât cel din 
Calendarul Gregorian și faptului că nefi ind lună plină 
imediat după echinocţiul de primăvară al  Calend-
arului Iulian se amână sărbătorirea Paștelui în prima 
duminică după luna plină. Anul acesta, sărbătoarea 
Paștelui la Ortodocși este la 1 mai după calendarul 
civil,  respectiv 17 aprilie după Calendarul Iulian ne-
îndreptat.

Diferenţă de cinci săptămâni în sărbătorirea 
Paştelui de către ortodocşi şi romano-catolici 

Pe 14 aprilie, va avea loc un 
maraton-pelerinaj în Ţara Sfân-
tă pentru promovarea păcii în 
această regiune, greu încercată 
de războaie de-a lungul timpului. 
La pelerinajul care se va desfășu-

ra pe traseul Betleem-Ierusalim 
vor participa palestinieni, israe-
lieni și pelerini din întreaga lume. 
Evenimentul va fi  organizat de 
Societatea Romană pentru Pele-
rinaje. “Mesajul pe care dorim să 

îl lansăm este, mai presus de toate, 
un mesaj al dialogului, un mesaj 
al păcii, un mesaj de solidaritate”, 
a spus Mons. Liberio Andreatta, 
administrator delegat al grupului, 
la o conferinţă de presă.

18 martie 2005, ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu 
a împlinit 84 de ani 

ANIVERSAREANIVERSARE Maraton pentru promovarea păcii în Ţara Sfântă 
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anunţă
persoanele  și instituţiile interesate 

că pot procura un bogat sortiment de cărţi 
(inclusiv cărţi de cult) și manuale cu caracter 

religios în limba română.
Relaţii la tel. 22.60.23.

Adresa noastră: Chișinău, str. 31 August nr. 161.

Puteţi asculta la
RADIO IAŞI

LITURGHIA ORTODOXĂ 
în transmisiune 

directă din catedrala 
Mitropolitană din Iași.
Duminica între orele 

10.05 și 11.30.

Parohul bisericii și Consiliul parohial al Bise-
ricii „Sfi nţii Apostoli Petru și Pavel” din sectorul 
Buiucani, Chișinău, face apel către toţi oamenii 
de bună-credinţă să contribuie, în măsura po-
sibilităţilor, la înălţarea sfântului lăcaș închinat 
acestor doi mari apostoli. Știm că sfi ntele altare se 
construiesc cu „bănuţii văduvei”, dar invităm și pe 
cei mai înstăriţi să nu treacă nepăsători pe lângă 
biserica noastră. Jertfa fi ecăruia va fi  răsplătită de 

Dumnezeu și de Sfi nţii săi Apostoli Petru și Pavel. Orice contribuţie este binevenită. 
Rechizitele noastre bancare sunt: Banca Comercială Română, sucursala Chișinău, cont. 

222 400 000 100 364 (LM), 222 408 000 100 364 (ROL), 222 400 100 100 364 (USD), 222 402 
100 100 364 (Eu); codul băncii: 280 101 868.

Dumnezeu să binecuvânteze jertfa dumneavoastră.
Cu mulţumiri anticipate, 

Prot. Petru BUBURUZ, paroh al bisericii “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Chişinău

Apel către credincioşi

Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Așezată în nordul Moldovei, la 
5-6 km de orășelul Gura Hu-
morului, pe valea străbătută 

de apele limpezi ale râului Humor, 
biserica mănăstirii se înscrie între 
acele renumite biserici cu faţade 
pictate care refl ectă în vechimea 
lor gloria trecută și melancolia des-
tinului istoric al omenirii pe aceste 
meleaguri.

Aici au fost înălţate și au existat pe 
rând două așezăminte mănăstirești. 
Din cea mai veche, care datează din 
timpul lui Alexandru cel Bun, au 
mai rămas doar câteva crâmpeie de 
ziduri, afl ate lângă drum, în centrul 
satului [1415, ctitor - Ioan Vornicul].

Ruinată în împrejurări necunos-
cute, mănăstirea a fost reconstruită 
în 1530, pe un nou amplasament. 
Iniţiativa reconstruirii a aparţinut 
Voievodului Petru Rareș, în cadrul 
acţiunii sale de refacere a vechilor 
lăcașuri monahale ale Moldovei, iar 
construcţia Mănăstirii este datorată 
celui mai credincios sfetnic al voie-
vodului - logofătul Toader Bubuiog și 
soţiei acestuia, Anastasia. În pisania 
săpată în piatră, ce poate fi  văzută 
pe peretele sudic, lângă pridvor, stă 
scris: “prin voinţa și cu ajutorul bla-
gocestivului Domn Petru Voievod, fi ul 
bătrânului Ștefan Voievod, s-a început 
și s-a făcut acest hram... cu cheltuiala 
și cu osteneala robului lui Dumnezeu 
Jupan Toader, marele logofăt, și ale 
soţiei lui Anastasia, în anul 7038, luna 
august 15”.

Arhitectura monumentului sacru 
de la Humor prezintă un interes 
aparte. Aici apare pentru prima 
dată în construcţia bisericilor din 

Moldova pridvorul deschis, urmează 
pronaosul, iar în continuare camera 
mormintelor și o încăpere nouă la 
etaj - tainiţa care se suprapune came-
rei mormintelor. Spre răsărit, biserica 
se termină prin absida de formă cir-
culară a altarului, despărţit de naos 
printr-o excepţională catapeteasmă 
sculptată în lemn de tisa, donată de 
Gheorghe Movilă în anul 1590.

Ceea ce atrage admiraţia și impre-
sionează în mod deosebit la biserica 
Mănăstirii Humor sunt frescele sale 
exterioare, care îi dau celebritatea de 
monument istoric, înscriind Humo-
rul pe lista UNESCO a monumente-

lor artistice de interes internaţional 
alături de Suceviţa, Moldoviţa, Vo-
roneţ și Arbore, capodopere ale artei 
românești din secolele XV-XVI.

Fresca exterioară de aici este cea 
mai veche decorare de acest fel din 
ţară. Ineditul ei constă în faptul deo-
sebit de clar exprimat - pentru pă-
strarea credinţei ortodoxe străbune 
ca și pentru a contribui la mobiliza-
rea credincioșilor, pentru îndeplini-
rea ţelurilor politice ale Voievodului. 
Pereţii multicolori ai bisericii, pu-
ternic subliniaţi de verdele intens al 
covorului de iarbă al curţii, alcătuiesc 
o armonie de culori atât de desăvâr-
șită încât îţi vin în minte cuvintele 
scrise cu jumătate de veac în urmă 
de un străin cu renume în materie, J. 
Strzykowski: “Ceva asemănător nu ne 
oferă o a doua ţară din lume”.

Arta bizantină - ca și izvorul său de 
inspiraţie care era teologia Bisericii 
Răsăritene - a rămas fi delă sieși, cu 
toate că a permis manifestarea libe-
ră a talentului creator autohton. În 
creaţia artistică de tradiţie bizantină 
afl ăm echilibrul conciliator dintre 
expresiile eternităţii sau ale pereni-
tăţii “între celest și pământesc”, dintre 
spiritul etern și instabilitatea ome-
nească, într-un singur TOT.

Vremurile ce urmează sunt pentru 
mănăstire aceleași care trec peste 
întreaga Moldovă. Zilele liniștite 
alternează cu cele pline de griji, de 
jafuri, de incendii ce însoţeau fră-
mântări sociale și politice interne sau 
atacurile dinafară, atât de numeroase 
pe atunci. O serie de documente ale 

vremii atestă că, 
la înfi inţare, Mă-
năstirea Humor 
a fost mănăstire 
de călugări. Viaţa 
de aici nu o dată 
a fost tulburată, 
astfel evenimen-

tele din 1653, când Humorul este je-
fuit și incendiat de cazacii lui Timus 
Hmelniţki, apoi întărirea mănăstirii 
cu ziduri înconjurătoare și turn de 
apărare de către Vasile 
Lupu în 1641, ne sunt 
dovada a zilelor întune-
cate și a frământărilor 
interne prin care a tre-
cut Moldova în cursul 
veacului al XVII-lea, 
răsfrânte și asupra vieţii 
mănăstirii.

Cea mai grea încer-
care, care a și pus capăt 
așezării mănăstirești a 
Humorului, a avut loc 
în veacul al XVIII-lea, în 
1774, când Bucovina a 
fost ocupată de austrie-
ci. Nu trec nici zece ani 
și cele mai multe dintre 
mănăstiri sunt desfi inţa-
te, în 1785 Humorul de-
vine biserică parohială a 
satului, apoi, din 1850, 
servește ca depozit de 
materiale pentru autori-
tăţile locale, iar mai târ-
ziu devine monument 
istoric și benefi ciază de 
programe de restaurare a picturii în 
1972-1974, sub egida UNESCO.

“Biserica a fost clădită pe o stâncă 
neclintită care este Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu celui viu, iar porţile iadu-
lui nu o vor birui”. Dovada o face și 
de această dată mâna cea nevăzută 
a Bunului Dumnezeu care leagă pe 
dușmanul cel din întuneric și, în iulie 
1991, Humorul redevine mănăstire 
- de această dată de călugăriţe, care, 
auzind glasul evangheliei ce zice 
“Dacă vrei să fi i desăvârșit lasă toate 
și urmează Mie”, au dat curs chemării 
divine aducându-se jertfă Stăpânului 
Hristos.

În prezent [iulie 1998], Mănăstirea 

Humor are 40 vieţuitoare cu viaţa de 
obște. Pe lângă participarea la slujbe-
le religioase, maicile de aici împletesc 
rugăciunea cu munca, fi e în atelierele 

mănăstirii, unde pictează icoane, 
încondeiază ouă în datina locului, 
confecţionează veșminte preoţești 
sau brodează, fi e, în anotimpul cald, 
la munca câmpului.

Afl aţi sub copleșitoarea impresie 
pricinuită de contemplarea frescelor 
care înfăţișează scene din istoria 
mântuirii, creștinul și îndeosebi că-
lugărul se simte atras irezistibil către 
realizarea idealului neasemuit al 
desăvârșirii creștine, care prilejuiește 
întâlnirea și conlucrarea dintre divin 
și uman, spre dobândirea mântuirii 
persoanei umane.

Dumnezeului nostru slavă!

Ferestre cãtre cer Mănăstirea HumorMănăstirea Humor

Mănăstirea Numor – vedere generalăMănăstirea Numor – vedere generală

Turnul de apărare 
al Mănăstirii Numor 

(construit de Vasile Lupu, 1641)


