
La 30 iulie se împlinesc trei 
ani de când Mitropolia Ba-
sarabiei, după zece ani de 
ţinere forţată în afara legii, 
a fost legalizată. Cu această 
ocazie am solicitat un in-
terviu Înalt Prea Sfi nţitu-
lui Petru, Arhiepiscop al 
Chișinăului, Mitropolit al 
Basarabiei și Exarh al Pla-
iurilor, ierarhului care i-a 
revenit tot greul din aceas-
tă perioadă, fi ind ţinta a 
numeroase atacuri verbale, 
mass-media și chiar atenta-
te la  integritatea fi zică. 

-- Înalt Prea Sfi nţite Părinte 
Mitropolit, la 30 iulie se împli-
nesc trei ani de când Mitropolia 
Basarabiei a fost admisă în lega-
litate de către stat (30 iulie 2002). 
Până la acea dată au fost zece ani 
de ţinere forţată în ilegalitate. 

Ce a însemnat această 
perioadă pentru Înalt 
Prea Sfi nţia Voastră?

-- Cred că a fost cea 
mai grea. Nu o pot 
compara nici cu pe-
rioada sovietică. Spre 
deosebire de acele tim-
puri, când Biserica era 
la fel prigonită, în acești 
zece ani am avut parte 
și de prigoana fraţilor 
de aceeași credinţă 
– ortodocși. Lucru cel 
mai greu de înţeles. Și 
cred că istoria va încer-
ca să clarifi ce cum de a 
fost posibil ca fraţii să 
sufere din partea fra-
ţilor. Dar aceasta a fost opţiunea 
mea – să revin la Biserica-mamă. 
Și orice s-ar întâmpla sunt gata 
să le rabd pe toate și nu voi face 
nici un pas înapoi, acestea au fost 
gândurile mele în toată această pe-
rioadă. Aceasta a fost intenţia mea, 

crezul meu și mi-am asu-
mat și consecinţele. Am 
intuit că nu va fi  ușor, 
dar eu am ales această 
cale. Ceea ce a urmat 
cunoaște toată lumea: 
atacurile la Episcopia 
din Bălţi și „judecăţile” 
preoţilor unde am fost 
acuzat de „românism 
și că aduc români din 
Ţară și-i preoţesc”. Ce 
acuzaţie gravă au găsit 
– românism, parcă a fi  tu 
însuţi este un delict. A-ţi 
iubi poporul din care 
faci parte și a te întâlni 
cu fraţii, în opinia celor 
care mă condamnau, era 
o infracţiune. Ce rătăci-
re. Ce întuneric. Găsim 
la I Ioan 2, 9 că „cine 
zice că este în lumină și 
pe fratele său îl urăște, 
acela este în întuneric”. 
Și apoi au urmat faptele 
întunericului – prigoa-
ne, ameninţări, umilinţe. 
Câte au avut de suferit 
preoţii și credincioșii 
noștri. Dar mângâiere 
am găsit tot timpul 
în două din Fericirile 
Mântuitorului: „Fericiţi 
cei ce fl ămânzesc și în-
setează de dreptate, că 
aceea se vor sătura” și 
„Fericiţi cei prigoniţi 
pentru dreptate că a lor 

este Împărăţia Cerurilor”. Am 
fost prigoniţi pentru că am avut 
foame și sete de dreptate și adevăr. 
Și Dumnezeu a avut grijă de noi. 

-- Se putea, Înalt Prea Sfi nţite, și 
fără prigoană?

-- Sigur că se putea. Și așa trebu-
ia să se întâmple. Nu știu ierarhii 
ruși că jurisdicţia Bisericii Ruse în 
acest spaţiu românesc creștin de 
2000 de ani este necanonică? Știu 
prea bine. Dacă luăm numai acest 
aspect al încreștinării: când s-au 
încreștinat rușii, în 988, noi aveam 
un creștinism de aproape 1000 de 
ani. Fără îndoială că reprezentan-
ţii Bisericii Ruse au cunoștinţe de 
istorie. În loc să acţioneze creș-
tinește, în duhul Evangheliei, au 
acţionat lumește, politicește. S-a 
preferat confl ictul și războiul în 
locul dialogului și a păcii. Buna 
înţelegere și dragostea au fost 
înlocuite cu vrajbă și ură care, 
bineînţeles, au dăunat mult Orto-
doxiei de aici. Cu regret constatăm 
acest adevăr. Eu tot timpul m-am 
pronunţat pentru rezolvarea paș-
nică, să discutăm frăţește, în pace, 
la masa dialogului, să analizăm la 
rece situaţia, ţinând cont de toţi 
factorii, inclusiv de cei canonici, 
istorici și geopolitici. 

Sau nu cunosc ierarhii ruși Ca-
nonul 34 Apostolic care spune că 
episcopii fi ecărui neam să fi e îm-
preună și „să cunoască pe cel din-
tâi dintre dânșii și să-l socotească 
pe el drept căpetenie”. Cunosc 
foarte bine, dar nu le convine. 
Ei știu că românii din Basarabia 
nici n-au fost și nici nu sunt slavi 
(ruși). Prin urmare, stăpânirea lor 
bisericească este necanonică. Toţi 
românii din acest spaţiu trebuie să 
fi e cu Patriarhia Română. 
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Cei nelegiuiţi, chiar 
dacă trăiesc în aparenţă, 

totuși ei sunt mai 
nefericiţi decât morţii.

(Sf. Ambrozie al Milanului)

FIªIER  FILOCALIC

p o a t e  f i  a b o n a t  l a 
orice oficiu poştal din 
republică.
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Luminată de Sfântul Duh, 
Duhul Adevărului, al Libertăţii 
și al Comuniunii (Ioan 15, 26; 2 
Corinteni 3, 17; Efeseni 4, 3), Bi-
serica Ortodoxă Română, „Mama 
spirituală a poporului român”, 
răspunde cu părintească și fră-
ţească dragoste dorinţei sfi nte a 
fraţilor noștri de peste Prut și 
cererii scrise, din 14 septembrie 
1992, a Adunării eparhiale de 
constituire, prezidată de Prea 
Sfi nţitul Episcop PETRU și com-
pusă din reprezentanţii preoţilor 
și mirenilor dreptmăritori ro-
mâni din Republica Moldova, ca 
tradiţionala Mitropolie Ortodoxă 
a Basarabiei să-și reia activitatea 
sub oblăduirea canonică și cu bi-
necuvântarea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, mai 
ales că acesta n-a recunoscut ni-
ciodată desfi inţarea Mitropoliei 
Basarabiei.

Urmând hotărârilor sinodale 
ale Bisericii Ortodoxe Române 
din 24 septembrie, 27 noiembrie 
și 19 decembrie 1992, Patriarhia 
Română binecuvântează reacti-
varea Mitropoliei Basarabiei de 
stil vechi din Republica Moldo-
va ca Mitropolie autonomă, sub 
oblăduirea sa canonică; confi rmă 
Adunarea ei eparhială consti-
tuită și pe Prea Sfi nţitul Episcop 
PETRU de Bălţi, ca Locţiitor de 
Mitropolit al Basarabiei, până la 
alegerea statutară a titularului. 
Astfel, Prea Sfi nţitul Episcop 
PETRU de Bălţi, locţiitor de 
Mitropolit al Basarabiei, devine 
membru al Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, toţi clericii 
și păstoriţii lor care sunt deja 
sau care vor deveni membri ai 
Mitropoliei Basarabiei de sub 
oblăduirea canonică a Patriarhiei 
Române sunt clerici canonici și 
credincioși binecuvântaţi, și, ca 
atare, orice sancţiune disciplinară 
bisericească îndreptată împotriva 
lor, pe motivul apartenenţei la 
Mitropolia Basarabiei, este con-
siderată nulă și neavenită.

Prin reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei se săvârșește astăzi un 
act sfânt de adevăr și de drepta-
te, care reîntregește plinătatea 
comuniunii de credinţă strămo-
șească și simţire românească, în 
acest an al mântuirii 1992, când 
a fost proclamat sfânt Ștefan cel 
Mare, neînfricatul ocrotitor al în-
tregii Moldove.

Sfânta Mitropolie Ortodoxă a 

Basarabiei, care și-a reluat activi-
tatea, este o Mitropolie autono-
mă, cu Statut propriu, condusă de 
un Sinod mitropolitan, având în 
frunte un mitropolit, iar fi ecare 
eparhie componentă are propria 
sa Adunare eparhială. Mitropoli-
tul și Sinodul său au toate dreptu-
rile prevăzute de Statutul propriu, 
de Sfi ntele canoane și de Statutul 
Bisericii Ortodoxe Române. Ca 
urmare, în libertate, Mitropolitul 
și ceilalţi arhierei ai Sinodului 
mitropolitan al Basarabiei, fără 
vreo confi rmare superioară, vor 
numi și hirotoni diaconi și preoţi, 
vor rândui protopopi și vor in-
stitui stareţi și stareţe, egumeni 
și egumene în sfi ntele mănăstiri 
și schituri din Mitropolia Basa-
rabiei. De asemenea, Ierarhii Mi-
tropoliei Basarabiei vor acorda 
distincţii și ranguri clericilor și 
mirenilor din eparhiile lor.

Preoţii și diaconii vor pomeni 
la sfi ntele slujbe doar pe arhiereii 
lor eparhioţi. Episcopii eparhioţi 
vor pomeni doar pe mitropoli-
tul Basarabiei, iar mitropolitul 
Basarabiei va pomeni la slujbe 
pe nume pe Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. Toţi arhiereii 
canonici ai Mitropoliei Basara-
biei sunt membri deplini ai Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române și se bucură de toate 
drepturile și de toată cinstea ca și 
ceilalţi membri ai Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române. 
Mitropolitul Basarabiei va avea 
tradiţionalul loc de cinste în rân-
dul membrilor Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române.

Fiecare arhiereu eparhiot al 
Mitropoliei Basarabiei sfi nţește și 
semnează antimise pentru bise-
ricile din eparhia sa și adresează 
scrisori pastorale de Sfi ntele 
Sărbători și cu alte prilejuri cle-
rului și credincioșilor pe care-i 
păstorește.

Mitropolia Basarabiei are drep-
tul să urmeze calendarul de stil 
vechi, iar clericii ei își păstrează 
toate rangurile și distincţiile pe 
care le au.

În grija sa părintească și fră-
ţească faţă de Mitropolia Basa-
rabiei, Patriarhia Română nu 
percepe nici un fel de contribuţii 
fi nanciare din partea Mitropoliei 
Basarabiei, ci, dimpotrivă, la cere-
rea ei, o va sprijini în activitatea 
sa pastorală și educativă.
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-- În acest răstimp, Înalt Prea 

Sfi nţite, aţi avut vreun moment de 
îndoială că, poate, nu veţi reuși?

-- Am știut și am crezut tot timpul 
că vom reuși. Nu în 5, în 10, în 20, în 
30 de ani, nu noi, ci cei care vor veni 
după noi, dar tot vor reuși, pentru că 
adevărul e de partea noastră. Iar îm-
potriva adevărului nu este nici o pu-
tere. Nimeni nu poate lupta cu ade-
vărul, nici  pe pământ, nici în ceruri. 
Și Bunul Dumnezeu a rânduit să ne 
bucurăm chiar noi de această reușită. 
Meritul este al tuturor, și al preoţilor 
din parohii, care au suferit amenin-
ţări și înjosiri, punându-și în pericol 
propria viaţă, și a membrilor familiei 
lor, și a creștinilor care n-au deznă-
dăjduit și au fost tot timpul aproape 
de clerici. Meritul este al tuturor celor 
care s-au rugat. Pentru că Dumnezeu 
ne-a răspuns la rugăciuni. 

Au existat și dintre cei care n-au 
crezut. Ba mai mult chiar. Veneau 
și-mi spuneau că din surse bine in-
formate știu că nu vom fi  înregistraţi, 
indiferent care va fi  hotărârea CEDO, 
sau poate doreau numai să semene 
deznădejde și neîncredere. 

-- Înalt Prea Sfi nţia Voastră, care a 
fost cea mai mare mulţumire (bucu-
rie) sufl etească de la ’92 încoace?

-- Așa este viaţa, cu bucurii și cu 
tristeţe. Au fost de toate. Când te 
afl i permanent atacat din partea 
puterii politice, a structurii locale a 
Patriarhiei Moscovei, a presei ostile 
care dezinformează populaţia referi-
tor la scopul Mitropoliei Basarabiei, 
momentele de bucurie sunt mai rare. 
Dar mulţumim Bunului Dumnezeu 
că am reușit să trecem cu bine peste 
toate încercările și ostenelile neprie-
tenilor noștri au fost în zadar. Dar 
am avut parte și de clipe de bucurie: 
când reușeam să salvăm o parohie, 
când câștigam un proces în instanţa 
de judecată... Dar bucuria cea mare a 

fost ziua de 30 iulie 2002, când, după 
10 ani de prigoană, Mitropolia a fost 
recunoscută de către stat, și la Servi-
ciul de Stat pentru culte ni s-a înmâ-
nat certifi catul de înregistrate cu nr. 
1651. Nu poţi reda în cuvinte trăirile 
de atunci. Se încheia o perioadă, cu 
siguranţă cea mai grea din istoria 
contemporană a Mitropoliei Basara-
biei și dea Bunul Dumnezeu că atât 
slujitorii noștri, cât și mirenii să nu 
mai treacă prin prigoane și umilinţe 
care le-au îndurat în acești zece ani. 

-- Care sunt, Înalt Prea Sfi nţite, 
relaţiile cu structura locală a Pa-
triarhiei Moscovei după intrarea în 
legalitate?

-- Nu există anumite convenţii în-
tre cele două mitropolii. Mulţi preoţi 
se interesează de Mitropolia Basara-
biei, unii se bucură sincer de reușitele 
noastre. Din anumite motive încă 
rămân în Patriarhia Rusă, însă vin 
foarte des în audienţe pentru diferite 
sfaturi. Noi nu forţăm pe nimeni să 
treacă la noi la fel cum nici nu ţinem 
cu forţa pe cei care vor să plece. 
Atunci când vor socoti că este timpul 
potrivit să facă pasul spre Mitropolia 
Basarabiei, vor fi  primiţi. Această de-
cizie le-am recomandat preoţilor să 
fi e luată împreună cu comunitatea.

-- Apropo de cei care pleacă, ce 
ne puteţi spune Înalt Prea Sfi nţia 
Voastră?

-- Pot să vă spun că nu pleacă cei 
buni. Dacă pentru un avantaj material 
abandonează Mitropolia care l-a învă-
ţat, l-a hirotonit preot și i-a dat parohie, 
este bun acest preot? Nu ne întristează 
că pleacă, ne întristează faptul că tul-
bură parohia și smintesc creștinii. Am 
putea spune că plecările se încadrează 
într-un proces benefi c de curăţire 
pe care nu-l putem evita, dar care se 
pare e necesar. Cei buni rămân. Și ne 
bucurăm că avem destui de aceștia. Cei 
care vin la Mitropolia Basarabiei din 
interes, pleacă tot din interes. 

-- Înalt Prea Sfi nţite, cum a infl u-
enţat admiterea în legalitate viaţa bi-
sericească a Mitropoliei Basarabiei?

-- În primul rând, știm că există un 
cadru legal care ne protejează. Astfel 
am reușit să înregistrăm peste 170 de 
unităţi ale Mitropoliei Basarabiei, 
printre care și trei mănăstiri și Mi-
siunea Socială „Diaconia”. În această 
perioadă am pus temelia la alte vreo 
20 de biserici și astăzi avem aproxi-
mativ 50 de biserici în construcţie. 
Prin intermediul Misiunii Sociale 
„Diaconia” intenţionăm să dezvoltăm 
o reţea de centre de asistenţă socială 
care să cuprindă tot spaţiul canonic 
al Mitropoliei Basarabiei. În prezent, 
în câteva parohii activează deja astfel 
de centre. În parohia Roșu, Misiunea 
implementează trei proiecte, printre 
care Prevenirea abandonului școlar, 
Atelierul de croitorie „Albinuţa” și 
o Cantină socială. Cantine sociale 
mai avem la Sloveanca, Sângerei, 
și Ulmu, Ialoveni. Tot în partea de 
sud, la Cahul, avem „Centrul de zi 
pentru copiii străzii „Manfredi”, la 
Leova se desfășoară proiectul „Spre 
o familie”. În Ulmu și Sloveanca, cu 
sprijinul Misiunii au fost deschise o 
baie și o spălătorie socială. Tot la Slo-
veanca am iniţiat deschiderea  unei 
grădiniţe. De mai mulţi ani, în Cania, 
Cantemir, desfășurăm un proiect de 
îngrijire la domiciliu. Două proiecte 
care se desfășoară la scara întregii 
republici „De ce nu”, care urmăreș-
te încadrarea șomerilor în câmpul 
muncii și „Serviciul mobil de diag-
nosticare a cancerului la sân”, pentru 
a veni în ajutorul medicilor de la sate. 
Prin aceste activităţi încercăm să fi m 
mai aproape de cei sărmani, pentru 
a le ușura sărăcia și a le minimaliza 
povara bolii, împlinind Evanghelia, 
arătând și învăţând pe cei din jur că 
numai milostenia și iubirea faţă de 
aproape îi poate apropia de Dum-
nezeu. Tot în sarcina „Diaconiei” a 
revenit și colectarea ajutoarelor pen-

tru victimele cataclismului din Asia și 
sinistraţilor din vestul României.

Trebuie să remarc și activitatea 
membrilor echipei Misiunii „Diaco-
nia”, care sunt toţi tineri, buni creștini 
și vrednici fi i ai Mitropoliei Basara-
biei. Binecuvântată fi e osteneala lor 
spre slava Bisericii lui Hristos. 

-- Înalt Prea Sfi nţia Voastră, fi ind 
slujitor al altarului din 1973, aţi 
slujit și în perioada sovietică, care 
este cunoscută prin propaganda 
ateistă și îngrădirea drepturilor Bi-
sericii și slujitorilor ei. Ce lipsește 
în pastoraţia de astăzi dacă sectele 
reușesc să crească numeric atât de 
ameninţător?

-- Mai întâi de toate, preotul tre-
buie să fi e conștient că este slujitor 
al lui Hristos. Este o datorie sfântă de 
a propovădui Cuvântul Evangheliei, 
indiferent care este câștigul material. 
În orice situaţie și împrejurări, noi, 
slujitorii,  trebuie să fi m mărturisitori 
ai lui Hristos prin faptă și vorbă, pen-
tru că ne-am „cununat” cu Hristos și 
am depus jurământ că vom fi  slujitori 
devotaţi ai Lui. Și modele în această 
slujire trebuie să ne fi e Sfi nţii Apos-
toli. Ei n-au căutat la cele materiale, 
ei au slujit pe Hristos. Dacă vrei să 
faci ceva pentru Biserică, te ajută 
Dumnezeu.

În perioada sovietică, slujitorii 
erau persecutaţi, preotul nu avea 
dreptul să se ducă la casa creștinului 
să ofi cieze trebuinţele. Totul trebuia 
să fi e săvârșit la biserică. În pofi da 
acestor interdicţii, zilnic eram în pa-
rohie, mă întâlneam cu credincioșii 
și cu sectarii. Chiar dacă nu era ușor. 
Toţi erau ostili preotului: și sovietul 
sătesc, și conducerea gospodăriei 
sătești, și comuniștii, și cei care se 
declarau atei (era la modă atunci să 
fi i ateu), și învăţătorii de la școală, 
care aveau ca sarcină să educe omul 
nou, sovietic și ateu. Dar dacă doreai 
să propovăduiești, găseai modalităţi. 

La predici și, mai ales, în cuvântările 
de la înmormântări, mă străduiam 
să le întăresc credinţa în Dumnezeu 
și în viaţa veșnică, combătând și în-
văţăturile sectare. Astăzi această osti-
litate nu există. Numai dacă și-o face 
preotul cu mâna lui. În rest, preotul 
are libertate de a fi  un adevărat apos-
tol în parohia lui. Dacă nu folosește 
preotul libertatea, o folosesc sectarii. 
Un sat plin de sectari este din vina 
preotului, este rezultatul inactivităţii 
lui. Comunicarea puţină între preot 
și credincioși face ca credinţa să 
slăbească, dar de aici până la sectă 
e un pas. Preotul nu tot timpul se 
manifestă ca un părinte și, la rândul 
lor, nici credincioșii nu-l percep ca 
pe un părinte a lor spiritual. Iar dacă 
această legătură lipsește creștinul va 
pleca ușor la secte. Cred că încă de pe 
băncile școlilor viitorii preoţi trebuie 
să-și însușească duhul apostolilor, 
dorinţa de a predica Evanghelia, de 
a face misiune în orice condiţie. Cei 
care urmăresc confortul și propria 
bunăstare, n-au nimic cu preoţia.

-- Înalt Prea Sfi nţite, în încheiere 
vă rog să adresaţi o urare pentru 
cititorii „Misionarului”.

-- Cititorilor „Misionarului” le 
doresc să fi e buni creștini, cu o cre-
dinţă lucrătoare în fapte ale iubirii 
lui Hristos. Să iubească rugăciunea 
și să se roage în continuare și pentru 
bunul mers al Mitropoliei Basarabiei. 
Să citească ei și să dea și vecinilor 
„Misionarul”, care aduce lunar hrană 
sufl etească, necesară pentru mântui-
rea sufl etelor noastre. Doamne ajută.

-- Vă mulţumim, Înalt Prea Sfi nţi-
te, pentru că aţi răspuns cu amabili-
tate la întrebări, Vă dorim păstorire 
îndelungată și dea Bunul Dumnezeu 
ca Mitropolia Basarabiei să ajungă 
ceea ce ne dorim cu toţii.

Pentru conformitate 
Anatol TELEMBICI

Am fost prigoniţi pentru că am avut foame şi sete de dreptate şi adevăr

16 mai – Lucrări de birou. A primit în audien-
ţă pe P.C. preoţi Ioan Bărbău, parohul bisericii 
„Sf. Martiri Brâncoveni” din loc. Codru, mun. 
Chișinău, Alexandru Furdui, parohul bisericii 
„Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae” din Pojorăni, 
rn. Ialoveni, Vadim Dumitrenco, parohul bisericii 
„Nașterea Maicii Domnului” din Palanca, rn. Pa-
lanca, Alexei Simeonov, parohul bisericii „Sf. Ioan 
Hozevitul”, Ciocana, mun. Chișinău, și mireni din 
cadrul Mitropoliei Basarabiei: pe dl deputat și 
consilier Vlad Cubreacov, pe dl director Igor Belei, 
Misiunea Socială „Diaconia”.

18 mai – Lucrări de birou. A primit în audienţă 
pe P. C. Valeriu Matceac din parohia „Sf. Arhan. 
Mihail și Gavriil”, Buiucanii Vechi, precum și mi-
reni din cadrul Mitropoliei Basarabiei. 

19 mai – A efectuat o vizită pastorală la Mănăs-
tirea Ulmu. A primit în audienţă pe P.C. preoţi 
Valeriu Matceac din parohia „Sf. Arhan. Mihail și 
Gavriil”, Buiucanii Vechi, Nazarie Ochișor, paro-
hul bisericii „Sf. Martiri Brâncoveni și Sf. M. Muc. 
Pantelimon” din Căușeni, pe diac. Grigorie Galben 
și mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei: pe dl 
director Igor Belei și pe dra Tamara Botin de la 
Misiunea Socială „Diaconia”, pe dl Denis Sârbu 
din Căușeni.

20 mai – Lucrări de birou. A primit în audienţă 
pe P.C. preoţi Mihail Siloci de la Mănăstirea Ulmu, 
Marin Prepeliţă, parohul bisericii ”Nașterea Mai-
cii Domnului”, Mihalașa, rn. Telenești, și mireni 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

22 mai – A ofi ciat Sfânta Liturghie la hramul 
parohiei “Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae” din 
Pojorăni, rn. Ialoveni. În cadrul Sfi ntei Liturghii a 
rostit un cuvânt de învăţătură.

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

24 mai – Lucrări de birou. A primit în audienţă 
preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei Basara-
biei.

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

27 mai – Lucrări de birou. A primit în audienţă 
preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei Basara-
biei.

28 mai - A efectuat o vizită pastorală în proto-
popiatul Cahul, inclusiv la Mănăstirea Ţiganca.

29 mai -- A ofi ciat Sfânta Liturghie la Paraclisul 
Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. În cadrul 
Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt de învăţătură.

30 mai -- A efectuat o vizită pastorală la Mănăs-
tirea Ulmu.

31 mai -- Lucrări de birou. A primit în audienţă 
preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei Basarabiei, 
pe P.C. preoţi Ion Eșanu, Teodor Golban, pe dna 
Tatiana Pruteanu.

1 iunie --  A efectuat o vizită pastorală la Mănăs-
tirea Ulmu, Ialoveni.

 2 iunie -- A primit în audien-
ţă pe P.C. preoţi Nazarie Ochi-
șor, Anatolie Gonciar, Teodor 
Botezatu și Ioan Marian.

3 iunie -- A ofi ciat Sfânta Li-
turghie în satul Ghiliceni, Tele-
nești, cu ocazia hramului Sfi nţii 
Împăraţi Constantin și Elena.

4 iunie -- Lucrări de birou. 
A primit în audienţă preoţi și 
mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

5 iunie -- A ofi ciat Sfânta 
Liturghie la Mănăstirea „Sf. Ap. 
Andrei” din Durlești. În cadrul 
Sfi ntei Liturghii a rostit un cu-
vânt de învăţătură.

6 iunie -- Lucrări de birou. 
A primit în audienţă preoţi și 
mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

7 iunie -- A primit în au-
dienţă pe domnul Alexandru David din localitatea 
Floreni, Anenii Noi.

8 iunie -- Lucrări de birou. A primit în audienţă 
preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei Basara-
biei.

9 iunie -- A ofi ciat Sfânta Liturghie în parohia 
Cania, raionul Cantemir, după care a ofi ciat paras-
tasul de pomenire a eroilor căzuţi pe câmpul de 
luptă de la Ţiganca.

10 iunie -- Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

11 iunie -- A asistat la Vicernia și Utrenia de 
sâmbătă seara la Paraclisul Mitropolitan.

12 iunie -- A ofi ciat Sfânta Liturghie  la Pa-
raclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Evanghelistul”. În 
cadrul Sfi ntei Liturghii a rostit un cuvânt de în-
văţătură.

13 iunie -- A primit în audienţă pe P.C. preoţi 
Andrei Brașoveanu, pe Nicolae Grosu,  pe Dorin 
Revenco, paroh la biserica „Sf. Dumitru”, Cras-
noarmeisc.

14 iunie -- A efectuat o vizită pastorală la biseri-
ca cu hramul „Sf Cuv. Parascheva”, sect. Ciocana. A 
primit în audienţă pe P.C. pr. Nicolae Grosu și pe 
dna Alexandra Palii.

15 iunie -- A primit în vizită clerici și mireni 
din cadrul Mitropoliei Basarabiei, pe P.C. pr. Va-
sile Burduja, pe arhitectul-șef proiectant Vasile 
Eremciuc, pe inginerul Ioan Hanganul, directorul 
fi rmei de construcţii „Revetan” SRL, pe pr. Petru 
Botezat, Florești, și pe dl Ioan Bortă.

16 iunie -- A primit în audienţă pe dl Anatolie 
Nicorici, vicedirector al centrului „Emaus”.

17 iunie -- Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

18 iunie -- Lucrări de birou. A primit în audien-
ţă pe P.C. preot Valeriu Matceac, paroh la biserica 
„Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil”, Buiucanii 
Vechi, precum și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabie. 

19 iunie -- A ofi ciat Sfânta Liturghie în satul In-
ești, raionul Telenești. În cadrul Sfi ntei Liturghii a 
rostit un cuvânt de învăţătură.

20 iunie -- Lucrări de birou. A primit în au-
dienţă preoţi și mireni din cadrul Mitropoliei 
Basarabiei.

21 iunie -- A primit în audienţă pe dl Roman 
Dimiciuc și pe dl avocat Mihail Potoroacă.

22 iunie -- A efectuat o vizită pastorală la Mă-
năstirea Ulmu, Ialoveni.

23 iunie -- A primit în audienţă pe P.C. pr. Marin 
Botezat din Dondușeni, pe Andrei Brașoveanu și 
Ioan Marin.

Secretar Diacon Vladislav Cucuietu

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

Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, alte evenimente din Mitropolia BasarabieiMitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, alte evenimente din Mitropolia Basarabiei
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Sanctitatea Voastră,Sanctitatea Voastră,
Preaiubite frate în Domnul nostru Preaiubite frate în Domnul nostru 

Iisus Hristos,Iisus Hristos,
Cu dragoste frăţească, Vă aducem la cunoș-

tinţă că am primit scrisoarea Sanctităţii Voa-
stre din 24 decembrie 1992, care ne-a produs 
mâhnire și durere multă. Aceasta pentru 
faptul că Sanctitatea Voastră consideraţi 
Actul Sinodal al Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, privitor la binecuvânta-
rea reactivării Mitropoliei Basarabiei, ca „in-
gerinţă anticanonică în problemele interne 
ale Bisericii Ortodoxe din Moldova”.

Sanctitatea Voastră! În conștiinţa uma-
nităţii, în general, și mai ales la creștini, 
s-a impus de-a lungul istoriei principiul de 
valoare universală că nedreptatea, abuzul și 
silnicia nu pot crea niciodată vreun drept. 
Acestea pot dura secole de-a rândul, dar 
când împrejurările permit, dreptatea istorică 
impune repararea nedreptăţii și restabilirea 
adevărului precum și a drepturilor ce decurg 
din această restabilire.

Conform acestui principiu, exercitarea 
jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra 
românilor ortodocși din Basarabia, între anii 
1769-1774, 1787-1791, 1808-1918, 1940-1941, 
1944-1992, a fost un act nedrept și abuziv 
din punct de vedere al realităţii istorice și al 
normelor de drept canonic, deoarece a fost 
urmarea unor abuzuri politice care au lezat 
dreptul istoric.

Conform mărturiilor istorice, pe teritoriul 
locuit astăzi de români, cuvântul Evanghe-
liei lui Hristos a fost propovăduit încă din 
primele veacuri creștine. Propovăduirea 
Evangheliei pe acest teritoriu a coincis cu în-
săși formarea poporului român care a apărut 
în istorie ca popor creștin. Poporul român a 
devenit astfel unul din primele popoare creș-
tine ale Europei, eveniment ce a avut loc cu 
multe secole înainte de creștinarea slavilor.

Viaţa creștină a avut o continuitate perma-
nentă pe acest teritoriu, românii ortodocși 
afi rmându-și neîntrerupt apartenenţa la 
Biserica Ortodoxă a Răsăritului.

Îndată ce condiţiile istorice au permis, 
românii ortodocși au obţinut dreptul de a 
avea episcopi pământeni. Acest drept, bazat 
pe tradiţia canonică a Bisericii, a fost cerut cu 
multă insistenţă Patriarhiei de Constantino-
pol mai ales de creștinii ortodocși români din 
teritoriile din stânga și din dreapta Prutului, 
ce constituiau împreună un Principat român 
cunoscut în Europa cu numele de Ţara Mol-
dovei.

În anul 1401, Domnitorul Moldovei a cerut 
ca în fruntea organizării bisericești din aceas-
tă ţară să fi e recunoscut de către Patriarhia 
de Constantinopol mitropolitul pământean 
IOSIF MUȘAT. Prin acest act, Mitropolia 
Moldovei era recunoscută ca servind o etnie 
distinctă în cadrul unui teritoriu bine defi nit 
geografi c și istoric. Drept consecinţă, potrivit 
legislaţiei bisericești, diferită de cea a impe-
riilor schimbătoare, nimeni și niciodată nu 
avea dreptul să desfi inţeze, să modifi ce sau să 
înjumătăţească jurisdicţia ei în teritoriul ce-i 
revenea de la întemeiere și cu recunoaștere 
canonică.

Cursul normal al lucrurilor a fost din pă-
cate întrerupt în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, prin ocuparea de către arma-
tele rusești a pământului românesc al Ţării 
Moldovei (1769-1774, 1787-1791). Printre 
măsurile luate în mod abuziv de ocupanţi 
a fost amestecul brutal în treburile Bisericii 
din Moldova prin impunerea la Iași, în 1789, 
a unui locţiitor de mitropolit, AMBROZIE, 
rus de neam, care venise în Moldova odată cu 
trupele rusești.

După o scurtă perioadă de normalizare și 
când nu se terminase încă războiul ruso-turc 
(1806-1812), imperiul ţarist înfi inţează un 
„exarhat” ce cuprindea Mitropoliile Moldovei 
și Ţării Românești, subordonându-le din nou, 
în mod samavolnic, Bisericii Ortodoxe Ruse. 
Prin aceasta, Mitropolitul canonic al Mitro-
poliei Moldovei, VENIAMIN COSTACHI, 
este nevoit să se retragă din scaun spre marea 

durere a clerului și credincioșilor români. La 
fel, s-a întâmplat și cu mitropolitul DOSITEI 
FILITIS al Valahiei, care a fost îndepărtat 
din scaun în 1809 și trimis în surghiun. Ne-
dreptatea se „instituţionalizează” prin pacea 
nedreaptă de la București din 1812, când s-a 
hotărât anexarea teritoriului dintre Prut și 
Nistru la imperiul ţarist. Anexarea a fost fără 
valoare și nulă de drept, căci Turcia nu avea 
drepturi teritoriale asupra pământului ro-
mânesc, turcii având putere de suzeranitate, 
nu de suveranitate asupra acestui pământ. 
Moldova și Valahia se bucurau de o completă 
autonomie pe baza unor vechi tratate încheia-
te cu Imperiul Otoman, prin care li se garanta 
integritatea teritorială în schimbul unui tri-
but anual. În plus, anexarea era un act imoral 
și neloial faţă de întreaga Ortodoxie, întrucât 
Rusia pravoslavnică își întindea abuziv stăpâ-
nirea asupra românilor ortodocși din stânga 
Prutului, cu vechime și vrednicii în câmpul 
creștinătăţii, legat de neam, limbă și cultură 
cu cei din dreapta Prutului.

Urmare acestei anexări politice nedrepte 
s-a înfi inţat, în teritoriul ocupat de armatele 
ţariste, Eparhia Chișinăului de către Biserica 
Ortodoxă Rusă, în 1813. Fără a fi  consultat 
clerul și credincioșii, a fost sfâșiat teritoriul 
jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei, în-
fi inţată cu peste patru veacuri înainte, și al 
Episcopiei Hușilor. În scrisoarea Sanctităţii 
Voastre din 6 octombrie 1992 justifi caţi 
această acţiune prin faptul că la acea dată 
Biserica Ortodoxă Română nu era încă o 
Biserică autocefală. Este adevărat că recu-
noașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne a avut loc după înfi inţarea Eparhiei de 
Chișinău, într-un teritoriu ce nu cuprindea 
această eparhie. Dar, se impune a fi  subliniată 
o constatare: în 1448 Biserica Ortodoxă Rusă 
a fost recunoscută de Patriarhia de Constan-
tinopol ca Biserică autocefală, dar fără a avea 
jurisdicţie asupra creștinilor ortodocși româ-
ni din Basarabia.

Actul anexării Basarabiei la imperiul ţarist 
și înfi inţarea Eparhiei de Chișinău a dus, nu 
la „eliberarea de sub stăpânirea otomană a 
Moldovei”, cum afi rmaţi Sanctitatea Voastră 
în aceeași scrisoare, ci a însemnat trecerea de 
la robia turcească la robia rusească mai aspră 
și mai neîndurătoare. Turcii ne-au respectat 
tradiţiile, limba și specifi cul naţional. Au 
acceptat voievozi și ierarhi de același neam 
cu poporul păstorit. Imperialismul rus însă, 
folosindu-se de ierarhi ruși înscăunaţi în Ba-
sarabia fără a cere acordul clerului și credin-
cioșilor români locali, absolut majoritari, a 
exercitat asupra acestora un necruţător pro-
ces de rusifi care, manifestat în diferite feluri.

Astfel, dintre toţi chiriarhii așezaţi de 
Biserica Rusă în scaunul episcopal de la 
Chișinău, numai unul a fost de același neam 
și de aceeași limbă cu clerul și credincioșii 
păstoriţi. Aceștia, adică românii, conform 
unui recensământ din 1817, reprezentau 
86% din locuitorii Basarabiei. În 1813 a fost 
înfi inţat un seminar teologic, dar și acest 
fapt, binecuvântat în sine, a fost transformat 
în mijloc de deznaţionalizare a românilor 
și de îndepărtare a lor de fraţii din dreapta 
Prutului. Amintim în acest sens că, în prima 
perioadă a funcţionării acestui seminar, din 
25 de profesori numai unul a fost român, 
limba rusă a devenit, de asemenea, singura 
limbă de predare la Seminarul din Chișinău, 
conform Regulamentului Seminariilor din 
1840, impus de ţarul NICOLAE I.

În același timp, mănăstirile moldovene au 
fost supuse și ele rusifi cării prin încercarea 
de a se înlocui limba română cu limba sla-
vonă la ofi cierea slujbelor bisericești. Cărţile 
românești de slujbă au fost, de asemenea, 
distruse, așa cum s-a întâmplat mai ales în 
timpul păstoririi arhiepiscopului PAVEL 
LEBEDEV (1871-1881).

În această situaţie tragică a fost găsită 
Basarabia în anul 1918, când popoarele din 
imperiul ţarist au putut să-și recapete liber-
tatea. Ne-a mâhnit adânc afi rmaţia Sanctită-
ţii Voastre că, în „anul 1918, Basarabia a fost 
ocupată de armatele române” (scrisoarea 

din 6 octombrie 1992). Vă 
amintim doar că în 5 martie 
1918 se primise la Chișinău 
o telegramă ofi cială de la 
Petrograd în care se spunea 
că „Basarabia nu mai este 
în imperiu și că de acum 
înainte toţi se pot bucura 
de libertate”. În duhul aces-
tei libertăţi și fără prezenţa 
armatei române în Basara-
bia, s-a organizat Moldova 
suverană și independentă și 
s-a realizat apoi revenirea 
ei la sânul Patriei Mame, 
România. Cum era fi resc, s-a 
reparat atunci și nedreptatea 
săvârșită în 1808 pe plan bi-
sericesc, clerul și credincio-
șii din Basarabia revenind în 
matca Bisericii Mame Orto-
doxe Române.

Normalizarea situaţiei bi-
sericești n-a durat însă mul-
tă vreme căci, în 1940 și apoi 
în 1944, în urma ocupării 
Basarabiei de către trupele 
sovietice, Biserica Ortodoxă 
Rusă și-a impus, din nou, abuziv și neca-
nonic, jurisdicţia sa asupra credincioșilor 
ortodocși români din acest străvechi pământ 
românesc, fără a încerca măcar un dialog cu 
Biserica Ortodoxă Română. Consecinţele 
acestui act sunt binecunoscute: distrugerea 
sau închiderea majorităţii bisericilor sau mă-
năstirilor de către regimul sovietic ocupant, 
numirea unei ierarhii străine de neamul și 
limba clerului și credincioșilor români mol-
doveni, desfi inţarea Mitropoliei Basarabiei, 
înfi inţată de Patriarhia Română în 1925.

Sufl ul sfânt al dorinţei de libertate și dem-
nitate naţională a făcut ca o parte din Basara-
bia străbună să-și dobândească suveranitatea 
și independenţa în cadrul Republicii Mol-
dova, începând cu august 1991. Ca urmare, 
apare fi resc și sfânt, reluarea legăturilor cu 
fraţii de același neam și limbă din România 
pe diverse planuri, inclusiv cel bisericesc.

Ceea ce însă ne produce un adânc senti-
ment de tristeţe, este atitudinea Înalt Prea 
Sfi nţitului VLADIMIR, acum Mitropolit de 
Chișinău, faţă de clerul și credincioșii ce-și 
manifestă dorinţa legitimă a unor legături 
mai strânse cu Biserica Mamă - Patriarhia 
Română. Deoarece un mare număr de preo-
ţi și credincioși, în frunte cu Prea Sfi nţitul 
Episcop PETRU de Bălţi, și-a manifestat, în 
mod sincer, aceste sentimente cu totul sfi nte, 
au fost supuși unei prigoane barbare, Prea 
Sfi nţia Sa fi ind chiar îndepărtat violent și sa-
mavolnic din reședinţa sa din orașul Bălţi. Și 
din acest motiv, Prea Sfi nţitul Episcop PETRU 
a făcut apel la Patriarhia Română, după ce el 
s-a plâns Sanctităţii Voastre, dar fără rezultat.

Înalt Prea Sfi nţitul VLADIMIR a manifes-
tat, de asemenea, atitudine de nerespect faţă 
de obligaţia canonică de a nu avea nici un fel 
de legături cu grupurile schismatice, rupte 
din trupul Bisericii Ortodoxe. Astfel, el a in-
vitat, ca oaspeţi de onoare, în luna noiembrie 
1992, doi „arhierei” schismatici din România. 
Această atitudine contravine fl agrant cu de-
claraţia de la Constantinopol, din 15 martie 
1992, care prevede că „este necesar ca toate 
Sfi ntele Biserici Ortodoxe locale, fi ind în so-
lidaritate deplină unele cu celelalte, să con-
damne aceste grupuri schismatice și să se 
abţină de la orice comuniune cu ele, oriunde 
s-ar afl a acestea”.

Situaţia bisericească din Republica Moldo-
va a devenit și mai tensionată prin hotărârea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, 
din 5 octombrie 1992, privind acordarea 
„independenţei Bisericii Ortodoxe din Mol-
dova”. Această hotărâre a fost luată în ciuda 
celor discutate la întâlnirea Noastră de la 
Constantinopol și a intervenţiei adresată de 
Noi Sanctităţii Voastre, la 2 aprilie 1992, prin 
care Vă arătam „că nu este momentul potri-
vit a se lua în discuţie problema Bisericii 
din Moldova”, „afi rmaţie justă”, recunoscută 

chiar de Sanctitatea Voastră în scrisoarea ce 
Ne-aţi adresat la 6 octombrie 1992.

De aceea, în contextul acestei hotărâri uni-
laterale, precum și al atitudinii antiromânești 
a Înalt Prea Sfi nţitului VLADIMIR și perse-
cuţiilor de tot felul la care au fost supuși cei 
care întreţineau legături cu fraţii și neamu-
rile lor din România, Prea Sfi nţitul Episcop 
PETRU, scos afară de la Bălţi, după ce s-a 
adresat Patriarhiei Moscovei, a fost nevoit să 
se adreseze Bisericii Neamului său. Clerul și 
credincioșii, supuși acelorași persecuţii din 
partea Înalt Prea Sfi nţitului VLADIMIR, 
constituindu-se în Adunarea eparhială, au 
reactivat statutar vechea Mitropolie a Basa-
rabiei, l-au ales ca locţiitor de mitropolit pe 
Prea Sfi nţitul PETRU și au cerut oblăduirea 
canonică a Bisericii Ortodoxe Române. Bi-
serica noastră a luat act cu binecuvântare de 
dorinţa și hotărârea lor, recunoscând autono-
mia cerută, precum și păstrarea calendarului 
vechi și a tradiţiilor bisericești locale.

În scrisoarea Sanctităţii Voastre sunt in-
vocate o serie de canoane pentru susţinerea 
opiniei cu privire la așa-zisa „ingerinţă anti-
canonică din partea Patriarhiei Române în 
problemele interne ale Bisericii Ortodoxe 
din Moldova”.

Mai întâi, precizăm că invocarea canonului 
8 al Sinodului III ecumenic nu poate, în nici 
un caz, justifi ca extinderea jurisdicţională 
a Patriarhiei Moscovei asupra Bisericii ro-
mânești din Republica Moldova. Prin acest 
canon se recunoaște tocmai îndatorirea Bise-
ricii unei naţiuni (Biserica Ciprului), de a se 
organiza etnic și de a se conduce independent 
de Biserica altui neam (Biserica Antiohiei). 
Se prevede aici obligaţia ca „nici un episcop 
să nu cuprindă altă eparhie, care nu a fost 
mai de demult și dintru început sub mâna 
lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva 
a cuprins o eparhie străină și în chip silnic a 
pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta să o dea 
înapoi, ca să nu se calce canoanele părinţilor, 
și nici sub cuvânt de lucrare sfi nţită, să se fu-
rișeze trufi a stăpânirii lumești”.

În spiritul acestui canon putem aprecia 
că tocmai Biserica Ortodoxă Rusă, datorită 
împrejurărilor politice cunoscute, este aceea 
care a cotropit jurisdicţional o mare parte 
din vechea Mitropolie a Moldovei, care da-
tează de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Ane-
xarea imperialistă (ţaristă și apoi comunistă) 
a teritoriului românesc de la răsărit de Prut, 
dinspre hotarele poloneze până la Marea Ne-
agră, nu a justifi cat prin nimic extinderea 
jurisdicţiei bisericești a Patriarhiei Moscovei 
asupra teritoriului jurisdicţional al Mitropo-
liei Moldovei.

Continuare în pag. 6

Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist din 19 mai 1993 
către Sanctitatea Sa Alexei al II-lea
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1. Introducere
Despre Sfântul Ștefan cel Mare 

s-a scris în cronici și studii de istorie, 
s-a vorbit în legende și în evlavie po-
pulară. De la canonizarea sa în 1992, 
el a intrat în calendarul și cultul or-
todox. Ca atare, acum este necesară 
aprofundarea teologică și spirituală 
a conţinutului troparului său în care 
el este prezentat ca apărător neînfri-
cat al credinţei și patriei străbune, 
mare ctitor de locașuri sfi nte. Cu 
alte cuvinte, Ștefan cel Mare și Sfânt 
este recunoscut ca vas ales al lucrării 
harului lui Dumnezeu în el pentru 
binele Bisericii lui Hristos.

De aceea, în cele ce urmează, vom 
scoate în evidenţă câteva aspecte 
ale acestei lucrări, acum la ceas de 

pomenire solemnă a me-
moriei sale.

2. Comoara 
din vasul 
de argilă

Anul omagial Ștefan 
cel Mare și Sfânt, prileju-
it de împlinirea a 500 de 
ani de la trecerea la cele 
veșnice și a 12 ani de la 
canonizarea de către Bi-
serica Ortodoxă Română 
a celui mai strălucit și 
popular dintre voievozii 
și domnitorii poporului 
român este nu numai 
un popas de reculegere 
și de recunoștinţă, ci și 
un imbold de înnoire 
spirituală și de lucrare 
misionară creștină, atât 

pentru clerici, cât și pentru mireni.
Întrucât Sfântul Ștefan cel Mare 

prin credinţa și vitejia, prin inteli-
genţa și dărnicia sa, rămâne - așa 
după cum spunea Nicolae Iorga 
- cea mai curată icoană a sufl etu-
lui poporului roman, cinstirea sau 
omagierea lui este deodată un act 
de cult și de cultură, de dreptate 
și de demnitate pentru conștiinţa 
românilor de pretutindeni și pentru 
credinţa creștină vie.

Sfântul Ștefan cel Mare a rămas 
o lumină în istorie pentru că a trăit 
intens istoria ca luptă motivată de 
credinţă puternică și de idealuri 
nobile. El a perceput istoria atât ca 
zbucium al patimilor omenești in-
dividuale și colective, cât și ca loc 

și lucrare a harului dumnezeiesc. 
Asocierea dintre multele războaie 
pe care le-a purtat și multele biserici 
și mănăstiri pe care el le-a ctitorit 
sau ajutat este dovada cea mai grăi-
toare a acestei experienţe complexe 
și intense.

Când Biserica trece în rândurile 
sfi nţilor persoane umane care au lu-
minat pe alţii prin credinţa și faptele 
lor, ea nu cinstește natura umană în 
stare de autosufi cienţă sau realizare 
de sine prin sine, ci ea cinstește 
lucrarea harului lui Dumnezeu în 
oameni. Când omul cooperează cu 
harul divin, îl cere în rugăciune 
și-l arată în mulţumire harnică și 
darnică, în fapte de dreptate și mi-
lostenie, credinţa se transformă din 
convingere a minţii în comuniune 
a inimii, pocăinţa devine biruinţă 
asupra păcatului, iar iertarea devine 
ridicare spre faptă bună.

În percepţia poporului și a croni-
carilor români și străini, multele bi-
ruinţe ale Sfântului Ștefan cel Mare 
(din 36 de războaie a pierdut doar 
două) nu se explică în exclusivitate 
prin inteligenţa și talentul militar al 
domnitorului, ci mai ales prin ajuto-
rul lui Dumnezeu.

În acest sens, Ștefan cel Mare a 
fost numit și svetâi, adică Sfânt, 
pentru că a fost recunoscut ca „pur-
tător de biruinţă”. Biruinţa venea de 
la Dumnezeu, dar Binecredinciosul 
Voievod era sfetnicul și sfeșnicul 
care purta această biruinţă.

Ștefan cel Mare și Sfânt nu a so-
cotit multele sale victorii ca fi ind în 
primul rând meritul său, ci ajutor de 
la Dumnezeu. Prin aceasta el are o 

experienţă a harului asemănătoare 
cu cea a marelui convertit și misio-
nar Sfântul Apostol Pavel, care zice: 
Și avem comoara aceasta în vase de 
lut, ca să se învedereze că puterea 
covârșitoare este a lui Dumnezeu și 
nu de la noi (II Cor. 4,7).

Prin pocăinţă și smerenie, luptă-
torul credincios vede lutul ca fragi-
litate sau fi nitudine a naturii umane, 
iar prin iubire de Dumnezeu și spe-
ranţă el vede tăria, nemărginirea și 
noutatea harului.

3. Violenţa războaielor 
şi pacea mănăstirilor
Sfântul Ștefan cel Mare a crescut 

într-o Moldovă tulburată timp de 
un sfert de veac de luptă pentru 
putere între descendenţii bunicului 
său Alexandru cel Bun. Astfel, ca 
să scape cu viaţă, el și părinţii lui, 
Bogdan al II-lea și Doamna Oltea, 
au trăit mai mulţi ani în pribegie în 
Ţara Românească și în Transilvania.

Apoi, tânărul Ștefan este din nou 
încercat când tatăl său, ajuns dom-
nitor al Moldovei, după câţiva ani 
de domnie este ucis de către fratele 
său vitreg, Petru Aron. Durerea și 
tulburarea creată de moartea tragi-
că a tatălui său le trăiește din nou în 
pribegie.

Ajunge el însuși Domn al Mol-
dovei în Joia Mare a anului 1457, 
în urma bătăliilor de la Doljești și 
Orbie, când învinge pe Petru Aron.

Dar când încetează în Moldova 
luptele interne pentru domnie, în-
cep năvălirile din afară ale turcilor 
și tătarilor, ungurilor și polonilor, 

astfel că în lunga sa domnie de 47 de 
ani, puţini au fost anii de pace, fără 
război și fără primejdie. Tulburarea 
pricinuită de lăcomia năvălitorilor 
sau de dorinţa lor de stăpânire asu-
pra Moldovei l-a făcut să stea mereu 
în starea de priveghere și de jertfă, 
de pregătire de luptă și de apărare 
a ţării și a credinţei strămoșești, 
de apărare a Moldovei și a Europei 
creștine.

De unde atâta putere de jertfă? 
Din credinţa primită în familie și în 
Biserică. Este semnifi cativ faptul că, 
potrivit tradiţiei, atât mama lui Ște-
fan cel Mare, Doamna Oltea, deveni-
tă mai târziu maică de mănăstire cu 
numele de Măria, cât și duhovnicul 
său, Cuviosul Daniil Sihastrul, îl în-
deamnă părintește pe Voievod nu 
la resemnare, ci la luptă jertfelnică, 
având credinţă puternică și nădejde 
tare în ajutorul lui Dumnezeu. În-
demnul și binecuvântarea lor s-au 
transformat în biruinţă. De aceea, 
Ștefan a știut să ceară ajutorul lui 
Dumnezeu și al Sfi nţilor Lui (Maica 
Domnului, Sf. Gheorghe, Sf. Proco-
pie, Sf. Dimitrie, Sf. Ioan Botezătorul 
etc.) prin post și rugăciune, iar apoi 
să înalţe rugăciuni de mulţumire lui 
Dumnezeu prin înălţarea de biserici 
și mănăstiri pe care el le numește 
hram și rugă, ele fi ind cruci zidite 
în formă de lumânări de înviere în 
faţa veșnicului Dumnezeu, Domnul 
istoriei și al vieţii noastre.

Fiindcă a trăit experienţa harului 
divin în luptă jertfelnică, Ștefan al 
Moldovei știa că din Cruce izvorăște 
puterea învierii, iar biruinţa naște 
recunoștinţă.

Închinare Sfântului Ştefan cel Mare

Luptător jertfelnic şi ctitor darnic Luptător jertfelnic şi ctitor darnic 
Lucrarea harului în viaţa Sfântului Voievod Ştefan cel Mare

Veniţi binecredincioșilor creștini ca pe 
apărătorul creștinătăţii, pe binecredincio-
sul Voievod Ștefan al Moldovei, pe cel ce cu 
dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul 
încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorul 
smereniei creștine și al iertării celor care 
i-au făcut rău, pe cel cinstit și iubit ca un 
părinte să-l lăudăm cu laude și cu cântări 
duhovnicești!

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor,
Mănăstirea Putna

1466 – În semn de mulţumire pentru 
cucerirea cetăţilor Chilia și Cetatea Albă, 
Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt pune 
temelia Mănăstirii Putna.

1470 - După biruinţa Voievodului 
Ștefan cel Mare asupra tătarilor, se sfi nţește 
Mănăstirea Putna la 3 septembrie.

14751475 – Bătălia de la Vaslui – Bătălia de la Vaslui
„...Am luat sabia în mână și, cu ajutorul 

Domnului Dumnezeului nostru Atotputer-
nic, am mers împotriva dușmanilor creș-

tinătăţii, i-am biruit... pentru care lucru 
lăudat să fi e Domnul Dumnezeul nostru.

...Păgânul împărat al turcilor își puse în 
gând să se răzbune și să supună ţara noa-
stră, care e poarta creștinătăţii și pe care 
Dumnezeu a ferit-o până acum. Dar dacă 
această poartă va fi  pierdută – Dumnezeu 
să ne ferească de așa ceva – atunci toată 
creștinătatea va fi  în mare primejdie.”

(Scrisoarea către 
principii creştini – 1475)

14761476 – Înfrângerea  – Înfrângerea 
de la Războieni de la Războieni 

„Eu, împreună cu curtea mea, am făcut 
ce-am putut și s-a întâmplat cum am spus, 
care lucru socotesc că a fost voia lui Dum-
nezeu, ca să mă pedepsească pentru păcate-
le mele; și lăudat să fi e numele Lui.”

(Scrisoarea către 
dogele Veneţiei – 1477)

Doamne, numai Tu singur știi ce a fost în 
inima mea. Nici eresurile cele înșelătoare, 
nici focul vârstei tinerești n-au putut-o 
sminti, ci am întărit-o pe piatra care este 
Însuși Hristos, pe a Căruia Cruce de-a 
pururi la piept îmbrăţișată ţinând, viaţa 
mea am închinat-o, având nădejde nes-
mintită printr-însa la Părintele Veacurilor, 
prin care pe toţi vrăjmașii am gonit și am 
înfrânt. 

(Testamentul lui Ştefan cel Mare)

1504 – „Iară pe Ștefan Vodă l-au în-
gropat ţara cu multă jale și plângere în mă-
năstire în Putna... Atâta  jale era, de plângea 
toţi, ca după un părinte al său, că cunoșteau 
toţi că s-au scăpatu de mult bine și de multă 

apărătură. Ce după moartea lui, până astă-
zi, îi zicu Sfântu Ștefan Vodă...”

(Grigore Ureche – Letopiseţul 
Ţării Moldovei)

1871 – „Eroului, învingătorului, 
apărătorului, existenţei române, scutului 
creștinătăţii, lui Ștefan cel Mare, junimea 
română academică.”

(Inscripţie pe urna aniversară)

1904 – Întreaga sufl are românească 
sărbătorește prin ample manifestări 400 de 
ani de la strămutarea la locașurile de veci a 
slăvitului voievod al Moldovei.

1992 – Biserica recunoaște evlavia de 
secole a poporului și faptele de credinţă ale 
Voievodului, statornicind prăznuirea sa ca 
sfânt, la data de 2 iulie.

2004 – Aici, la Putna, noi, fi ii neamului 
românesc, unim rugăciunile noastre cu ale 
tale în timp de pace și mai ales în cel de 
primejdii și vom birui precum ai biruit tu 
păstrând dreapta credinţă prin care într-un 
cuget și cu o inimă lăudăm pe Dumnezeu...

(Din Vecernia Sfântului Ştefan)

“Oriunde te-ai găsi să strălucești prin 
viaţa ta, prin faptele tale, prin vredniciile 
tale, prin cinstea și omenia ta, prin credinţa 
și dragostea pe care o arăţi faţă de Biserică, 
faţă de adevăr și faţă de neamul din care te 
tragi. Așa trebuie să vedem sărbătoarea de 
astăzi, aici, lângă mormântul slăvit al lui 
Ștefan cel Mare, veghind de dincolo de zare 
asupra ţării și fi ilor ei.”

Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române,

Putna, 1986

Eu vă las în grija mare 
A lui Dumnezeu cel Sfânt 
Să staţi strajă la hotare 
Să păziţi acest pământ.

Și de veţi vedea că vine
Vre-un dușman nesăbuit
Să strigaţi atunci la mine
Și-oi sări și din mormânt!

(Cântec popular)

Ştefan cel Mare şi Sfânt (1504-2005)

Mănăstirea Mănăstirea 
PutnaPutna

Monumentul Sfântului Ștefan cel Mare Monumentul Sfântului Ștefan cel Mare 
din Chișinăudin Chișinău
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În această privinţă, Letopiseţul 

anonim al Ţării Moldovei rela-
tează că, după biruinţa lui asupra 
năvălitorilor polonezi la Codrii 
Cosminului, însuși domnul Ștefan 
voievod a slobozit toată oastea sa, 
pe fi ecare la ale sale, și așa a porun-
cit tuturor vitejilor și boierilor săi, 
să se adune în ziua Sfântului Nico-
lae, în târgul numit Hârlău. Deci, 
s-au adunat toţi în acea zi. Și acolo, 
atunci, domnul Ștefan voievod a 
făcut mare ospăţ tuturor boierilor 
săi, de la mare pană la mic și atunci 
a instituit mulţi viteji și i-a dăruit 
atunci cu daruri scumpe, fi ecare 
după vrednicia sa. Și i-a slobozit 
la ale lor și i-a învăţat să laude și 
să binecuvânteze pe Dumnezeu Cel 
Preaînalt pentru cele ce le-au fost 
dăruite, pentru că toate biruinţele 
sunt de la Dumnezeu.

Mănăstirile și bisericile, 44 la 
număr după cronicarul Grigore 
Ureche, închinate Domnului nostru 
Iisus Hristos ca Mănăstirea Neamţ 
sau Maicii Domnului ca Mănăstirea 
Putna, Sfi ntei Cruci, Sfi nţilor Ar-
hangheli Mihail și Gavriil, Sfântului 
Ioan Botezătorul, Sfântului Gheor-
ghe, Sfântului Dumitru, Sfântului 
Procopie, Sfântului Nicolae ș.a., 
sunt deodată acte de recunoștinţă, 
de trăire euharistică și izvor de pace 
sufl etească, de sfi nţenie și speranţă 

într-o lume tulburată de păcat și de 
moarte.

Pisania bisericii de la Mănăstirea 
Războieni (1496) este o mărturie 
de smerenie a Domnitorului. Între 
altele citim acolo: Cu voia lui Dum-
nezeu au fost biruiţi creștinii de 
către păgâni, iar în altă parte Dom-
nitorul mărturisea cu pocăinţă: Eu 
și Curtea mea am făcut ce mi-a stat 
în putinţă, și s-a întâmplat ce știţi. 
Pe care lucru îl socot că a fost voia 
lui Dumnezeu ca să mă pedepseas-
că pentru păcatele mele, și lăudat să 
fi e numele Lui1.

Pisania bisericii Înălţarea Dom-
nului de la Mănăstirea Neamţ conţi-
ne o frumoasă rugăciune: Doamne 
Hristoase, primește casa aceasta, pe 
care am zidit-o cu ajutorul Tău, în-
tru slava și cinstea sfi ntei și slăvitei 
Tale înălţări de la pământ la cer; și 
Tu stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta 
de acum și până în veac. 

4. Trădarea unor boieri 
şi fi delitatea oamenilor 

din popor
La urcarea sa pe tron, în 14 aprilie 

1457, Sfântul Ștefan cel Mare a găsit 
Moldova slăbită de lupte interne 
pentru domnie și multă anarhie. 
Autoritatea Domnitorului era slăbi-
tă, iar unii boieri se preocupau mai 
mult de interese și câștig personal 
decât de binele ţarii și al poporului. 
Era nevoie de multă dreptate și uni-
tate în ţară, de înnoire și organizare 
socială. De aceea, Ștefan cel Mare și 
Sfânt începe să se sprijine mai mult 
pe popor și pe Biserică, decât pe 
marii boieri dornici de privilegii, 

dar mai puţin capabili 
de jertfă pentru ţară. 
Unii dintre aceștia 
unelteau pe ascuns 
împotriva Domnito-
rului, împreună cu 
puteri străine care 
voiau să domine Mol-
dova, ca, de pildă, Isaia 
vornicul, cumnatul 
lui Ștefan, paharnicul 
Negrilă și stolnicul 
Alexa.

Ca urmare, în anul 
1471, ei au fost pe-
depsiţi pentru trădare 
prin decapitare. Drep-
tatea voievodului era 
aspră pentru trădători, 
dar mila și dărnicia sa 
erau generoase pentru 
iubitorii de credinţă și 
ţară. Astfel, Ștefan cel 
Mare și Sfânt a ridi-
cat în rang de boier o 
mulţime de luptători 
viteji și jertfelnici și 
a ajutat o mulţime de 
oameni săraci.

Pentru aceasta poporul îl iubea, 
iar la moartea sa l-a plâns cu multă 
jale pentru că a lăsat mult bine în 
urma lui, cum scrie cronicarul: Iar 
pe Ștefan Vodă l-a îngropat ţara cu 
multă jale și plângere în mănăstire 

în Putna care era de dânsul zidită. 
Atâta jale era de plângeau toţi ca 
după un părinte al său, căci cunoș-
teau toţi că s-a scăpat (păgubit, n.n.) 
de mult bine și multă apărătură2.

Harul lui Dumnezeu lucrează în 
lume adevărul și dreptatea, liberta-
tea și iubirea de oameni. De aceea, 
asemenea profeţilor, care erau pro-
motori ai dreptăţii și ai vieţii sociale 
sănătoase, Domnitorul avea datoria 
de a judeca după dreptate și de a 
apăra demnitatea umană umilită de 
lăcomie și dispreţ. Despre aceasta 
notează cronicarul polonez I. Dlu-
gosz: Prin asprimea și dreptatea 
sa, nelăsând nici o crimă nepedep-
sită, îi făcu pe aceștia (moldoveni) 
plecaţi ascultători întru toate de 
poruncile lui3. În lupta sa socială, 
Ștefan cel Mare și Sfânt a fost înţeles 
și ajutat de Biserică. Daniile pe care 
el le făcea Bisericii aveau și scop 

social-caritativ, mănăstirile fi ind și 
locașuri de cultură și de fi lantropie. 
S-a constatat pe dreptate că: Biseri-
ca nu prezenta o forţă economică 
și nu putea concura cu boierimea 
mare și infl uenţa ei politică. De ace-
ea, înzestrarea mănăstirilor și bise-
ricilor cu toate cele trebuincioase 
lor intra în preocuparea constantă 
a domnului4.

5. Credinţă ortodoxă 
şi cooperare creştină 

europeană
Ca fi u al Bisericii și mare binefă-

cător al ei, Binecredinciosul Voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt a apărat cre-
dinţa creștină ortodoxă a poporului 
său în faţa islamului în expansiune, 
dar și în faţa prozelitismului creștin 
occidental.

În același timp, el avea respect faţă 
de creștinătatea apuseană și făcea 
apel la Papa pentru sprijin în lupta 
antiotomană. Iar Papa Sixt al IV-lea 
recunoaște vitejia și meritele sale în 
apărarea întregii Europe creștine, 
numindu-l atletul credinţei crești-
ne. Fidelitatea certă și constantă faţă 
de propria sa tradiţie ortodoxă, dar 
și respectul său faţă de alţi creștini 
și chiar faţă de religia islamică, arată 
că adevărata credinţă îl umanizează 
pe om, îl face pașnic și capabil de 
dialog și cooperare, nu-l fanatizează. 
Ca fi u al Bisericii Ortodoxe, Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare ajută mă-
năstiri din Muntele Athos: Zografu, 
Grigoriu, Vatopedu, Costamonitu, 
Sf. Pavel ș.a. De asemenea, el are re-
laţii culturale cu alte Biserici Orto-
doxe, ca, de pildă, cu Arhiepiscopia 
de Ohrida, cu Kievul și Moscova, cu 
Serbia, cu ortodocșii din Pocuţia. În 
mod deosebit, însă, el este preocupat 
de relaţiile cu fraţii ortodocși de ace-
lași neam din celelalte provincii ro-

mânești: Valahia și 
Transilvania, unde 
înfi inţează episco-
pia ortodoxă a Va-
dului și construiește 
două biserici: la 
Vad și Feleac; iar în 
Ţara Românească, o 
biserică la Râmnicu 
Sărat5.

Prin toate aceste 
lucrări de sprijinire 
a vieţii și misiunii 
Bisericii, Sfântul 
Ștefan cel Mare se 
dovedește a fi  un 
fi u și un misionar 
al Bisericii. Astfel, 
titlurile sale de 
binecredincios și 
de Hristos iubitor 
menţionate în pisa-
niile bisericilor pe 
care le-a ctitorit au 
acoperire în faptele 
sale de apărare a 
credinţei și dărnicie 
faţă de Biserică.

6. Crucea vieţii 
pământeşti şi bucuria 

odihnei învierii
Crescut de familie și format de 

Biserică în tradiţia sfântă a cinstirii 
memoriei și a mormintelor predece-
sorilor săi, Ștefan cel Mare și Sfânt 
nu se teme de răul din lume și de 
moarte, pentru că iubește și slujește 
pe Hristos Biruitorul iadului și al 
morţii. De aceea, slăvitul Voievod 
are o putere deosebită de a înfrunta 
moartea în atâtea războaie, dar și de 
a se pregăti pentru moarte încă din 
anii de început ai domniei sale, cti-
torind Mănăstirea Putna (între anii 
1466-1469) ca loc de înmormântare 
a sa.

Mai mult, aproape toate bisericile 
și mănăstirile pe care le-a ctitorit 
spre a-i mulţumi lui Dumnezeu 
pentru ajutorul primit de la El poar-
tă pisanii oarecum testamentare: ca 
el și familia să fi e pomeniţi în rugă-
ciuni în timpul vieţii pământești și 
după mutarea lor la cele veșnice.

Este impresionant modul atent 
și minuţios în care Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare se îngrijește de ru-
găciunile pe care trebuie să le facă 
monahii din mănăstirile ctitorite de 
el sau ajutate de el.

Un exemplu în acest sens este tes-
tamentul-pomelnic de la Mănăstirea 
Zografu din Sf. Munte Athos. Astfel, 
după ce enumera pomenirile zilnice 
și săptămânale, el adaugă: Acestea să 
ni se cânte până ce vom fi  în viaţă. 
Iar după trecerea anilor noștri și 
după sfârșitul vieţii noastre, în anul 
întâi să ni se facă și să ni se cânte 
sfântul prohod, de către sobor; apoi 
slujbele de ziua a treia, a noua, a 
douăzecea, a patruzecea, de o ju-
mătate de an și de un an. Iar după 
trecerea unui an, să ni se cânte într-
o zi din an, de către sobor, pentru 
mântuirea sufl etului; seara parastas 

cu colivă și băutură, iar dimineaţa 
sfânta liturghie cu colivă; iar la 
prânz băutură, spre mângâierea 
fraţilor. Aceasta să rămăie așa, cată 
vreme va sta și sfânta mănăstire6.

Ștefan cel Mare și Sfânt și-a ales 
ca loc de veci mănăstirea și a fost 
mereu preocupat să fi e pomenit 
în rugăciuni, pentru că a cunoscut 
personal puterea și binefacerea 
rugăciunii pentru viaţa omului pe 
pământ și pentru viaţa sufl etului 
dincolo de mormânt.

Prin toate ctitoriile închinate lui 
Dumnezeu și Sfi nţilor Lui, Ștefan cel 
Mare și Sfânt își pregătea, în duh de 
pocăinţă și rugăciune, apropierea de 
lumina neînserată și bucuria neștir-
bită a comuniunii sfi nţilor.

Pentru multele rugăciuni pe 
care le cerea de la alţii pentru el, 
Dumnezeu l-a învrednicit ca Sfânta 
Biserică a neamului său să-l treacă 
în calendarul ei, al sfi nţilor rugători 
pentru toţi oamenii. Cel care a cerut 
ajutorul sfi nţilor și a căutat comuni-
unea cu ei prin rugăciune cât a trăit 
pe pământ, se roagă și se bucură 
acum împreună cu ei în ceruri. Din 
lumina patriei sale cerești, Sfântul 
Voievod Ștefan cel Mare ocrotește și 
inspiră acum pe cei care locuiesc în 
patria lor pământească și îi cinstesc 
memoria și icoana lui când cultivă 
credinţa creștină, ctitoresc biserici 
și mănăstiri, luptă pentru dreptate 
și apără demnitatea persoanelor și a 
popoarelor, cu iubire din iubirea lui 
Hristos pentru oameni.

De aceea, luminaţi acum la ceas 
omagial de icoana vie și de rugăciu-
nea fi erbinte a Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, 
împreună cu psalmistul, rostim cu 
recunoștinţă și bucurie: Minunat 
este Dumnezeu întru Sfi nţii Săi! 
(Ps. 67,36).

 Daniel,
Mitropolitul Moldovei 

şi Bucovinei

București, Aula Palatului Patriarhiei, 
16 iunie 2004, cu prilejul ședinţei solemne 
a Adunării Na-ţionale Bisericești dedicată 
comemorării a 500 de ani de la trecerea la 
viaţa veșnică a Sfântului Voievod Ștefan 
cel Mare (1504-2004).

1. N. Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare, 
București, 1904, p. 179.

2. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării 
Moldovei

3. I. Dlugosz, Historia Poloniae, vol. II, 
ed. Lipsiae, 1712, citat la Alexandru Bol-
dur, Biserica în timpul lui Ștefan cel Mare, 
în volumul colectiv Biserica. O lecţie de 
istorie, Mănăstirea Putna, 2004, p. 101.

4. Alexandru Boldur, art. cit, p. 99.
5. Vezi Preot Paul Mihail, Relaţiile 

externe bisericești ale lui Ștefan cel Mare, 
în volumul Biserica. O lecţie de istorie, 
M-rea Putna, p. 166-182, și Alexandru 
Găină, Legături bisericești și culturale 
între Transilvania și Moldova pe timpul 
lui Ștefan cel Mare 1457-1504, în același 
volum, p. 183-196.

6. Vezi Ion Bogdan, Documentele lui 
Ștefan cel Mare, vol. I, București, 1913, p. 
99-103, citat de Teodor Manolache, Ștefan 
cel Mare și viaţa religioasă din vremea sa, 
în volumul Biserica. O lecţie de istorie, p. 
79-80.

Mănăstirea NeamţMănăstirea Neamţ

Cetatea NeamţCetatea Neamţ

Cetatea SuceavaCetatea Suceava

Încoronarea Sfântului Ștefan cel MareÎncoronarea Sfântului Ștefan cel Mare
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Continuare din pag. 3
Canoanele 13, 21 și 22 ale Sinodului de la 

Cartagina, precum și canonul 2 al Sinodului 
II ecumenic interzic, cum bine afi rmaţi și 
Sanctitatea Voastră, „episcopului unei anu-
mite eparhii să-și întindă puterea asupra 
altei eparhii”. Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, prin binecuvântarea acordată 
reactivării Mitropoliei Basarabiei, nu a făcut 
altceva decât să restabilească adevărul istoric 
și dreptatea canonică ce fuseseră încălcate 
de atâtea ori prin extinderea necanonică a 
jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Ruse asupra 
unei părţi a Mitropoliei Moldovei, O astfel 
de extindere este, conform canonului 13 al 
Sinodului de la Cartagina, „nulă” de drept, 
iar repararea unei nedreptăţi se impune cu 
necesitate.

Invocarea canonului 59 al Sinodului de la 
Cartagina este, de asemenea, fără obiect, ne-
având legătură cu problema în cauză.

Canonul 15 al Sinodului local de 
la Constantinopol prevede nu numai 
interdicţia ca un episcop „să nu se 
depărteze de comuniunea cu propriul 
său patriarh”, ci și posibilitatea ca epis-
copul respectiv „să se despartă pe sine. 
de comuniunea cu întâistătătorul său”, 
dacă acesta propovăduiește un lucru 
nedrept și necanonic. Nedreptatea și 
lipsa de canonicitate caracterizează 
tocmai hotărârile Bisericii Ortodoxe 
Ruse de a extinde și menţine jurisdicţia 
sa asupra unei etnii, alta decât cea rusă, 
în speţă asupra românilor ortodocși 
din Basarabia.

Prevederile canonului 16 ale aceluiași 
Sinod, ce interzic numirea de episcopi 
într-o eparhie al cărei titular este încă 
în viaţă, n-au fost nici acestea încălcate 
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române prin recunoașterea Prea Sfi n-
ţitului Episcop PETRU, ca Locţiitor de 
Mitropolit al Basarabiei, conform ho-
tărârii organelor canonice ale acestei 
eparhii. Mitropolia Basarabiei este o 

altă eparhie decât cea condusă de Înalt Prea 
Sfi nţitul VLADIMIR, căci Înalt Prea Sfi nţia 
Sa, conform normelor canonice, poate avea 
jurisdicţia numai asupra credincioșilor or-
todocși ruși din Republica Moldova, atâta 
vreme cât se supune jurisdicţiei Patriarhiei 
Moscovei. În lumina aceluiași canon 16 de 
la Constantinopol și ca o încălcare a preve-
derilor acestuia, constatăm cu tristeţe că, de 
multe ori, în decursul timpului, Biserica Or-
todoxă Rusă a purces la numiri de episcopi în 
Basarabia în timp ce chiriarhii legitimi erau 
încă în viaţă. Amintim, spre exemplifi care, 
cazul deja menţionat al Mitropolitului VE-
NIAMIN COSTACHI, obligat să-și părăseas-
că scaunul mitropolitan de la Iași în 1808, și 
cel al Mitropolitului EFREM ENĂCHESCU, 
înlocuit de Biserica Rusă în 1940 și 1944, pe 
când era încă în viaţă. Înalt Prea Sfi nţia Sa a 
fost silit să se refugieze peste Prut, în urma 
Pactului Ribbentrop-Molotov.

La cele de mai sus, rugăm frăţește pe Sanc-
titatea Voastră a lua în considerare canoanele: 
8 al Sinodului III ecumenic și 34 apostolic, în 
lumina cărora se poate evalua corect decizia 
Sfântului Sinod al Bisericii Noastre din 19-20 
decembrie 1992.

Canonul 8 al Sinodului III ecumenic a 
reglementat raportul dintre două Biserici 
surori. Biserica Antiohiei voia, contrar tradi-
ţiei canonice, să-și întindă jurisdicţia asupra 
unei etnii diferite ce forma Biserica Ciprului. 
Sfi nţii Părinţi ai Sinodului III Ecumenic de 
la Efes (431) au socotit nelegală și necanoni-
că această tendinţă și au impus respectarea 
principiului etnic în raporturile dintre Bise-
rici. Acest principiu s-a menţinut în istorie și 
mai târziu când, din cauza năvălirii islamice 
arabe și apoi otomane, teritoriile jurisdicţio-
nale s-au păstrat intacte pe bază etnică.

În același sens, se pot înţelege și prevede-
rile canonului 34 apostolic. Acesta stabilește 
modalitatea de conlucrare între „episcopii 
fi ecărui neam” și se statornicește principiul 
sinodalităţii în cadrul unei etnii bine defi ni-
te. Se prevede aici ca episcopii fi ecărui neam 
să aibă un întâistătător al lor, pe care să-l 
consulte, iar acesta să hotărască împreună 
cu ei lucrurile mai importante. Acest prin-
cipiu canonic fundamental în conducerea 
bisericească ortodoxă s-a perpetuat de-a 
lungul istoriei, în ciuda tendinţelor impe-
riale de hegemonie romano-bizantină sau 
de altă natură, și el este valabil și azi în toate 
Bisericile autocefale, care nu fac abstracţie de 
realitatea istorică a unui popor sau neam. Așa 
se explică faptul că, în majoritatea cazurilor, 
însăși titulatura ofi cială a Bisericilor Ortodo-
xe autocefale conţine numele etniei sau ne-
amului pe care îl slujește Biserica respectivă. 
De aceea, pretenţiile unei Patriarhii Ortodo-
xe a unui neam sau popor anume, de a avea 
jurisdicţie peste ortodocși de alt neam, care 
au propria lor Patriarhie, sunt necanonice și 
nedrepte, fi ind motivate secular-politic, nu 
spiritual-pastoral.

Sanctitatea Voastră,Sanctitatea Voastră,
Suntem datori să nu uităm că, până nu de 

mult, atât Biserica Ortodoxă Rusă, cât și Bi-
serica Ortodoxă Română, au avut de suferit 
vreme îndelungată din pricina unor stăpâniri 
lumești, fără credinţă în Dumnezeu, care au 
prigonit pe toţi cei credincioși și au impus 
ura și dezbinarea între neamuri.

Acum însă, mulţumind Bunului Dumne-
zeu care ne-a dăruit puterea de a ne elibera 
de sub această robie potrivnică credinţei, ne 
revine responsabilitatea de a îndrepta nele-
giuirile săvârșite de stăpânirea sovietică atee, 
care, între altele, a încercat să îndepărteze pe 
românii ortodocși din Basarabia și Bucovina 
de Nord de fraţii lor de același neam și lim-
bă.

De aceea, ne exprimăm încredinţarea că 
vom găsi la Sanctitatea Voastră și la Biseri-
ca Ortodoxă Rusă înţelegerea necesară cu 
privire la actul de binecuvântare acordat 
de Biserica noastră reactivării Mitropoliei 
Basarabiei.

Considerând că lămuririle de mai sus sunt 
pe deplin edifi catoare pentru a înţelege în 
mod just, dar și cu dragoste, drepturile sfi nte 
ale clerului și credincioșilor din Republica 
Moldova de a avea legături duhovnicești 
cu Biserica Mamă, ne exprimăm dorinţa și 
speranţa că relaţiile frăţești dintre Bisericile 
noastre vor continua, spre întărirea Ortodo-
xiei noastre sfi nte.

În spiritul celor de mai sus, suntem gata a 
continua discuţiile pentru a lămuri proble-
mele și neînţelegerile și a dovedi astfel că, în 
relaţiile dintre două Biserici surori, nu tre-
buie să domine considerentele vremelnice de 
până acum, ci comuniunea frăţească a Sfi ntei 
noastre Ortodoxii.

Încredinţându-Ne rugăciunilor Sanctităţii 
Voastre, Vă îmbrăţișăm frăţește în Hristos 
Domnul nostru,

 TEOCTIST,

PATRIARHUL BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE

Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist din 19 mai 1993 
către Sanctitatea Sa Alexei al II-lea

Continuare din pag.1
Reactivarea Mitropoliei Basa-

rabiei ca mitropolie autonomă, 
sub oblăduirea Patriarhiei Ro-
mâne și în comuniune frăţească 
nemijlocită cu Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a fost 
prevăzută și, ca atare, abordată în 
convorbirile dintre Prea Fericitul 
Părinte Patriarh TEOCTIST al 
României și Prea Fericitul Pă-
rinte Patriarh ALEXEI al II-lea 
al Moscovei și a toată Rusia, cu 
prilejul întâlnirilor Patriarhilor 
și Întâistătătorilor Bisericilor Or-
todoxe surori la Constantinopol/
Istanbul, în 15 martie 1992. Prin 
urmare, ca mamă spirituală a tu-
turor românilor ortodocși, Patri-
arhia Neamului săvârșește azi, cu 
răspunderea pe care o are în faţa 
lui Dumnezeu și a oamenilor, un 
act reparator de adevăr și drep-
tate istorică, precum și o lucrare 
pastorală și misionară, dorind, în 
același timp, să menţină relaţii 
frăţești și de conlucrare cu toate 
Bisericile Ortodoxe surori, in-
clusiv cu Patriarhia Moscovei și 
a toată Rusia. Nădăjduim că aju-
torul și grija noastră părintească 
faţă de Mitropolia Basarabiei vor 
contribui și mai mult la apărarea 

și întărirea credinţei ortodoxe în 
faţa prozelitismului sectar și ete-
rodox din zilele noastre, îndrep-
tat azi atât de cumplit împotriva 
Ortodoxiei din toată Europa 
răsăriteană.

De aceea, vom aduce la cunoș-
tinţa tuturor Bisericilor Orto-
doxe surori actul sfânt de grijă 
părintească și de comuniune  
frăţească pe care Patriarhia Ro-
mână îl săvârșește faţă de Mitro-
polia Basarabiei din Republica 
Moldova.

Cu smerenie și bucurie, ru-
găm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt și pe toţi Sfi nţii să 
ocrotească și să binecuvânteze 
Mitropolia Basarabiei, ca lucra-
rea ei creștinească să fi e spre 
slava lui Dumnezeu și mântuirea 
fraţilor noștri clerici și credincio-
și iubitori de Hristos.

Dat în anul mântuirii 1992, 
luna decembrie, ziua nouăspre-
zece, în reședinţa Patriarhiei 
Române din București.

PREŞEDINTELE SINODULUI 
PERMANENT, 

 TEOCTIST, 

PATRIARHUL BISERICII 
ORTODOXE ROMÂNE

Act Patriarhal şi Sinodal Act Patriarhal şi Sinodal 
al Patriarhiei Române, al Patriarhiei Române, 
privind recunoaşterea reactivării 

Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de 
stil vechi, cu reşedinţa în ChişinăuPrima cununie la biserica 

„Sfântul Ioan Hozevitul” din Chişinău
În albumul vieţii bisericii „Sfântul Cuvios Ioan 

Iacob de la Neamţ-Hozevitul” (Ciocana – Chiși-
nău) s-a înscris o nouă fi lă spirituală – prima 
cununie, care va dăinui în veșnicie ca un îndemn 
spre îndumnezeire, spre bucurie duhovnicească. 

În Duminica a 7-a după Paști (a Sfi nţilor Pă-
rinţi de la Sinodul I Ecumenic), la 12 iunie 2005, 
după Sfânta Liturghie, am fost martorii unui 
deosebit eveniment – cununia tinerilor Danilov 
Mihail și Liuba.

Nașii – Covalciuc Mihail și Maria, precum și 
cei prezenţi în biserică, așteptau cu emoţii înce-
perea Sfi ntei Slujbe. La apariţia din altar a blân-
dului păstor – parohul bisericii, preotul Alexei 
Semionov, cei prezenţi s-au înviorat, iar pacea și 
liniștea s-au așezat în sufl etul lor, pătrunși de bunăvoinţa 
și sinceritatea Sfi nţiei Sale.

Cuvintele din Sfi ntele Cărţi răsunau asemenea unui ecou, 
găsindu-și loc în adâncul sufl etului fi ecărui creștin. Aveam 
impresia că asistăm chiar la acea nuntă din Cana Galileei și 
ascultăm cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos.

În cuvântul  de învăţătură, rostit după Sfânta Slujbă, 
părintele Alexei a felicitat tinerii  cu primirea Tainei Cu-
nuniei, îndemnându-i la o viaţă curată, pașnică, în bună 
înţelegere și iubire adevărată.

Accentuând că dragostea și buna înţelegere ce va domni 
în familia nou creată va servi drept răsplată și recunoș-
tinţă pentru părinţii care i-au crescut și educat, și drept 
model de urmat pentru viitorii lor copii, părintele îndem-
nându-i și spre răbdare.  Căci așa povăţuia și Sfântul Ioan 
Hozevitul (ocrotitorul spiritual al Bisericii): „că prin răb-
darea scârbelor cu mulţumire va intra omul în Împărăţia 
Cerului, precum însuși Domnul zice: „Cu multe scârbe se 
cade a intra în Împărăţia Cerului””.

Părintele Alexei le-a mai urat tinerilor să pornească pe 
cărările  vieţii de familie plini de încredere în Dumnezeu, 
călăuziţi și de Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil (ai căror 
hram al casei îl poartă), să ajungă sănătoși și la nunta de 
aur întru mulţi și fericiţi ani.

Nu ne rămâne decât să mulţumim Bunului Dumnezeu 
pentru toate darurile  primite și să ne rugăm pentru în-
scrierea și a altor fi le de bucurie duhovnicească în cronica 
spirituală a Bisericii Sfântului Cuvios Ioan Iacob-Hoze-
vitul.

Ludmila CIUBOTARU

Taina Cununiei – îndemn 
spre bucurie duhovnicească

EratăErată
Dintr-o greșeală regretabilă articolul „Preotul Vasile 

Ţepordei, tribunul Basarabiei române”, publicat în numă-
rul 2 (februarie, 2005), care aparţine dlui Vasile Balan, a 
fost atribuit dnei Nina Negru. 

Cerem scuze dnei Nina Negru și dlui Vasile Balan pen-
tru prejudiciul moral și intelectual cauzat.

Redacţia „Misionarul”

 Viaţa parohială
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Prea Fericitul Părinte Teoc-
tist, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, a adresat Graţiei 
Sale Rowan Douglas Williams, 
Arhiepiscop de Canterbury, 
Primat al Angliei și al Comu-
niunii Anglicane, un mesaj 
de compasiune în legătură cu 
tragedia de la Londra. 

Prea Fericitul Părinte Pa-
triarh Teoctist al României 
afi rmă în acest  mesaj că: “Cu 
multă durere am afl at de tra-
gedia întâmplată la Londra în 
dimineaţa zilei de 7 iulie 2005, 
când, prin acte iraţionale care nu pot fi  mo-
tivate de nici o credinţă religioasă responsa-
bilă, zeci de oameni nevinovaţi și-au pierdut 
viaţa, iar alte câteva sute au fost răniţi. 

Ca mărturisitori ai credinţei creștine, fun-
damentată pe iubirea lui Dumnezeu pentru 
om, împreună cu Sfântul Sinod, preoţii și 
credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, ne 

rugăm Bunului Dumnezeu 
pentru odihna sufl etelor celor 
care și-au pierdut viaţa și pen-
tru alinarea suferinţei celor 
răniţi, fi ind părtași la durerea 
familiilor greu încercate. 

În virtutea comuniunii în 
rugăciune și lucrare pentru 
promovarea valorilor europe-
ne comune, ne alăturăm tutu-
ror celor care condamnă astfel 
de acte de violenţă și rugăm pe 
Atotmilostivul Dumnezeu să 
risipească ura și intoleranţa 
dintre oameni și să reverse 

peste noi toţi mângâiere, pace și liniște, căci 
“El nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci 
al păcii” (I Cor. 14,33). 
Cu dragoste frăţească şi părtăşie întru 

Hristos Iisus, Domnul nostru,                               

†Teoctist,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În zilele de 5-6 iulie 2005, 
la Reședinţa Patriarhală, sub 
președinţia Prea Fericitului 
Părinte Patriarh TEOCTIST 
al României, s-au desfășurat 
lucrările Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române. 
În deschiderea lucrărilor, 
membrii Sfântului Sinod au 
făcut o scurtă Rugăciune, ex-
primându-și solidaritatea cu 
familiile sinistrate în urma 
precipitaţiilor abundente din 
sudul ţării din ultimele zile. 

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 românești din jurul 
graniţelor ţării și Diaspora, 
relaţiile externe bisericești, 
participări ai unor membri 
ai Sfântului Sinod și ale al-
tor teologi ortodocși români 
la întruniri internaţionale 
ortodoxe și ecumenice, alte 
probleme curente ale vieţii 
bisericești. Dintre hotărârile 
adoptate menţionăm: 

- Aprobarea propunerii 
Sinodului Mitropolitan al 
Mitropoliei Moldovei și Bu-
covinei privind canonizarea 
Mitropolitului Dosoft ei al 
Moldovei și a Cuviosului 
Onufrie de la Sihăstria Vo-
ronei; 

-    Sfântul Sinod a aprobat 
documentele fi nale redactate 
de Comisia Ortodoxă Naţio-

nală de Bioetică cu privire la 
Avort și Eutanasie ca puncte 
de vedere ofi ciale ale Biseri-
cii Ortodoxe Române; 

- Sfântul Sinod mulţumeș-
te preoţilor și credincioșilor 
Bisericii Ortodoxe Române 
pentru rezultatele colectei 
iniţiate în cuprinsul Patriar-
hiei Române la apelul Prea 
Fericitului Părinte Patriarh 
Teoctist în valoare de peste 
1,7 milioane euro, destinată 
ajutorării familiilor sinistra-
te în urma inundaţiilor din 
primăvara acestui an, în spe-
cial a celor din Banat, regiu-
nea cea mai grav afectată. 

(COMUNICAT DE PRESĂ, 
Nr: 1163/ 7 iulie 2005, 

BIROUL DE PRESĂ AL 
PATRIARHIEI ROMÂNE)

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
Atât în relatările Presei, cât și din Ra-

portul Episcopiei Hușilor, Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române a luat act 
cu uimire, consternare și durere de faptul 
că în Mănăstirea “Sfânta Treime” din lo-
calitatea Tanacu, judeţul Vaslui, sub pre-
textul unei exorcizări, iermonahul Daniel 
Corogeanu, secondat de patru călugăriţe, 
a supus-o pe tânăra soră Irina Cornici 
unui inadmisibil regim de suferinţă fi zică, 
ceea ce a dus la moartea victimei. 

Exorcismul, adică suita de rugăciuni 
pentru alungarea duhurilor necurate, face 
parte din doctrina și practica Bisericii 
Universale, cu temeiuri în Sfânta Scriptu-
ră,   și constă exclusiv din Rugăciuni în-
soţite de stropire cu Agheasmă și ungere 
cu undelemn sfi nţit. Orice acte sau pro-
ceduri în afara acestora, de natura celor 
folosite la Tanacu, se constituie în abateri 
grave de la disciplina bisericească. 

Sub presiunea extremă a gravităţii 
acestui fapt și în urma refuzului celor 
împricinaţi de a se supune primelor mă-
suri disciplinare ale autorităţii bisericești, 
conducerea Episcopiei Hușilor s-a văzut 
în situaţia ca, în regim de urgenţă, să apli-
ce sancţiuni maxime ieromonahului Da-

niel Corogeanu și celor patru călugăriţe, 
sancţiuni de care Sfântul Sinod ia act. 

Pe fondul statutului incert al Mănăstirii 
“Sfânta Treime” și al sustragerii acesteia 
de sub controlul Episcopiei Hușilor, tra-
gicul eveniment de la Tanacu este primul 
de acest fel în istoria Bisericii Ortodoxe 
Române și în nici un caz nu poate fi  
emblematic sau defi nitoriu pentru Orto-
doxia românească, după cum nu există 
nici pericolul ca el să devină contagios în 
mediile monastice sau parohiale. 

Întrucât principiul sinodalităţii îl im-
plică și pe acela al coresponsabilităţii, 
Sfântul Sinod a hotărât ca fi ecare ierarh 
să ia măsuri și să vegheze permanent, în 
eparhia sa, asupra respectării cu stric-
teţe a Sfi ntelor Canoane, a rânduielilor 
liturgice și a hotărârilor Sfântului Sinod, 
așa încât excesele rituale să fi e, după caz, 
eliminate sau prevenite, cu aplicarea de 
sancţiuni împotriva vedetismului sau a 
substratului pecuniar care, de obicei, le 
generează. 

(COMUNICAT DE PRESĂ, 
Nr. 1161/ 7 iulie 2005, BIROUL DE 

PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE)

Poziţia Bisericii Ortodoxe Române 
faţă de Cazul Tanacu 

Mesaj de compasiune
Ceremonii Ceremonii 

de comemorare a Sfântului de comemorare a Sfântului 
Voievod Ştefan cel Mare Voievod Ştefan cel Mare 

la Mănăstirea Putnala Mănăstirea Putna
ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţi-

lor, înconjurat de un sobor de preoţi a săvârșit 
pe 2 iulie Sfânta Liturghie, la care au participat 
numeroși credincioși din întreaga ţară. Pomeni-
rea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt a început în după amiaza zilei de 1 iulie, 
când s-au ofi ciat Vecernia și Utrenia, urmate de 
o slujbă de priveghere. Sfântul Voievod Ștefan 
cel Mare, de la a cărui trecere la cele veșnice 
s-au împlinit 501 ani, este unul dintre cei mai 
de seamă domnitori din istoria Moldovei, fi ind 
cunoscut mai ales pentru vitejia și pentru cre-
dinţa sa. De asemenea, slăvitul voievod a jucat 
un rol esenţial în asigurarea securităţii Moldovei 
și a statelor vecine și a luptat pentru apărarea 
credinţei ortodoxe.

Demersuri pentru 
alegerea unui nou 

patriarh la Ierusalim
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ie-

rusalimului va începe luna aceasta 
demersurile pentru alegerea unui 
nou patriarh după ce Irineu a fost 
depus din scaun în cursul lunii mai. 
Potrivit site-ului orthodoxnews, 
Arhiepiscopul Aristarh de Petra va 
propune pe 20 iulie o listă cu po-
sibilii candidaţi la conducerea pa-
triarhiei, aceasta în ciuda refuzului 
fostului patriarh de a renunţa de 
bună voie la funcţie. Potrivit uzan-
ţelor, listele respective vor fi  supuse 
aprobării guvernelor celor trei ţări 
în care patriarhia are credincioși, 
anume Israel, Palestina și Iordania. 
După aceasta, o listă mai restrânsă 
va fi  supusă aprobării organelor 
în drept să facă alegerea potrivită, 
a mai declarat Arhiepiscopul. În-
trebat fi ind de timpul aproximativ 
în care toate aceste lucruri se vor 
petrece, Arhiepiscopul a spus că ra-
piditatea alegerii unui nou patriarh 
depinde de rapiditatea răspunsuri-
lor primite de la guvernele ţărilor 
amintite. Până acum, totuși, numai 
Iordania a acceptat depunerea din 
scaun a lui Irineu, proclamată de 
un tribunal eclesiatic.

Fostul președinte al Comi-
siei Europene, Romano Prodi, care 
este actualmente șeful opoziţiei 
italiene, regretă absenţa referirilor 
la creștinism din preambulul Con-
stituţiei Europene. Prodi a afi rmat 
într-un interviu că Uniunea Euro-
peană este confruntată cu diferite 
probleme generate de noile sale 
graniţe și că ea nu va putea rezolva 
aceste difi cultăţi dacă nu-și va cla-
rifi ca mai întâi problema propriei identităţi. Ofi cialul italian a 
mai afi rmat că principiul laicităţii este unul care trebuie res-
pectat, însă o Europă care-și reneagă propriul trecut și care nu 
ţine cont de dimensiunea ei spirituală va eșua în proiectul ei de 
a construi un spaţiu al tuturor.

Conducătorii Bisericii 
Ortodoxe a Greciei, 
donatori de organe

Conducătorii Bisericii Orto-
doxe a Greciei, în frunte cu PF 
Arhiepiscop Christodoulos, s-au 
declarat ofi cial ca donatori de 
organe. Gestul ierarhilor din Sf. 
Sinod de la Atena a fost generat 
de mediatizarea în Grecia a de-
cesului unui băiat de 11 ani, care 
a așteptat zadarnic în spital un 
transplant de cord care i-ar fi  pu-
tut salva viaţa. Sinodalii greci au 
promis că vor lansa o campanie 
publică naţională de promovare 
a donării de organe, și că vor 
răspândi prin parohii formula-
rele Ministerului grec al Sănătăţii 
referitoare la acest subiect.

În ciuda opoziţiei sale la intrarea Turciei în 
Uniunea Europeană, Papa Benedict XVI a fost 
invitat în Turcia de către Patriarhia Ecumenică 
de Constantinopol. 

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecu-
menic de Constantinopol, a declarat că Papa 
Benedict XVI a răspuns pozitiv la invitaţia sa, 
însă nu a precizat când anume va avea loc această 
călătorie. Patriarhul își dorește ca vizita papală să 
aibă loc în noiembrie 2005, la hramul Patriarhiei 
Ecumenice de Constantinopol, mai precis de ziua 
Sfântului Apostol Andrei. Sanctitatea Sa Bartolomeu I a mai precizat că din itine-
rarul vizitei Papei în Turcia nu va lipsi un pelerinaj în Capadocia, provincia unde 
creștinismul a cunoscut o înfl orire deosebită în urmă cu un mileniu și jumătate. 

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I l-a invitat la Constantinopol și pe Ioan Paul 
II, însă acesta nu a putut da curs invitaţiei. Vizita Papei Benedict XVI ar urma să 
survină după ce acesta a vorbit în mai multe rânduri despre pericolul pe care Turcia 
musulmană l-ar constitui pentru unitatea spirituală a Uniunii Europene.

Sf. Sinod al Patriarhiei de 
Antiohia, din Siria, a adoptat o 
hotărâre prin care îndeamnă la 
cooperare în vederea unei înnoiri 
a ecumenismului, și exprimă în 
același timp speranţa unei re-
nașteri democratice a Libanului, 
după cum transmite agenţia Asia-
News. În actul fi nal al unei foarte 
recente ședinţe a Sinodului epis-
copilor ortodocși din Antiohia, 
este apreciat angajamentul Papei 

Benedict XVI în ceea ce privește 
dialogul dintre Biserica catolică 
și cea ortodoxă. Sinodul a fost 
prezidat de Patriarhul Ignatius 
IV Hazim, și a avut ca preocupări 
nu doar problematica religioa-
să, ci și cea socială. Astfel, actul 
fi nal al sinodului arată speranţa 
episcopilor ortodocși din Siria în 
ce privește viitorul democratic al 
Libanului, ţară în care Ortodoxia 
a avut și are numeroși adepţi.

Liga Tineretului Ortodox din 
Botoșani a oferit un important 
volum de cărţi religioase în lim-
ba română tinerilor români din 
Chișinău. Cele 10 colete, cu peste 
150 de kilograme de cărţi, au 
fost adunate de la toate fi lialele 
Asociaţiei Studenţilor Creștini 
Ortodocși Români și de la fi lia-

lele Asociaţiei Tinerilor Creștini 
Ortodocși Români, din întreaga 
ţară. Predarea cărţilor s-a făcut 
la Putna, unde tinerii ortodocși 
români s-au întâlnit cu cei din 
Basarabia, pentru a participa îm-
preună la manifestările dedicate 
comemorării Binecredinciosului 
Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

HotărâreHotărâre

Romano Prodi regretă absenţa 
referirilor la creştinism din preambulul 
Constituţiei Europene

Tinerii ortodocşi din România 
donează cărţi celor din Basarabia 

Papa Benedict XVI,Papa Benedict XVI,
invitat în Turciainvitat în Turcia



Apare lunar 
în limba românã

ADRESA: 
str. 31 august 1989 nr. 161 

Chiºinãu, MD-2004
Tel./Fax: (373 22)22 60 43 

Înregistrat la Ministerul Justiþiei
la 17 decembrie 2003 cu nr. 147

Tipar: “PRAG-3”,

Chiºinãu, 

str. Petricani, 94.

Tiraj: 1500 ex.

Comanda nr. 1194 

COLEGIUL DE REDACÞIE: Î.P.S. Mitropolit ºi Exarh PETRU, Prot. Anatolie 
GONCEAR, protopop de Chiºinãu, Prot. Valeriu CERNEI, protopop de Bãlþi, Prot. Gheorghe 
UNTILÃ, protopop de Cahul, Prot. Victor RUSU, protopop de Edineþ, Prot. Mitr. Gheorghe 
EªANU, protopop de Ungheni, Prot. Anatolie BALAN, protopop de Lãpuºna, Pr. Vadim 
DIMITRENCO, protopop de Tighina.

Redactor-ºef – Anatol TELEMBICI, redactor-ºef adjunct – Preot Vlad MIHÃILÃ, 
secretar – Viorel BOLDUMA, scrisori – Preot Eugeniu NAZARCIUC.

Indice 21714

Citiþi ºi rãspândiþi
 “MISIONARUL”

Numeroasele monumen-
te istorice presărate 
pe obcinele Bucovinei, 

ctitorii ale voievozilor Petru I 
Mușatinul, Alexandru cel Bun, 
Ștefan cel Mare și Sfânt ori Pe-
tru Rareș, refl ectă trăitor nivelul 
de cultură, credinţă și civilizaţie 
al românilor de la est de Carpaţi, 
nivel la care, de fapt, ajunsese în-
tregul popor român, asuprit de-
a lungul vremilor, dar niciodată 
îngenuncheat de cei care au pof-
tit pe nedrept rodul neamului 
nostru și care deseori au recurs 
la nemernice și nelegiuite îm-
părţiri și stăpâniri teritoriale.

Devenită centru al vieţii eco-
nomice și politice a întregii Mol-
dove, încă din timpul domniei 
lui Petru I Mușatinul, Suceava 
trebuia să devină și centrul vieţii 
religioase al ţării, ceea ce explică 
de ce domnitorul în programul 
său de cârmuire a ţării înscrie 
și alegerea, și instalarea lui Jo-
sif I ca mitropolit, în Suceava, 
recunoscut de către Patriarhia 
Ecumenică din Constantinopol 
abia în 1402.

Se impunea construirea unei 
biserici și a unei reședinţe mi-
tropolitane în apropierea Cetăţii 
de Scaun a Sucevei, ceea ce, de 
fapt, Petru I Mușatinul avea să 
realizeze în jurul anului 1388, zi-
dind biserica Mirăuţi cu hramul 
Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe, purtător de biruinţă. 

În ceea ce privește semnifi caţia 
numelui acestei biserici până în 

prezent nu s-a ajuns 
la o formulă unanim 
recunoscută, toate 
părerile afl ându-se 
sub semnul probabilităţilor.

Unii sunt de părere că Mirăuţi 
ar proveni de la Mir-oţa (Pacea 
Tatălui) și că s-ar numi așa de la 
faptul miruirii, prin care voievo-
zii primeau, după învestirea po-
litică, consacrarea religioasă. Cu 
greu ar putea fi  acceptată aceas-
tă idee, întrucât în limba biseri-
cească de epocă ar fi  trebuit să 
i se zică Biserica Pomadzuirii 
sau Biserica Pomazaniei. Alţii 
consideră că mult mai aproape 
de adevăr este faptul că numele 
derivă de la o familie – Mirea 
– Mirăuţi, care ar fi  fost așezată 
în acest loc unde este zidită bi-
serica, bazându-se și pe faptul 
că în documente apare deseori 
numele Mereuţi - Mereutze. 

Faptul că Biserica Mirăuţi a 
fost zidită de Petru I Mușatinul 
o dovedesc în primul rând ase-
mănările tehnice ale zidăriei și 
prezenţa unor cărămizi verzi 
smălţuite, la fel cu cele întâlnite 
în Cetatea de Scaun, deci zidirea 
bisericii a fost contemporană cu 
zidirea cetăţii.

Dintru început, Biserica Mi-
răuţi a servit drept catedrală 
mitropolitană a Moldovei, loc 
unde “în doi ani de la domnie” 
Alexandru cel Bun, așeză moaș-
tele Sfântului Ioan cel Nou aduse, 
cum spune cronicarul Grigore  
Ureche, “cu mare cheltuială ... cu 

mare cinste și cu mare litie”. Deși 
în 1513 a suferit mari stricăciu-
ni, în urma unor invazii, ea n-a 
fost abandonată, ci reparată, de 
vreme ce cronica anonimă ger-
mană de mai târziu menţionează 
păstrarea, în continuare, a moaș-
telor Sfântului Ioan cel Nou până 
la 1589, când Petru Șchiopul le-a 
mutat în noua Biserică Sfântul 
Gheorghe, zidită de Bogdan al 
III-lea și Ștefăniţă Vodă.

B i s e r i c a 
Mirăuţi de 
azi este, după 
caracteristicile 
sale arhitectu-
rale și decorati-
ve, o construc-
ţie specifi că 

primei jumătăţi a veacului al 
XVII-lea. O monedă suedeză de 
la Gustav Adolf (1611-1632) și 
una poloneză de la Sigismund al 
III-lea (1587-1632), descoperite 
în zidul turlei în timpul restau-
rărilor din 1898-1901, conduse 
de Karl Romstofer, constituie 
argumentul sigur la datării pro-
puse.

În timpul stăpânirii habsbur-
gice, Biserica Mirăuţi era trecută 
în rândul depozitelor de mărfu-
ri ale unor negustori și chiar 
propusă pentru demolare, iar 
materialele ce vor fi  rezultat din 
demolare să fi e folosite pentru 
alte construcţii. Numai stăruin-
ţele unor vrednici patrioţi ai Bu-
covinei, începând cu prefectul 

Sucevei din acea vreme Eudoxiu 
Hurmuzachi și Mitropolitul Sil-
vestru Morariu Andrieș, explică 
faptul că Biserica Mirăuţi nu a 

fost demolată.
Biserică de plan triconic, 

cu un turn clopotniţă adosat 
zidului sudic al pronaosului, 
actuala construcţie restau-
rată în ultimii ani în chip cu 
totul excepţional, însumează 
din punct de vedere structu-
ral și decorativ elemente 
caracteristice noii perioade 
de dezvoltare a arhitecturii 
moldovenești deschisă, sub 
infl uenţa artei muntenești, 
de Biserica Galata. 

Deasupra fi ridelor oarbe, 
biserica este încinsă cu un 
brâu compus dintr-un tor 
între două rânduri late de 
cărămizi așezate în “dinţi”, 
o caracteristică bizantină 
destul de răspândită în toate 
ţările balcanice.

Din pictura originară a 
bisericii nu se mai păstrează 
nimic, ceea ce se poate vedea 
astăzi este realizarea pictorului 
K. Jobst de la sfârșitul secolului 
XIX și începutul celui următor.

Cu dimensiunile ei reduse și 
cu înfăţișarea aparte, pe care 
i-o conferă stilul ei și pictura așa 
cum se prezintă astăzi, Biserica 
Mirăuţi se înscrie în peisajul 
urbanistic al Sucevei contempo-
rane ca o mărturie a unei epoci 
în care desfășurarea de energii 
creatoare s-a concretizat în atâ-
tea și atâtea reușite artistice ce 
au dus și vor duce peste veacuri 
faima oamenilor și locurilor 
Sucevei.

Pr. paroh Gheorghe Hostiuc

Ferestre cãtre cer Biserica “Sfântul Gheorghe” MirăuţiBiserica “Sfântul Gheorghe” Mirăuţi

Iubiţi fraţi și surori,
Parohia “Sfântul Apostol Andrei” din 

orașul Strășeni solicită ajutorul dvs. pen-
tru ridicarea bisericii din localitate.

Puteţi susţine această construcţie 
devenind membri de onoare ai Parohiei 
“Sfântul Apostol Andrei” printr-o contri-
buţie de cel puţin 10 dolari pe lună sau 
cât vă lasă inima.

Veţi fi  pomeniţi la slujbele zilnice din 
această parohie.

Domnul să vă răsplătească darul!
Trimiteţi pomelnicul și cecul la urmă-

toarea adresă: 
Înalt Prea Sfi nţitul Mitropolit Petru

Str.31 august 1989 nr.161 
2004 – Chișinău, Republica Moldova
Telefon +40992.22.60.43
Rechizitele bancare ale parohiei orto-

doxe române cu hramul “Sfântul Apostol 
Andrei”:

Cod fi scal 34066860
Cod bancar 280101772
BC MOLDOVA-AGROINBANC  SA 

fi liala Strășeni
Lei 2251627012109
USD 2251727022109
EURO 2251827032109
Preot paroh Alexandru Bogoz

Apel către credincioşi

Suma:
Numele:
Adresa:

Telefon:
Email:


