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SCURT ISTORIC
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Introducere
În perioada anilor 1971-1975, pe când eram student la
Facultatea de Teologie din București, am fost binecuvântat să-i
cunosc pe cei mai mari teologi români, dascălii celor 2 Institute
Teologice din România, care au educat și format duhovnicește
generații de studenți, viitori slujitori ai Sfintelor Altare ale
Bisericii Străbune. Pe Sfințiții mei profesori de la București i-am
cunoscut mai îndeaproape, fiind zilnic în preajma lor, și
savurându-le povețele și cunoștințele lor despre Dumnezeu și
Sfânta Biserică Ortodoxă, pe care cu atâta dragoste ni le
împărtășeau. Despre ei am vorbit mai pe îndelete în subcapitolele: Impozanta față a Institutului Teologic și Experiențe de
viață, întâmplări, din volumul II auto-biografic (Misionarul).
Pe profesorii de Teologie de la Sibiu i-am cunoscut mai
puțin, și nu pe toți. Erau reprezentanții "Teologiei Sibiene", care
veneau ocazional pe la București, fie pentru a se întâlni, la
cerere, cu PF Patriarhul Bisericii, fie de a susține diferite
conferințe la Facultatea din București, cu tematici, în general
ecumeniste, când Biserica Mamă era vizitată de anumite
delegații străine, fie cu alte atribuțiuni didactice, cerute de
circumstanțe binecuvântate. Între "Sibieni" - așa-i numeam noi
pe profesorii de Teologie de la Sibiu - s-a impus pe departe pr.
prof. dr. Mircea Păcurariu, profesor de Teologie, disciplina
"Istoria Bisericii Ortodoxe Române", care "te pătrundea" nu
numai prin formația sa didactică deosebită, ci și prin prestanța
sa fizică, o ținută nobilă de baron ardelean, cunoscut colegilor
noștri sibieni prin exigența profesională, dar și bunătatea
umană, combinație firească a dascălului desăvârșit.
L-am reîntâlnit cu vreo 20 de ani în urmă, la Vatra
Românească, din Michigan. A fost invitatul lui IPS +Nathaniel,
la Congresul Episcopiei ROEA, drept conferențiar principal la
conferința preoților și la lucrările Congresului Diocezan.
Prin intermediul colegilor mei Sibieni, preoții Mihai
Cerghizan (coleg de an cu înaltul prelat invitat), Casian Fetea,
Cornel Todeasa, și Ioan Ioniță, am reînnoit legătura duhovnicească cu acest distins profesor universitar.
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Avea în palmares, realizări profesionale și distincții
înalte, pentru care, sunt convins, că era invidiat chiar și de unii
dintre colegii săi. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, se născuse la
30 iulie 1932. Făcuse studii la Liceul teoretic „Decebal‟ din
Deva (1943-1951), la Institutul teologic universitar din Sibiu
(1952-1956), cursuri de doctorat, cu frecvență, la Institutul
teologic universitar din București (1956-1959).
A fost profesor la Seminarul teologic din Mânăstirea
Neamț (1959-1961), asistent (1961), conferențiar (1970), apoi
titular (din 1971) la Institutul teologic universitar din Sibiu (azi
Facultatea de Teologie ,,Andrei Șaguna"), la catedra de Istoria
Bisericii Române.

A publicat 20 de lucrări de sinteză și
manuale pentru Învățământul teologic
seminarial și universitar, peste 100 de
studii și peste 300 de articole,
în periodice bisericești din țară și de peste hotare, în care
tratează teme de istoria Bisericii și a culturii românești. Din 24
octombrie 1997, este membru corespondent al Academiei
Române. De îndată ce m-a zărit, și-a reamintit de întâlnirile
noastre de la București, cu decenii în urmă.
Propunerea de a posta pe Internet, versiunea electronică
a Dicționarului Teologilor Români (1996), l-a bucurat și s-a
învoit de îndată.
În cele ce urmează, reproducem ad literam, citând
sursa, capitolele importante din lucrarea Pr. prof. dr.
academician Mircea Păcurariu, făcând uneori referință și la
lucrarea, postată cu aprobarea expresă, a autorului, Dicționarul
Teologilor Români, Istoria Bisericii Ortodoxe Române:
Pr. prof. dr. academician
Mircea Păcurariu
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Dicționarul Teologilor Români

Textul scrisorii de aprobarea publicării DTR (pe internet)
Iubite Părinte Alecse,
Am primit scrisoarea DV. pe care mi-a adus-o Părintele
Casian. Între timp, a apărut ed.II a Dicționarului, cu 80 de
nume în plus, și cu foarte multe completări la cele scrise în
ed.I. Îmi este foarte greu să văd acum ce am mai îndreptat,
căci exemplarul pe care am lucrat a rămas la editură. Deci Dv.
trebuie numai să identificați ce nume noi au apărut față de
prima ediție. De aceea vă trimit un exemplar prin Părintele
Casian. Eu Vă recomand să prezentați numai marii ierarhi și
marii profesori de teologie, care socotiți că ar interesa, și pe cei
din Apusul Europei și din America. Iar la „bibliografia” lor să
treceți numai lucrările mari ale lor, omițând cele publicate în
reviste.
Faptul că doriți să puneți pe internet anumite
personalități mă bucură și nu am nimic împotrivă, dar cu
rugămintea de a menționa că respectivele „bibliografii” au fost
lucrate de mine.
Cu alese sentimente,
Pr. M. Păcuraru, 15 mai 2003
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A.- ÎNCEPUTURILE VIEȚII CREȘTINE PE TERITORIUL
Ț RII NOASTRE (CREȘTINISMUL DACO-ROMAN)
Întemeierea bisericii noastre
Întemeierea Bisericii noastre, a avut loc la Cincizecime, atunci
când Duhul Sfânt - în chipul unor limbi ca de foc - S-a pogorât
asupra Sfinților Apostoli, aflați în Ierusalim.
Au fost botezați atunci ca la
trei
mii
de
suflete,
constituindu-se astfel prima
comunitate sau obște de
credincioși (cf. F. Ap., cap. II).
Noua
învățătură
s-a
propovăduit în Ierusalim, apoi
în alte orașe ale Țării Sfinte, la
început printre iudei.
Din deceniul al cincilea al veacului întâi, Sfinții Apostoli
și-au început lucrarea misionară și în "lumea păgână", potrivit
poruncii pe care le-a dat-o Mântuitorul însuși înainte de
înălțarea Sa la cer, de a învăța și a boteza "toate neamurile"
(Mat. 28, 19).
Avem știri doar despre lucrarea misionară a Sfinților
Apostoli Petru și Ioan, dar mai ales a Sfântului Pavel, din cartea
"Faptele Apostolilor" (cu relatarea detaliată a celor trei
"călătorii misionare" ale Sfântului Pavel) sau din Epistolele pe
care le-au scris ei înșiși.
Trebuie să reținem că Sfântul Apostol Pavel și unii dintre
ucenicii săi L-au propovăduit pe Hristos și în Peninsula
Balcanică, deci în teritorii învecinate cu Dacia, unde trăia pe
atunci și o populație traco-getică romanizată.
Sfântul Andrei, Apostolul geto-dacilor ("sciților")
Lucrarea misionară a celorlalți apostoli ai Mântuitorului
printre "neamurile păgâne" este cunoscută numai din tradiție,
fixată în scris mult mai târziu. Pe noi, ca români, ne interesează
activitatea Sfântului Andrei, care a predicat în teritoriul dintre
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Dunăre și Marea Neagră, Dobrogea de mai târziu, cunoscut în
izvoarele antice sub numele de "Sciția".
In anul 46 al erei creștine
teritoriul respectiv a fost
cucerit de romani și anexat la
provincia Moesia Inferior, iar
în anul 297, în timpul lui
Diocletian,
a
devenit
o
provincie
aparte,
numită
"Scythia
Minor".
Tradiția
privitoare la această predică
"apostolică" în Sciția este
întâlnită în lucrarea
Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în cursul persecuției
împăratului Decius (249-251), iar în secolul IV apare în Istoria
bisericească a episcopului Eusebiu de Cezareea Palestinei, care
a preluat-o după o lucrare a marelui teolog, Origen din
Alexandria (+254).
In sprijinul evanghelizării acestui teritoriu de către Sfântul
Andrei, se pot invoca și câteva "mărturii indirecte".
Există, de pildă, câteva colinde și creații folclorice
dobrogene și din stânga Prutului, care amintesc de trecerea
apostolului prin aceste locuri.
Câteva toponimice
confirmă
același
lucru:
"Pârâiașul Sfântului Andrei",
"Apa Sfântului" sau "Peștera
Sfântului Andrei" (aceasta se
vede și azi în hotarul comunei Ion Corvin, în apropierea graniței româno-bulgare). Din Epistola Sfântului
Apostol Pavel către coloseni
reiese că și "sciții" au putut
Peștera Sf. Andrei
auzi cuvântul lui Dumnezeu
(3, 11).
Fără îndoială că Sfântul Apostol Andrei nu s-a limitat
numai la predicarea Evangheliei și la botezul celor pe care i-a
adus la Hristos dintre geto-dacii și grecii din coloniile întemeiate
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pe țărmul Mării Negre (Pontul Euxin), încă din secolele VII-VI i.
Hr.
El va fi hirotonit pe unii din
cei veniți la Hristos ca episcopi și
preoți, așa cum a făcut și Sfântul
Apostol Pavel în călătoriile sale.
Numai așa se explică faptul că
cele mai vechi știri privind
organizarea bisericească sunt din
Scytia Minor.
De altfel, tot după tradiție,
Sfântul Andrei a hirotonit ca
episcop de Odyssos (azi Varna,
în
Bulgaria,
în
apropierea
graniței) pe ucenicul său Ampliat,
pe care Biserica Ortodoxă îl
prăznuiește la 31 octombrie.
Episcopul (sau episcopii) peste care "și-a pus mâinile"
Sfântul Andrei au hirotonit, la rândul lor, alți episcopi, preoți
sau diaconi pentru teritoriul dintre Dunăre și Mare și cel din
stânga Dunării, pentru a se asigura "succesiunea neîntreruptă"
a preoției și care au devenit apoi propovăduitorii noii credințe prin predică și botez - în rândul autohtonilor geto-daci, iar mai
târziu daco-romani. Se poate afirma, deci, că învățătura
creștină a fost propovăduită pe o parte din teritoriul României
de azi chiar de un Apostol al Mântuitorului, de Andrei "cel întâi
chemat", încât, pe bună dreptate, creștinismul românesc
trebuie să fie considerat "de origine apostolică".
Creștinismul în Dacia
In anul 106, împăratul Traian a cucerit o parte din
teritoriul fostului stat al geto-dacilor, condus de regele Decebal,
care a fost transformat în provincie romană (Transilvania,
Banatul, Oltenia și o parte din Muntenia de mai târziu). In urma
acestor schimbări de ordin politic-teritorial, s-au creat condiții
favorabile pentru propagarea noii învățături și în nordul
Dunării. Se poate vorbi de anumiți "misionari neoficiali"
recrutați dintre coloniști, soldați din armata romană, negustori
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sau sclavi, care îmbrățișase credința creștină înainte de a veni
în Dacia.

In secolul al III-lea numărul acestor misionari "laici" a
sporit prin anumiți captivi creștini - pe care goții, stabiliți atunci
în teritoriile nord-dunărene, îi aduceau aici din Asia Mică, unde
creștinismul era cunoscut din "veacul apostolic". Din rândul lor,
unii erau hirotoniți ca episcopi, horepiscopi, preoți și diaconi.
Trebuie menționat că predicarea Evangheliei în cuprinsul
imperiului roman a întâmpinat
multe greutăți, datorită faptului că
până în anul 313 - când împăratul
Constantin cel Mare (306-337) i-a
acordat libertate, prin cunoscutul
"Edict de la Mediolanum" (azi
Milano) - era considerată ca "religio
illicita" (neadmisă). Dar, după
retragerea administrației și a legiunilor romane din provincia Dacia,
prin anii 271/275, s-au creat
premise favorabile pentru răspândirea creștinismului în spațiul carpato-dunărean.
La aceasta a contribuit și faptul că, în timpul lui
Constantin cel Mare, Câmpia munteană a reintrat în stăpânirea
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imperiului, deci legăturile permanente ale locuitorilor de
aceeași limbă de pe ambele maluri ale Dunării au contribuit la
răspândirea masivă a învățăturii creștine.
Mărturii arheologice paleocreștine
Acest lucru este confirmat și de un număr apreciabil de
piese arheologice paleocreștine, descoperite în peste o sută de
așezări daco-romane (în număr mult mai mare s-au descoperit
în Scythia Minor).
Intre cele mai semnificative
reținem: "gema de la Potaissa"
(azi Turda) cu o serie de
reprezentări simbolice, între care
și Bunul Pastor; o tăbliță votivă
(donarium) de la Biertan, lângă
Mediaș,
cu
inscripția
"Ego
Zenovius votum posul" și un disc
cu monograma lui Hristos (XP); un
fragment ceramic descoperit la
Porolissum (azi Moigrad, jud.
"Ego Zenovius votum posul"
Sălaj); mai multe opaițe (lămpi)
de bronz sau de lut ars, decorate cu semnul crucii sau cu
monograma lui Hristos, descoperite mai ales în centrele urbane
ale fostei provincii. Alte obiecte paleocreștine s-au descoperit în
Banat și în Oltenia (de pildă, părți dintr-un candelabru de
bronz, descoperit la Răcari-Dolj, folosit desigur într-un lăcaș de
cult. Majoritatea acestora sunt din secolul al IV-lea, dar unele
par să fie și mai vechi.
S-au descoperit și câteva obiecte paleocreștine la
Bărboși - Galați, important cap de pod roman la confluența
Siretului cu Dunărea, care, după aprecierea arheologilor aparțin
secolului al III-lea.
Un lucru care trebuie subliniat în chip deosebit este acela că
- pentru secolul IV - avem primele dovezi literare și arheologice
privind existența unor lăcașuri de cult în teritoriile daco-romane
nord-dunărene.
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Astfel de biserici paleocreștine s-au construit peste
ruinele castrului roman de la
Slăveni (jud. Olt); iar la
Porolissum (azi Moigrad, jud.
Sălaj) un fost templu păgân a
fost transformat în lăcaș de
cult creștin.
In alte două centre s-au
descoperit
fundațiile
unor
bazilici și anume la Sucidava
Dobrogea – mormintele
(azi Celei - Corabia, jud. Olt),
Sf. Epitectus și Astion
cu o serie de inscripții creștine
în limba greacă și la Morisena
(azi Cenad, jud. Timiș).
Se pare că și actuala lucrare din Densus (jud.
Hunedoara) este un fost monument funerar roman transformat
în lăcaș de cult creștin prin secolul al IV-lea.
In actul martiric al Sfântului Sava, care și-a dat viața
pentru Hristos undeva în părțile Buzăului, la 12 aprilie 372, se
relata că el "cânta psalmi în biserică". Firește, toate aceste
lăcașuri de cult presupun existența unor preoți și ierarhi, cum
vom constata în paginile următoare.
Mărturii lingvistice
Un argument convingător asupra vechimii creștinismului
românesc ne oferă numeroasele cuvinte cu sens religios din
fondul principal lexical al limbii romane, folosite din secolele
III-IV până azi.
O parte din termeni au fost preluați din latina populară
vorbită de strămoșii noștri daco-romani și "încreștinați", iar alții
creați pe loc de noii mărturisitori ai credinței creștine. Notăm
cuvintele: biserică (din bazilica), credință, lege, Înviere,
Înălțare, Bobotează, Treime, Tată, Fecioară, înger, altar, cruce,
rugăciune, toacă, tâmplă, păcat, părinte, păgân, a boteza, a
cununa, a cumineca, a se închina, a se ruga ș.a.
Câteva sărbători creștine au preluat numirile unor vechi
sărbători păgâne apropiate ca dată de ale noastre, primind,
însă, un înțeles nou, creștin (Calatio-calationem - Crăciun,
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Florilia - Florii,
sărbătoare).

Rosalia

-

Rusalii,

dies

conservatoria

Carte creștină (XIX)

Tetravangheliar +Nicodim

M-rea Negru Vodă (sec. XV)

Pisanie din Dâmbroca

Primele tipărituri din
Șcheii Brașovului

-

Un
amănunt
semnifi-cativ este acela că
în rugăciunea "Tatăl nostru", ca și în Simbolul de
credință, alcătuit la primele două Sinoade ecumenice (325 și 381) peste
90% din cuvinte sunt de
origine latină (excepție
fac: Tatăl nostru, greșeala,
ispita și mântuiește), ceea
ce arată că ele au fost
cunoscute de strămoșii romanilor încă din peri-oada
de formare a lor ca popor.
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Martiri creștini

Sfinții daco-romani

Sf. Niceta de Remesiana

Martirii de la Niculițel

Sf. Sava Gotul & Teotim
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Sfinții Mucenici Astion și Epictet

Martirul Sf. Sava din Buzău
(12 aprilie 372)

Sf. Maxim, Cvintilian & Dadas

Sf. Mucenici Nicandru și Marcian

Se cunosc mai multe nume
de creștini care au suferit
moarte martirică în timpul
persecuțiilor pornite de goți,
cum a fost acel Sava pe care lam pomenit mai sus, în părțile
Buzăului, în anul 372, un sfânt
Nichita și alții. In provincia
Scythia Minor și în imediata
apropiere, numărul creștinilor
Peștera celor 4 martiri de la Niculițel martirizați în cursul persecuției
lui Diocletian, în jurul anului
300, este foarte ridicat.
Consemnăm între ei pe Zoticos, Atalos, Kamasis și
Filipos, toți la Noviodunum (azi Isaccea), ale căror moaște s-au
descoperit într-o criptă de la Niculițel, jud. Tulcea (azi depuse
în biserica mânăstirii Cocoș), pe Chiril, Chindeas și Tasius la
Axiopolis (azi Cernavodă), preotul Epictet și convertitul său
Astion, la Halmyris (azi Dunavăț), Macrobiu, Gordian, Heli,
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Lucian, Zotic și Valerian, frații Argeu, Narcis și Marcelin, toți la
Tomis (azi Constanța). In orașul Durostorum (azi Silistra), la
granița dintre provinciile Scythia Minor și Moesia Inferior,
consemnăm numele soldaților martiri Pasicrat, Valentin,
Marcian și Nicandru, iar mai târziu pe soldatul Emilian; în satul
Ozobia, lângă Durostorum, au patimi martirii Quintilian, Maxim
citețul și Dadas.
Ierarhia bisericească

Primul Sinod Ecumenic

Preotul misionar Ulfila

Toate informațiile de mai sus duc la constatarea că
trebuia să existe și o organizare bisericească în teritoriile
carpato-dunărene. Izvoarele istorice au dovedit că încă de la
începutul secolului al IV-lea, deci îndată după promulgarea
edictului de la Mediolanum din 313, sunt atestate documentar
aproximativ 15 scaune episcopale în diferite cetăți de pe malul
drept al Dunării, în provinciile romane Pannonia Inferior, Dacia
Ripensis și Moesia Inferior (azi în Iugoslavia și mai ales
Bulgaria) - la Sirmium, Singidunum, Viminacium, Oescus,
Bononia,
Marcianopolis,
Novae,
Appiaria,
Abbvitus,
Durostorum, ai căror titulari au participat la lucrările unor
Sinoade ecumenice sau locale. Presupunem că acestea erau și
mai vechi, pentru că în jurul anului 300, în cursul persecuției lui
Dioclețian, în cetățile respective a suferit moarte martirică un
număr apreciabil de preoți.
In nordul Dunării se cunoaște un singur episcop și
anume Teofil "al Gotiei", participant la lucrările primului Sinod
ecumenic de la Niceea din anul 325; titulatura lui se explică
prin aceea că la data respectivă teritoriile nord-dunărene erau
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sub stăpânirea goților. In anul 336 a fost hirotonit la
Constantinopol un ucenic al lui Teofil, Ulfila, unul din marii
misionari din ținuturile nord-dunărene (unul din părinți era
grec, altul got). Potrivit relatărilor unui istoric de atunci,
Filostorgiu, el "a fost hirotonit episcop pentru toți creștinii din
țara getică", deci dintr-o țară ai cărei locuitori erau considerați
ca "geți" (acum daco-romani). Reîntors în nordul Dunării, el a
predicat în limbile gotică, latină și greacă (pentru descendenții
grecilor luați în captivitate de goți). La început a fost ortodox,
dar mai târziu a devenit arian sau semi-arian. In chip deosebit
trebuie arătat că acum a început traducerea Bibliei în limba
gotică, folosind și un alfabet nou, creat de el. Prin anul 348 a
fost nevoit să se refugieze - cu mulți credincioși - în sudul
Dunării, din cauza persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor
de conducătorii goților, continuându-și acolo activitatea până la
moarte (c. 381-383).
Pe lângă aceștia, au putut activa în nordul Dunării și alți
episcopi, dar și așa numiții "horepiscopi", adică episcopi de sat,
atestați în Biserica veche între secolele III-XI, care locuiau în
sate și activau numai din încredințarea unor episcopi cu eparhie
sau episcopi "perihoreți", misionari.
Organizarea bisericească din Schythia Minor

Drumul misionarismului
Sfântului Andrei

Ruinele din Halmyris atestă
creștinismul în Dobrogea (sec. IV)

Menționam la început că Sfântul Andrei a trebuit să
hirotonească episcopi, preoți și diaconi în cetățile de la Pontul
Euxin în care a predicat pe Hristos. La rândul lor, primii
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episcopi au hirotonit pe alții, chiar în condițiile în care credința
creștină nu era încă recunoscută legal.

Podoabe cu simboluri creștine din
secolele III-IV

Ruinele din Histria atestă creștinismul
din Dobrogea

Numai așa se poate explica faptul că în cetatea Tomis,
metropola provinciei, sunt atestați documentar mai mulți
episcopi. Actele martirice amintesc pe episcopii Evangelicus ,
Efrem și Tit la începutul secolului al IV-lea. Un episcop de
Tomis cu numele Marcu a participat la lucrările primului Sinod
ecumenic de la Niceea. In anul 369 era atestat documentar
episcopul Betranion , apărător al Ortodoxiei în fața ereziei
ariene; urmașul său Gherontie a participat la Sinodul II
ecumenic de la Constantinopol din 381. In secolul al V-lea sunt
cunoscuți episcopii Teotim I , Timotei (care a luat parte la
Sinodul III ecumenic din 431, de la Efes), Ioan , Alexandru ,
Teotim II , iar în secolul următor Paternus și Valentinian . Toți
erau oameni de mare cultură, autori de scrieri teologice, care
au luat parte la controversele dogmatice ale timpului.
In secolul al VI-lea Scythia Minor era o "provincie
mitropolitană", iar titularul ei devenise mitropolit, având 14
episcopii sufragane, în principalele orașe ale provinciei. Toate
aceste scaune episcopale - inclusiv Tomisul - erau în legătură
directă cu Patriarhia din Constantinopol, noua capitală a
imperiului, principiu consfințit printr-o hotărâre a Sinodului IV
ecumenic de la Calcedon, din anul 451. Deci erau legați de
Roma prin limbă, iar de Constantinopol prin credință.
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Sigla Arhiepiscopiei Tomisului

Martirajul Sfinților de la Niculițel
(sec. IV)

Schița unei biserici din Dobrogea (sec. IV)

Porolissum – Vestigiile unei biserici din
secolul al II-lea

Din aceeași provincie erau originari și câțiva teologi
de prestigiu, din care vom menționa doar doi: Sfântul Ioan
Casian (c. 360-435), întemeietorul a două mânăstiri în Marsilia
(azi Marseille – Franța), autorul unor lucrări teologice
(Convorbiri cu Părinții, Despre așezămintele mânăstirești cu
viața de obște, Despre întruparea Domnului ș. a.) și Dionisie
Exiguul (sau "cel smerit", c. 460-545), traducătorul unor cărți
teologice și canonice din grecește, cel care a pus bazele
actualului sistem cronologic, cu numărarea anilor de la
nașterea lui Hristos ("era creștină").
„Îi cinstim pe sfinţi imitându-i.” Sf. Ioan Gură de Aur
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Răspândirea masivă a
creștinismului în teritoriul dintre
Dunăre și Mare este confirmată
și de cele aproximativ 35 de
bazilici din secolele IV-VI descoperite în principalele centre urbane ale provinciei, la Tomis,
Callatis (azi Mangalia), Tropaeum
Traiani
(Adamclisi),
Histria
(Istria), Axiopolis (Cernavodă),
Troesmis
(Iglitia),
Dinogetica
(Garvan) etc., la care se adaugă
peste o sută de inscripții de
obiecte cu caracter din secolele
IV-VI. Din toate acestea, se
poate desprinde constatarea că
nu poate fi vorba de o încreșCuvioșii Ioan Casian și
tinare a strămoșilor noștri la o
Dionisie Exigul
anumită dată, de o convertire a
lor în masă, din
ordinul conducătorilor politici sau în urma activității unor
misionari oficiali, cum este cazul altor popoare din jur.
La daco-romani procesul de încreștinare are o notă
specifică, în sensul că a durat câteva secole, fiind rezultatul
contactului direct al populației autohtone și al coloniștilor cu
propovăduitorii noii credințe religioase. Limba latină și credința
creștină au fost factorii care au contribuit la consolidarea
procesului de unificare etnică, lingvistică și spirituală a
autohtonilor cu noii veniți în Dacia, de neamuri și credințe
diferite.
Romanizarea și creștinarea au fost două procese paralele,
încât se poate spune că la încheierea lor a apărut în istorie un
popor nou, cel român, cu o credință nouă, cea creștină, cu alte
cuvinte poporul român s-a născut creștin .
"Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita
naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți
nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomeninduse, toată firea într-o mai bună stare." (Sfântul Ioan Damaschin)
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B.-BISERICA ROMÂNEASC
ÎN SECOLELE VII-XI
In jurul anului 600, întreaga organizare bisericească de la
Dunărea de Jos s-a prăbușit sub presiunea triburilor avaroslave. Prin așezarea slavilor în Peninsula Balcanică, legăturile
daco-romanilor din nordul Dunării cu populațiile romanizate din
sudul ei au slăbit. Dar procesul de romanizare și încreștinare
fiind încheiat, strămoșii noștri au putut să asimileze unele
grupuri de popoare cu care au fost nevoiți să conviețuiască. Iar
credința creștină - ca formă superioară de manifestare
spirituală - au reușit s-o impună și popoarelor migratoare
așezate la noi, ea devenind astfel un factor de cultură și de
civilizație în rândul acestora.

Gresie mozaicală dintr-o biserică
bizantină, sec. al IV-lea d.H.

Ruine ale vechiului scaun episcopal
al vlahilor

In schimb, slavii au reușit să impună limba slavă în cultul
Bisericii noastre - începând cu secolul al X-lea - care s-a
menținut până în secolul al XVII-lea.
Știrile privitoare la viața bisericească a românilor, dupa
anul 600, sunt destul de lacunare. Continuitatea unei vieți
creștine este atestată însă de descoperirile arheologice: șase
bisericuțe rupestre într-un masiv calcaros la Basarabi - jud.
Constanța, desigur o așezare mânăstirească (secolele IX-XI,
după unii istorici chiar din secolele IV-XII), fundațiile a doua
biserici în nordul Dobrogei, una la Niculițel (secolele X-XII), alta
la Gărvan (fosta Dinogetia) din aceeași perioadă. In jurul celei
din urmă s-au descoperit resturi de pictură, la care se adaugă
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numeroase obiecte de cult creștine între care și bucăți dintr-un
clopot, cel mai vechi cunoscut la noi în țară.
O serie de cruci relicvariu și chiar matrițe pentru
confecționarea crucilor s-au descoperit în diferite părți ale țării,
inclusiv dincolo de Prut.
Fundațiile de biserici s-au descoperit la Dăbâca, la c. 30
km. NV de Cluj-Napoca (secolele X-XI), altele sub bisericile
catolice de mai târziu din Alba Iulia și Prejmer, jud. Brașov și
altele. Aceste descoperiri sunt nu numai probe incontestabile
asupra continuității românilor ortodocși pe aceste meleaguri, ci
constituie și indicii sigure pentru exigenta unor episcopi români.
Probabil, în locul vechiului scaun episcopal de la Tomis, distrus
de avari și slavi, va fi luat ființă altul, în nordul Dobrogei, poate
la Dinogetia - Garvan, unde s-au descoperit biserica și atâtea
obiecte de factură creștină. Nu este lipsit de interes să
menționăm că în secolele XI-XIV exista o "episcopie a vlahilor"
în sudul Dunării - pe teritorii aparținătoare azi Bulgariei și
Iugoslaviei - iar după 1185/86 a luat naștere o Arhiepiscopie
vlaho-bulgară la Târnovo, în cadrul statului "vlaho-bulgar" de la
Târnovo, creat atunci.

Biserica din Densus, Oltenia, zidită pe
ruinele altei biserici din sec. III

Cetatea Poenari,
la sfârșitul secolului al XIII-lea

In teritoriile intracarpatice, din secolele IX-X, poate chiar
mai de mult - odată cu cristalizarea primelor formațiuni politice
cunoscute (Gelu, în Transilvania propriu-zisă, se pare cu centrul
la Dăbâca; Menumorut, în Bihor și Arad; Glad, în Banat; altul în
jurul orașului Alba-Iulia), locul horepiscopilor și al episcopilor
misionari a fost luat de episcopii propriu-ziși (eparhioți).
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Cu alte cuvinte, în noua situație politică, cu conducători
care își aveau reședința într-o cetate, instituția horepiscopilor
s-a dovedit necorespunzătoare, întrucât fiecare conducător
politic voia să aibă în "cetatea" sa un episcop, care să-și întindă
cârmuirea peste preoții și credincioșii din formațiunea politică
respectivă. Astfel de episcopii ortodoxe românești au putut
exista la Dăbâca, centrul stăpânirii lui Gelu Romanul; la AlbaIulia, pe lângă conducătorul politic de acolo; la Biharea, centrul
stăpânirii lui Menumorut; la Morisena, pe lângă ducele Glad.
Intr-o diplomă a împăratului Vasile II Bulgaroctonul al
Bizanțului (976-1025) din anul 1020, era menționat un "castru
episcopal" la Dibiscos, probabil vechiul Tibiscum din timpul
romanilor (Jupa - Caransebeș, după alții, Timișoara de azi).
După cotropirea Transilvaniei de către regatul catolic
maghiar (secolele XI-XIII), în locul vechilor formațiuni politice
românești s-au creat așa-numitele "comitate" (Bihor, Alba,
Hunedoara, etc.).
Același lucru s-a întâmplat și cu instituțiile bisericești ale
românilor, adică, în locul episcopiilor ortodoxe de aici, au luat
naștere episcopii catolice maghiare. Deci, odată cu crearea
comitatului Bihor, cu reședința în Biharea, în locul episcopiei
ortodoxe s-a creat o episcopie latină, mutată în curând la
Oradea, unde a rămas până aproape de zilele noastre, fapt
recunoscut și de unii istorici maghiari. Tot așa, sediul
comitatului Alba a fost stabilit în Alba-Iulia, unde s-a creat și o
episcopie romano-catolică, existentă până azi, în locul celei
ortodoxe. Episcopia catolică de Morisena (Cenad) a fost creată
de regele Ștefan cel Sfânt, probabil al Ungariei, în anul 1038,
după ce a cucerit cetatea de la principele Ohtum sau Ahtum
(tot aici a adus și călugări latini în mânăstirea ortodoxă Sfântul
Ioan Botezătorul ). Deci, episcopiile catolice din Transilvania au
luat ființă pe locul vechilor scaune episcopale - sau
horepiscopale - ortodoxe de la Biharea (Oradea), Alba-Iulia și
Morisena - Cenad. Fenomenul înlocuirii unor biserici și
mânăstiri ortodoxe cu altele, catolice, poate fi urmărit și în alte
părți ale Transilvaniei.
In ciuda acestor schimbări și a politicii de catolicizare a
românilor dusă de regii Ungariei, de multe ori instigați de papa,
organizarea bisericească a românilor ortodocși a supraviețuit.
De pildă, într-o scrisoare a papei Inocențiu III către
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arhiepiscopul de Calocea, din 1205, era menționată o episcopie
ortodoxă "pe moșiile fiilor cneazului Balea". Episcopia
respectivă putea fi ori în părțile Bihorului ori ale Hunedoarei,
unde existau cneji cu acest nume, unii din ei ctitori de biserici.
O organizație bisericească
superioară la românii transilvăneni este sugerată de însăși
existența unor mânăstiri ortodoxe din secolele XI-XIV, unele dispărute, dar multe în ființă
până azi. In afara de bisericile
de la Dăbâca, sunt atestate
documentar mânăstirile de la
Morisena, la începutul secolului al XI-lea, de la Meseșeni,
în satul Moigrad-Sălaj, de la
Ruinele mânăstirii Vodița
Hodoș - jud. Arad, câteva
(ridicată în anul 13740
biserici rupestre în părțile
Sălajului și
la Cheile Cibului, în jud. Alba, etc.
In 1204 regele Emeric al Ungariei informa pe papa
Inocențiu III, că unele biserici "ale călugărilor greci", adică
ortodocși, din regatul său, se ruinează "din lipsa de grijă a
episcopilor diecezani și din pricina acelor greci înșiși". Înseamnă
că în Transilvania ființau - încă din secolul al XII-lea - puternice
nuclee de viață monahală ortodoxă, care presupun și existența
unor ierarhi, care să îndrume întreaga activitate bisericească.

Biserica din Brăteiu, județul Sibiu,
construită în secolul al XIV-lea

Ruinele primei biserici bizantine,
din Alba Iulia – secolul X
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In afară de acestea, în toată Transilvania existau
numeroase biserici românești de piatră, din care unele
dăinuiesc până astăzi, cele mai multe în județul Hunedoara,
ctitorii ale cnejilor români din acele locuri: Densus (menționată
mai sus, refăcută în secolul al XIII-lea), Streisângeorgiu
(secolul al XII-lea) - cu fresce din 1313-1314 și cu o inscripție
în care sunt menționați preotul Nanes și zugravul Teofil,
refăcută în 1408-1409 de cneazul Candres și soția sa Nistora Strei, Sântămăria Orlea, Cetatea Colțului, Gurasada (toate din
secolul al XIII-lea), Ostrov, Sânpetru, Nucșoara, Peșteana,
Lesnic, Criscior, Ribița, mânăstirea Prislop (toate din secolul al
XIV-lea), iar în alte părți ale Transilvaniei: mânăstirea Rameti jud. Alba (secolul al XIV-lea), cu o inscripție din 1377 care
consemna numele arhiepiscopului Ghelasie și al zugravului
Mihu, Zlatna și Lupșa, în județul Alba, biserica Sfântul Nicolae
din Scheii Brașovului (secolul al XV-lea, pe locul uneia mai
vechi), Vad și Feleac, în județul Cluj (secolul al XV-lea) și multe
altele.

Mânăstirea Cotmeana – Argeș,
(1377 – 1388)

Biserica feudală, restaurată la
Curtea de Argeș (secolul IV)

Același lucru se poate spune despre mânăstirile din
Banat: Bezdin, Partos, Lipova, Șemlac, Sângeorge, Srediștea
Mica, Varadia, Mesici, Voilovița, Cubin, Zlătița, Cușici, Baziaș,
Ciclova, Ogradena Veche, toate din secolele XIV-XV. In Bihor,
cnejii români au ridicat mânăstirea de la Voievozi (secolele XIIXIV), bisericile din Seghiște, Remetea, Tileagd (secolele XIVXV) ș.a. In Maramureș consemnăm mânăstirea Sfântul Mihai
din Peri, pusă sub jurisdicția Patriarhiei din Constantinopol în
1391, bisericile din Cuhea, Ieud, Biserica Albă, Apșa de Mijloc,
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Sărăsău, Bârsana etc., toate din secolele XIV-XV. In actele
medievale sunt menționați - începând cu a doua jumătate a
secolului XIV – numeroși protopopi, preoți și egumeni, care
slujeau în bisericile și mânăstirile respective.

Curtea de Argeș – Basarab I,
(1310 – 1352)

Densus – Biserica Sfântul Nicolae

Curtea de Argeș – Troița
de la biserica San Nicoară

Excavări la biserica San Nicoară,
secolele XIII - IV
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Existând atâtea biserici
preoți și călugări, în mod
existat și episcopi care să
respective, să hirotonească
egumeni.

și mânăstiri, precum și egumeni,
firesc trebuie să admitem că au
sfințească bisericile și mânăstirile
preoți, să numească protopopi și

Densus, Sarmisegetuza, sec. X

Desești, biserica din lemn, restaurată

Ruinele bisericii San Nicoară,
Curtea de Argeș (sec. XIII)

Biserica din Densus,
frescă (sec. III)

Pentru existența unor episcopi români din Transilvania
pledează și numeroasele măsuri de asuprire luate de papi sau
de regii maghiari (îndeosebi de Ludovic cel Mare în 1366 și
Sigismund de Luxemburg în 1428) împotriva Bisericii ortodoxe
românești de aici. Asemenea măsuri nu erau necesare decât
împotriva unei Biserici bine organizate și nicidecum împotriva
unor creștini izolați și fără cârmuitori bisericești care ar fi putut
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fi convertiți ușor la catolicism. Toate acestea constituie mărturii
sigure asupra continuității elementului românesc ortodox în
teritoriile intracarpatice.
Pentru secolele XIII-XIV avem o serie de știri și despre
viața bisericească a românilor de la sud și est de Carpați.
Astfel, este atestată documentar o Mitropolie cu reședința la
Vicina, localitate identificată de cei mai mulți cercetători cu
orașul Isaccea de azi, vechiul Noviodunum, pe malul drept al
Dunării, în apropierea Deltei.

Biserica Protaton – Catapeteasmă din
marmură (secolul X)

Biserica Curtea Domnească
(secolele XIII – XIV)

N-ar fi exclus ca ea să fi fost o continuare a episcopiei pe
care am presupus-o, în secolele IX-XII, tot în părțile de nord
ale Dobrogei, la Dinogetia - Garvan. Ierarhii de la Vicina
(Teodor, Luca, Macarie, Chiril, Iachint) erau greci de neam,
aflați sub jurisdicția directă a Patriarhiei din Constantinopol. In
prima jumătate a secolului al XIV-lea, însemnătatea Vicinei a
început să scadă, datorită deselor incursiuni ale tătarilor din
nordul Mării Negre. Orașul a ajuns apoi în stăpânirea lui
Basarab I, domnul Țării Românești. Ultimul mitropolit de Vicina,
Iachint, va fi mutat de domnitorul Nicolae Alexandru Basarab în
scaunul de mitropolit al Ungrovlahiei, act recunoscut de
Patriarhia Ecumenică în 1359.
O scrisoare a papei Grigorie IX, din 14 noiembrie 1234,
făcea amintire de niște "pseudoepiscopi de ritul grecilor", în
regiunile de curbură ale Carpaților, în apropiere de Episcopia
catolică a cumanilor, înființată cu câțiva ani înainte. Aceștia
erau episcopi ortodocși români, deoarece cancelaria papală
medievală numea pe toți episcopii - ierarhi "pseudoepiscopi" și
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"greci", indiferent de originea lor etnică. Tot așa, din diploma
dată de regele Bela al IV-lea al Ungariei cavalerilor ioaniți, la 2
iunie 1247, în care erau menționate formațiunile politice
conduse de voievozii Litovoi pe Jiu, în Oltenia și Seneslau, pe
Argeș și cnejii Ioan și Farcaș, ambele în dreapta Oltului, aflăm
de existența unor "arhiepiscopi și episcopi", firește tot de neam
român. Înseamnă că, pe lângă fiecare formațiune politică,
există câte un conducător bisericesc.

Simbol creștin în capela de lemn
din Corund (1494)

Simboluri în capela de lemn
din Corund (1494)

Ruinele Mânăstirii Cârța
(secolul al XII-lea)

Cozia, scenă murală – sec. XIV

In Moldova vor fi existat ierarhi ortodocși în "țara
bolohovenilor", a "berladnicilor" și a "brodnicilor", amintite în
izvoarele medievale. In 1353, un episcop cu numele de Chiril
Românul era amintit la Przemysl, în Polonia, după cum în
secolele XI-XIV existase "episcopia vlahilor" din Peninsula
Balcanică.
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C.-BISERICA DIN ȚARA ROMÂNEASC
ȘI MOLDOVA ÎN EVUL MEDIU
(MIJLOCUL SECOLULUI AL XIV, 1821)
In prima jumătate a secolului al XIV-lea a avut loc procesul
de unificare statală a formațiunilor politice existente atunci la
sud și est de Carpați, sub un singur conducător.
Dar odată cu unificarea
cnezatelor și voievodatelor
românești de la sud de Carpați
într-un
singur
stat
independent,
Țara
Românească , precum și după
formarea celui de al doilea
stat, Moldova, la răsărit de
Carpați,
a
avut
loc
și
unificarea bisericească din cele
două state românești independente.
Deci, în locul mai multor ierarhi, existenți pe lângă fiecare
voievod, a fost ales unul singur, purtând titlul de mitropolit. Cu
alte cuvinte, procesul de unificare politică a fost urmat, în chip
firesc, de unificarea bisericească, așa cum s-a întâmplat și in
cazul statelor slave învecinate și cum era în tradiția ortodoxă,
ca organizarea bisericească să se adapteze celei politice.

Sf. Iachint, Mitropolit al
Țării Românești

Catedrala Ortodoxă Română din Târgoviște
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La scurt timp după aceasta, domnii celor două țări au cerut
Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol - cea mai înaltă
autoritate bisericească în Răsăritul ortodox - să recunoască
oficial sau canonic cele două Mitropolii românești, care urmau
să stea sub dependența aceleia.

Mânăstirea Curtea de Argeș

Catedrala Patriarhală din București

In 1359, Patriarhia a recunoscut oficial Mitropolia
Ungrovlahiei sau Țării Românești , cu scaunul la Argeș și pe
unicul ei titular Iachint , până atunci mitropolit la Vicina, în
nordul Dobrogei. In 1517, scaunul mitropolitan a fost mutat la
Târgoviște, iar în 1668 la București, unde a rămas până astăzi.
Intre anii 1370-c. 1401, în Țara Românească a funcționat o
nouă Mitropolie, a Severinului , pentru ținuturile din dreapta
Oltului. La începutul secolului al XVI-lea s-au creat Episcopiile
Râmnicului și Buzăului , care funcționează până azi. Intre anii
1793-1949 a funcționat o Episcopie la Arges, reactivată în
1990.
Mitropolia Moldovei este menționată pentru prima dată în anul
1386. Recunoașterea ei a întâmpinat greutăți din partea
Patriarhiei Ecumenice, care intenționa să impună un ierarh
grec, pe când țara voia un român. Abia la 26 iulie 1401 a fost
recunoscut ca mitropolit moldoveanul Iosif - hirotonit la Halici înrudit cu domnul țării. Reședința Mitropoliei era la Suceava, iar
în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, a fost mutată la Iași.
Exista un scaun vlădicesc la Rădăuți , pe lângă biserica Sfântul
Nicolae , se pare încă din timpul lui Bogdan întemeietorul
(1359-c. 1365). Episcopia de Rădăuți a funcționat timp de
câteva secole, iar în 1781 a fost mutată la Cernăuți, ca urmare
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a anexării Moldovei de nord la imperiul austriac (1775). In
timpul lui Alexandru cel Bun s-a creat o nouă eparhie, la
Roman , care există până azi, iar în 1598 a luat ființă a treia
eparhie la Huși , care a existat până în 1949, când s-a contopit
cu cea a Romanului (a fost reactivată în 1976). Este necesar să
subliniem că în secolele XIV-XVIII Biserica din Țara
Românească și Moldova trebuie privită ca o Biserică de stat,
oficială – moștenire din Bizanț, - ea deținând un rol important
în viața politică a țării și îndrumând întreaga activitate culturală
și de asistență socială-umanitară.
Deținând un astfel de rol,
între mitropoliții Ungrovlahiei sau
remarcat o
seamă
de
personalități,
din care vom
menționa doar câteva nume. In
prima jumătate a secolului al
XVI-lea au păstorit mitropoliții
Maxim Brancovici (c. 15051508), retras la mânăstirea
Crusedol, din Serbia, ctitoria sa
(+1516, trecut de Biserica sârbă
în rândul sfinților); Macarie (c.
1512-c. 1521), fost tipograf, care
a imprimat primele cărți slavone
pe pământ românesc (Liturghierul 1508, Octoihul 1510 și
Tetraevanghelul 1512); iar la
sfârșitul secolului Eftimie
(1594-1602), omul de încredere al lui Mihai Viteazul, care l-a
trimis în câteva misiuni diplomatice. La începutul secolului al
XVII-lea a păstorit mitropolitul Luca din Cipru (1602-1629),
fost episcop de Buzău (1583-1602), un talentat copistminiaturist, care a fost trimis în misiuni diplomatice de Mihai
Viteazul la principele Transilvaniei și la țarul Rusiei. In timpul
lui Matei Basarab au păstorit doi mitropoliți cărturari, Teofil
(1636-1648), sub care s-au înființat tipografiile de la
Câmpulung, Govora, Dealul și Târgoviște, imprimându-se mai
multe cărți în slavonește și românește ( Pravila de la Govora,
1640, Cazania de la Govora-Dealu, 1642-1644) și Ștefan
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(1648-1653 și 1655-1668), care a tipărit primele cărți de slujba
cu tipicul în românește.

Călugări tipografi la Râmnic

Tiparnița de la Golești

Cartea Călăuza Ortodoxă

M-rea Hodoș Bodrog
In a doua jumătate a
secolului consemnăm pe mitropoliții Varlaam (1672-1679), care
a înființat o nouă tipografie la
București, ctitorul a trei schituri și
Teodosie (1668-1672 și 16791708), sprijinitor al activității
cultural-artistice sub domnitorii
Șerban Cantacuzino și Constantin
Brâncoveanu
(Biblia
de
la
București din 1688 ș. a.). Un loc
aparte în istoria Bisericii și a

SCURT ISTORIC AL ORTODOXIEI ROMÂNE

31

culturii românești ocupă mitropolitul Antim Ivireanul (17081716), originar din Iviria sau Gruzia (canonizat în 1992), unul
din marii ierarhi cărturari, îndrumătorul tipografiilor din
București, Snagov, Râmnic și Târgoviște, în care s-au imprimat
peste 60 de cărți, în limbile română, greacă, slavă și arabă, cel
care a desăvârșit procesul de romanizare al slujbelor
bisericești, autorul cunoscutelor "didahii", ctitorul mânăstirii
"Toți Sfinții" din București.
In secolul al XVIII-lea, consemnăm pe mitropoliții Daniil
(1719-1731), Neofit Cretanul (1738-1753), originar din insula
Creta, Grigorie II (1760-1787), Dositei Filitti (1793-1810),
îndrumători ai activității cultural-tipografice și alții.

Biserica și tiparnița de la Snagov

Biserica și tiparnița de la Dealu

Biserica și tiparnița
de la M-rea Govora

Palatul Episcopal din Buzău
și tiparnița

La Râmnic consemnăm pe episcopii Damaschin Dascălul
(1708-1725), Climent (1737-1748), ctitorul câtorva schituri și
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biserici de mir, Grigorie Socoteanu (1748-1764), Chesarie
(1774-1780) și Filaret (1780-1792), care au continuat acțiunea
de traducere și tipărire de cărți în limba română. La Buzău s-au
remarcat episcopii Serafim (1648-1668), Grigorie (1668-1691),
ctitorul schitului Golești, moldoveanul Mitrofan (1691-1702),
care a pus bazele tiparniței de acolo, Cosma Popescu (17631787), ajuns apoi mitropolit, Constandie Filitti (1793-1819), iar
la Argeș primul episcop Iosif (1793-1820), alt mare cărturar și
ctitor de lăcașuri sfinte.
Intre mitropoliții moldoveni s-au impus Teoctist I (14531478) și Gheorghe (1478-1508), amândoi păstorind în timpul
lui Ștefan cel Mare, Teoctist II (1508-1528), ierarh cărturar,
Teofan I (1530) și Grigorie Roșca (1546-1551, +1570), care au
contribuit la împodobirea Voronețului cu picturi în interior și
exterior, Gheorghe Movilă (1588-1591 și 1595-1605), ctitorul
Mânăstirii Sucevița, Anastasie Crimca (1608-1617 și 16191629), ultimul mare miniaturist moldovean, ctitorul Mânăstirii
Dragomirna și fondatorul unui spital la Suceava.
In timpul lui Vasile Lupu a păstorit marele mitropolit
Varlaam (1632-1653, +1657), cunoscutul cărturar care a
tipărit Cartea românească de învățătură sau Cazania din 1643
și alte lucrări. In a doua jumătate a secolului, reținem numele
mitropolitului Dosoftei (1671-1674 și 1675-1686), primul mare
poet român (Psaltirea în versuri, 1673), primul mare prozator
(Viața și petrecerea sfinților, 4 vol. 1682-1686), primul
traducător din dramaturgia universală (drama Erofili, rămasă în
manuscris) și cel care a tipărit pentru prima oară în Moldova
cărți de slujbă în românește (Liturghierul în 1679 și 1683,
Molitvelnicul în 1681). In secolul al XVIII-lea s-au impus - prin
activitatea lor – mitropoliții Iacob Putneanul (1750-1760), om
de cultură, sprijinitor al aspirațiilor sociale ale poporului, Gavriil
Calimachi (1760-1786), care, deși român, a fost mitropolit al
Salonicului, Leon Gheuca (1786-1788) și Iacob Stamati (17921803), toți îndrumători ai activității cultural-tipografice.
La Roman consemnăm pe episcopii Macarie (15311548 si
1551-1558), autorul unei Cronici în limba slavonă, ctitorul
Mânăstirii Râșca, Pahomie (1707-1713), ucenic al Sfântului
Dimitrie, mitropolitul Rostovului, ctitorul Schitului Pocrov,
Ghedeon (1734-1743), ctitorul Mânăstirii Sihăstria, etc.
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La Rădăuți au păstorit, între alții, Ioanichie (1472-1504),
în timpul lui Ștefan cel Mare, Eftimie (1558-c. 1561), autorul
unei Cronici în limba slavonă, Isaia (c. 1564-1577), cărturar,
trimis în misiuni diplomatice, Teodosie Barbovschi (15981605), devenit, pentru scurt timp mitropolit, Efrem (1608-1613
și 1616-1623), copist de manuscrise în limba slavonă, Dosoftei
Herescu (1750-1789), cu o păstorire îndelungată, sub care
scaunul episcopal s-a mutat la Cernăuți. La Huși, consemnăm
pe primul episcop Ioan (1598-1605) și pe Inochentie (16521782) care a condus o delegație moldoveană la țarina Ecaterina
a II-a a Rusiei.
Menționam aici și faptul că teritoriile românești ocupate
de turci și transformate în raiale (Giurgiu, Turnu, Tighina,
Brăila), au fost scoase de sub conducerea ierarhilor munteni și
moldoveni și organizate într-o unitate bisericească aparte, sub
numele de Mitropolia Proilaviei (Brăilei), cu sediul la Brăila
(uneori în alte părți), în frunte cu ierarhi greci, sub jurisdicția
directă a Patriarhiei Ecumenice. A funcționat de la sfârșitul
secolului al XV-lea până în 1828. Credincioșii ortodocși români
din Dobrogea au ajuns sub cârmuirea mitropoliților greci de la
Brăila, până în 1828, și de la Dristra (Silistra) până în 1878.
Paralel cu aceste instituții bisericești superioare, s-a
dezvoltat și viața monahală . Știri despre existența acesteia
avem încă din secolele IV-VI (Sfântul Ioan Casian, Cuv.
Dionisie Exiguul, "călugării sciți", bisericuțele de la Murfatlar),
continuând cu mânăstirea de la Morisena, la începutul secolului
al XI-lea, cu așezările monahale rupestre de la Cheile Cibinului
(jud. Alba) și din părțile Sălajului (Moigrad, Jac, Creaca, Brebi).
Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, odată cu
organizarea statelor românești independente și a mitropoliilor
lor, domnii țării, unii dintre marii boieri și dintre ierarhi au
ridicat numeroase biserici, schituri și mânăstiri. Unele din ele
există până azi, altele au dispărut. Un rol însemnat în
reorganizarea vieții monahale de la noi a avut Sfântul Nicodim
(+1406), un aromân din Prilep (Serbia), călugărit la Muntele
Athos, care a ridicat Mânăstirile Vodița (lângă Turnu Severin) și
Tismana (jud. Gorj), cu ajutorul material al domnitorilor de
atunci. In același timp, Mircea cel Bătrân a ctitorit Mânăstirile
Cozia pe Valea Oltului și Cotmeana , în părțile Argeșului. In
primele decenii ale secolului al XV-lea, s-au ridicat Mânăstirile
Nucei, Snagov, Glavacioc, Comana, și altele. Dintre bisericile de
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mir, notăm pe cea cu hramul Sfântul Nicolae sau "domnească"
de la Curtea de Argeș, pe la mijlocul secolului al XIV-lea.
În Moldova, consemnăm Mânăstirea Neamț , în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea, pe locul uneia mai vechi, iar la
începutul secolului următor Bistrița , ctitoria lui Alexandru cel
Bun, Ițcani, Horodnic, Bohotin , apoi Vărzărești și Capriana ,
dincolo de Prut etc.

Transportul ecvestru al manuscriselor

Voroneț, perla Bucovinei,
(protejată de UNESCO)

Prislop (1360), centrul monahicesc
ardelean
In a doua jumătate a
secolului, notăm ctitoriile lui
Ștefan cel Mare (14571504):Mânăstirile
Putna,
Voroneț, Dobrovăț, Tazlău,
Sfântul Ilie , precum și
bisericile
din
Borzești,
Vaslui, Războieni, Piatra
Neamț,
Huși,
Botoșani,
Dorohoi, Hârlău, Reuseni și
altele, existente până azi.

Secolul al XVI-lea cunoaște un alt șir lung de ctitorii
domnești și boierești în Țara Românească: Dealu și Govora ale
lui Radu cel Mare; Argeș a lui Neagoe Basarab; Viforâta, Sfânta
Troiță (Radu Vodă) din București; apoi ctitoriile boierești:
Brâncoveni, Strehaia, Căluiu, Gura Motrului, Stănești, Bucovăț
(Coșuna), Cernica; ctitoriile vlădicești de la Izvoranu și Olteni
etc. In Moldova au fost ridicate acum ctitoriile voievodale de la
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Probota, Râșca, Moldovița, catedrala episcopală din Roman și
câteva biserici de mir, toate ale lui Petru Rareș; Slatina și
Pangarati ale lui Alexandru Lăpușneanu; Agapia, Galata și
Hlincea ale lui Petru Vodă Șchiopul; Sucevița a familiei
Movileștilor; apoi ctitoriile boierești de la Humor, Coșula, Golia
(în Iași) și altele.
Secolul al XVII-lea este cel mai bogat sub raportul
ctitoriilor. S-au ridicat acum numeroase mânăstiri și biserici de
către domnii celor două țări, de mitropoliți și episcopi, de mari
dregători, de călugări și preoți de mir, de locuitori ai târgurilor
și credincioși țărani. Intre marile ctitorii de acum trebuie să fie
consemnate
mânăstirile:
Arnota,
Sadova,
Căldărușani,
Măxineni, Plătărești, Strehaia, Plumbuita, Slobozia și câteva
biserici de mir, toate ctitorite de Matei Basarab; apoi Hurezi,
Sfântul Gheorghe Nou din București și un număr de biserici noi
la mânăstirile mai vechi (Brâncoveni, Mamul ș. a. ), cât și unele
biserici de mir, ctitorite de Constantin Brâncoveanu; Tot în
acest secol s-au ridicat și ctitoriile brâncovenești de la Dintr-un
lemn, Mărgineni, Bradu, Polovragi, Jitianu, Cornet, Aninoasa;
apoi ctitoriile familiei Cantacuzinilor: Adormirea din Râmnicu
Sărat, Zlătari și Colțea din București, Sinaia și Poiana; ca și
ctitoriile vlădicești: Trivale de lângă Pitești, Turnu, pe Valea
Oltului și Antim din București.

M-rea Bistrița, Jud. Vâlcea

M-rea Polovraci, Jud. Gorj

"O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit
sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru
care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut
Prunca cea Preasfântă. (Sfântul Ioan Damaschin)

36

PREOT PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE

M-rea Cocoș, Niculițel

M-rea Turnu, Jud. Vâlcea

In Moldova, numărul ctitoriilor a fost mai redus, dar mai
valoroase sub raport arhitectonic-artistic:
Secu, ctitoria părinților
cronicarului Grigorie Ureche;
Dragomirna a mitropolitului
Anastasie Crimca; Bârnova din
Iași și Buhalnița ale lui Miron
Barnovschi; Sfinții Trei Ierarhi
și Golia din Iași și câteva
biserici de mir, ale lui Vasile
Vodă Lupu; Cetățuia din Iași a
lui Gheorghe Duca, precum și
Biserica Sfinții Trei Ierarhi, Iași
câteva ctitorii boierești.
In secolul al XVIII-lea, deci în timpul regimului "fanariot"
(1711/1515-1821), s-au ridicat puține ctitorii domnești:
Văcărești a lui Nicolae Mavrocordat (demolată în 1986), Sfântul
Pantelimon (demolată tot atunci), Sfântul Spiridon Nou, toate
în București, Precista și Proorocul Samuil din Focșani. In
schimb, numărul bisericilor de mir și al mânăstirilor ctitorite de
boieri a fost în creștere.
Altele au fost ctitorite de ierarhi, preoți de mir, călugări și
călugărițe, ca Pocrov, Sihăstria, Horecea, Văratec în Moldova;
Hârbovăț, Hârjauca, Săharna, Cindruța, Curciri, Japca,
Suruceni, Dobrușa, dincolo de Prut; mânăstirile Stavropoleos
(în București), Lainici, Pasărea, Ghighiu în Țara Românească;
unele erau zidite de călugării ardeleni, ca Suzana, Pedeal,
Cheia, Stânișoara , în Țara Românească; Cocoș în Dobrogea.
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Biserica din lemn, Soconzel,
(frescă 1777)

In toate aceste mânăstiri s-a desfășurat o intensă
activitate cultural-artistică. Sunt cunoscute "școlile de copiști"
din secolul al XV-lea de la mânăstirile Neamț (cu Gavriil Uric și
Teodor Măreșescu) și Putna, iar la începutul secolului al XVI-lea
"școala" de la Dragomirna, îndrumată de Mitropolitul Anastasie
Crimca.

Frescă pe pereții exteriori,
M-rea Moldovița

Scena înfricoșătoarei judecăți,
M-rea Voroneț

In incinta mânăstirilor și a centrelor eparhiale au fost
scrise primele letopisețe și cronici de la noi: Pomelnicul de la
Bistrița Moldovei (secolul al XV-lea), Letopisețul de la Putna
(prima jumătate a secolului al XVI-lea), Cronicile episcopilor
Macarie al Romanului și Eftimie al Rădăuților și a călugărului
Azarie (secolul al XVI-lea), toate în limba slavonă, apoi Cronica
universală a călugărului Mihai Moxa din Țara Românească
(prima jumătate a secolului al XVII-lea), în românește.
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Primele tipografii de la noi (Dealu, Târgoviște, ColentinaBucurești, Govora, Câmpulung, Iași, apoi la București, Buzău,
Snagov, Râmnic, Mânăstirea Neamț) au lucrat în incinta unor
mânăstiri sau la centrele eparhiale, iar primii meșteri tipografi
au făcut parte din cler: ieromonahul Macarie, diaconul Coresi
din Târgoviște, stabilit în Brașov, ieromonahul Mitrofan, viitor
episcop la Huși și la Buzău, Antim Ivireanul, viitorul mitropolit
și alții.
Primele școli slavone și românești au luat ființă în incinta
mânăstirilor, apoi a bisericilor de mir, pregătind dieci pentru
cancelariile domnești sau copiști de manuscrise; la fel și
primele școli medii (Colegiul de la Mânăstirea Sfinții Trei Ierarhi
din Iași) și superioare (Academia de la Sfântul Sava din
București). In secolul al XVIII-lea au luat ființă școli noi, la
toate centrele eparhiale, dar și pe lângă mânăstiri și biserici:
Colțea, Sfântul Gheorghe Vechi, Antim și Domnița Bălașa din
Pitești, Barnovschi, Sfânta Vineri și Sfântul Nicolae din Iași.

Biserica Domnească
din Curtea de Argeș

In câteva mânăstiri s-au
înființat școli speciale pentru
pregătirea clerului, la Putna,
Obedeanu din Craiova, Antim
din București, iar în 1803 s-a
înființat
Seminarul
de
la
Socola, Iași.
In toate mânăstirile mari s-au
desfășurat
și
însemnate
activități artistice, concretizate
în confecționarea de veșminte
și vase liturgice, broderii,
sculpturi în lemn, icoane, chiar
în pictarea unor biserici și
trapeze de către călugări, etc.

Multe mânăstiri au îndeplinit un însemnat rol socialumanitar. Încă din secolul al XV-lea, mânăstirile mari
dispuneau de "bolnițe", în care erau îngrijiți călugării bătrâni și
bolnavi, dar și unii credincioși: Putna (secolul al XV-lea), Argeș,
Bistrița din Oltenia, Cozia (secolul al XVI-lea), Dragomirna,
Sadova, Hurezi (secolul al XVII-lea), Colțea și Antim din
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București, Sfântul Pantelimon, lângă București, Sfântul Spiridon
din Iași, Proorocul Samuil din Focșani, Precista Mare din
Roman, Neamț, Cernica (secolul al XVIII-lea) și altele. Toate au
desfășurat o frumoasă activitate filantropică.
In Evul Mediu, Biserica Ortodoxă Română a susținut și
alte Biserici creștine, mai ales pe cele din țările căzute sub
dominație otomană, prin tipărirea de cărți în limbile greacă,
arabă și gruzină, dar mai cu seamă prin numeroasele ajutoare
materiale acordate aproape o jumătate de mileniu bisericilor,
școlilor și așezămintelor de asistență socială din Balcani și
Orientul Apropiat.
In Țara Românească și Moldova au funcționat câteva
tipografii grecești sprijinite de domnii și ierarhii români, la
Cetățuia, București, Snagov, Râmnic, Târgoviște și Iași. Antim
Ivireanul a imprimat două cărți greco-arabe pentru arabii
ortodocși din Patriarhia Antiohiei, ca apoi tiparnița cu caractere
arabe să fie dăruită de Constantin Brâncoveanu patriarhului
Atanasie Dabas, care a instalat-o la Alep, în Siria.

Antim Ivireanul

Alte cărți arabe s-au tipărit
la Iași și București, în secolul al
XVIII-lea. Unul din ucenicii lui
Antim Ivireanul, Mihail Ștefan, a
fost trimis la Tbilisi, unde a
tipărit cărți în limba georgiană.
In 1806 s-a tipărit la Râmnic
prima carte în limba bulgară; în
1828
prima
ediție
a
Tetraevanghelului
în
limba
bulgară, la București, cu ajutorul
mitropolitului Grigorie Dascălul,
iar în 1824 primul Abecedar
bulgar la Brașov.

Tipăriturile slavone ale lui Macarie, Filip Moldoveanul,
diaconul Coresi și ale meșterilor tipografi din veacul al XVII-lea
au cunoscut o largă difuzare în țările slave sud-dunărene, unde
nu existau tipografii. Tineri greci și de alte neamuri au învățat
în Academiile grecești din Iași și București, mulți beneficiind de
burse acordate de domnii români.
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Zeci de școli grecești - din Constantinopol, Athos, Ianina,
Seres, Trapezunt, Smirna, din insule, din Alexandria - au fost
subvenționate de domnii celor două țări românești, mai ales în
secolul al XVIII-lea.

M-rea Cozia, Biserică ctitorită de
Mircea cel Bătrân (1388)

Începând
cu
a
doua
jumătate a secolului al XIV-lea,
actele timpului ne oferă știri
prețioase despre contribuția Țării
Românești și a Moldovei precum
și a Bisericii românești la
susținerea celor 20 de mânăstiri
mari și a multor schituri din
Muntele Athos (Cutlumus, numită
și
"Marea
Lavra
a
Țării
Românești", Zhografu, Dionisiu,
Dohiariu,
Hilandar,
Ivison,
Pantocrator ș. a.).

Cu ajutor românesc s-au zidit aici biserici noi, paraclise,
turnuri de veghe, la care se adaugă daniile în bani, manuscrise,
cărți, icoane, veșminte și vase liturgice, din care multe se
găsesc până azi în bibliotecile și muzeele Athosului. Domnii
români le-au acordat numeroase moșii, păduri, vii, bălți cu
pește, mori, prăvălii, venituri la vamă, mai ales începând din
secolul al XVI-lea, de când s-au făcut primele "închinări" de
mânăstiri și schituri românești către mânăstirile de la Athos.
De aceleași beneficii s-au bucurat Mânăstirea Sfânta
Ecaterina din Muntele Sinai, ctitoria împăratului Justinian,
mânăstirile de pe stâncile Meteore în Grecia Centrală, câteva
biserici din Ianina, Sfânta Lavra din Peloponez, Sfântul Ioan
Botezătorul din Sozopole (ctitoria lui Aron Vodă al Moldovei),
Mega Spileon din Ahaia, câteva mânăstiri din insulele Cipru,
Patmos, Rhodos, Paros, Halchi, Patriarhiile din Constantinopol,
Alexandria, Antiohia și Ierusalim (se cunosc zeci de patriarhi și
nenumărați alți ierarhi greci veniți în țările noastre după
"milostenie").
Aceste danii românești au continuat până la
secularizarea averilor mânăstirești din anul 1863, în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, contribuind la supraviețuirea
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Ortodoxiei sub dominația otomană, la promovarea culturii
grecești și la cultivarea spiritului național elen, care a dus la
marele război de eliberare națională a grecilor din anii 18211828.

M-rea Dealu, Dâmbovița

Țările Române au ajutat și câteva
așezăminte bisericești din Serbia
(mânăstirile Crusedol, Lopusnia,
Deciani,
Sopociani,
Hopovo,
Milesevo, Lipovina), din Bulgaria:
Mânăstirea Kremikovski, zidită de
domnitorul muntean Radu cel
Mare, bisericile din Svistov și
Vidin, ridicate de domnitorul Matei
Basarab, Mânăstirea Rila.
Alte lăcașuri de închinare s-au
zidit
în
Ucraina:
biserica
"moldovenească" din Lvov, zidită
de Alexandru Lăpușneanu, domnul
Moldovei, refăcută de familia
Movileștilor, Schitul Mare ș. a.

In prima jumătate a secolului al XVII-lea, întreaga viață
culturală și bisericească a ucrainenilor ortodocși, aflați pe atunci
în regatul polon catolic, a fost dominată de personalitatea
românului Petru Movilă, mitropolitul Kievului (1633-1646), fiu
de domn moldovean, care a întemeiat un colegiu umanist la
Kiev, a îndrumat activitatea tipografiilor și a școlilor ucrainene
din Kiev, Lutk, Ostrog, a întocmit lucrarea Mărturisirea
Ortodoxă , aprobată de un sinod convocat la Iași în 1642.
Ajutoarele și daniile românești consemnate aici au avut
un rol pozitiv în istorie, căci ocrotind Bisericile naționale din
țările aflate sub stăpâniri politice străine, era sprijinită însăși
lupta acestor popoare pentru cultura proprie și independența
națională.
"Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată
limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim
Nașterea bucuriei cea a toată lumea." (Sf. Ioan Damaschin)
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D.-BISERICA ROMÂNEASC DIN TRANSILVANIA
ÎN SECOLELE XIV –XVIII.
In Transilvania - organizată ca "voievodat" până în 1541 avem dovezi sigure despre existența unor arhiepiscopi și
mitropoliți ortodocși încă din ultimul sfert al veacului al XIV-lea.
Astfel, nu de mult s-a
descoperit
în
biserica
Mânăstirii Ramet (jud. Alba) o
inscripție care consemnează
numele
arhiepiscopului
Ghelasie și anul 1377. De
altfel, în 1360 era atestat
documentar cel mai vechi
protopop român cunoscut cu
numele.
In anii următori sunt
întâlniți în documente mulți
alți preoți și protopopi, în
toate zonele intracarpatice.
Am consemnat în paginile
anterioare
câteva
din
numeroasele
biserici
Biserica „Rotonda” Geoagiului (sec. XI) românești din Transilvania, din
secolele XIII-XV.
Inscripția de la Ramet, ca și celelalte constatări, duc la
concluzia că și românii transilvăneni aveau o organizare
bisericească asemănătoare cu a românilor de la sud și est de
Carpați, în frunte cu un arhiepiscop, sau mitropolit. Ei nu aveau
însă un sediu stabil, ci erau nevoiți să stea acolo unde le
permiteau cârmuitorii politici ai Transilvaniei de atunci. Așa de
pildă, un ierarh cu numele Ioan se stabilise în Hunedoara , dar
în 1456 a fost arestat si închis de un inchizitor papal. In l479
era atestat un mitropolit cu numele Ioanichie , probabil cu
sediul tot în jurul Hunedoarei. Înainte de 1488, pentru vreo
șapte decenii, patru mitropoliți ai Transilvaniei au stat în satul
Feleac, lângă Cluj: Daniil, Marcu, Danciu (Ștefan?) și Petru . Un
mitropolit, Ioan , originar din satul Peșteana, se pare că și-a
avut sediul în Mânăstirea Prislop (1533). Intre anii 1557-1570,
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trei mitropoliți și-au avut reședința în mânăstirea de la
Geoagiu, nu departe de fostul scaun vlădicesc de la Ramet.
După ce Alba-Iulia a devenit
capitala principatului autonom al
Transilvaniei - creat în 1541,
când Ungaria a fost transformată
în pașalâc turcesc - sediul
Mitropoliei
Transilvaniei
s-a
stabilit în acest oraș (se pare din
1572), unde a rămas până la
începutul secolului al XVIII-lea.
Ioan de la Prislop (1585-c.
1605), in timpul căruia Mihai
Viteazul a ridicat o noua catedrala si o reședința mitropolitana în
Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Alba-Iulia..(1597),Teoctist
(c. 1605 - d.1622),
Ghenadie II (1627-1640), Ilie Iorest (1640-1643, +1678),
apărător al Ortodoxiei, Simion Ștefan (1643-1656), sub care sa tipărit Noul Testament de la Alba-Iulia din 1648, prima ediție
în limba română, Sava Brancovici (1656-1680, +1683),
luptător împotriva încercărilor de calvinizare a românilor și alții.
Pentru lupta lor energică de apărare a Ortodoxiei, potrivit unei
hotărâri sinodale, mitropoliții Ilie Iorest și Sava Brancovici au
fost canonizați în anul 1955.
Biserica Ortodoxa Romana din Transilvania a avut
permanente legături cu domnitorii si ierarhii din Țara
Româneasca si Moldova. De pilda, mitropoliții Ungrovlahiei
aveau si calitatea de "exarhi ai Plaiurilor", adica de
reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice din Transilvania
("Plaiuri"), locuita de romani ortodocși, unde Patriarhia nu-si
putea impune direct autoritatea sa. Dar, în teritoriile
intracarpatice au mai existat episcopii românești la Vad
(secolele XVI-XVII), întemeiată probabil de Ștefan cel Mare
pentru teritoriile stăpânite în Transilvania de domnii Moldovei,
ai cărei titulari erau hirotoniți în Moldova și în Maramureș
(sfârșitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVIII), fără
un sediu stabil.
In Banat exista un scaun mitropolitan la Timișoara , încă
de la începutul secolului al XVII-lea (devenit cu timpul
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episcopie), unde a păstorit Iosif cel Nou , zis de la Partos (c.
1650-1653, +1655/56), trecut în rândul sfinților în 1956. Alte
episcopii existau la Vârșeț, Caransebeș (secolele XVI-XIX) și la
Ineu - Lipova (secolul XVI), mutată în 1706 la Arad , unde a
rămas până azi. Unii episcopi români au activat și în părțile
Bihorului (secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea).
Numeroși domnitori munteni și moldoveni au ridicat biserici
și mânăstiri în Transilvania: Prislop,
Lancrăm, biserica Sfântul Nicolae
din Șcheii Brașovului, Vad, Feleac,
Toplița, Catedrala mitropolitană din
Alba Iulia, ridicată de Mihai
Viteazul, biserica din Turnu Roșujud. Sibiu, de Matei Basarab,
bisericile din Ocna Sibiului și
Făgăraș sau mânăstirea de la
Sâmbăta de Sus, toate ctitorite de
Constantin Brâncoveanu ș. a. In
schimb, un număr de mânăstiri și
biserici
de
mir
din
Țara
M-rea Săpânța, replica a
Românească și Moldova erau ctitorii
bisericii inițiale
ale transilvănenilor.
Trebuie consemnat și faptul că Biserica Ortodoxă
Românească din Transilvania nu era o religie de stat, oficială, ci
dimpotrivă, o religie "tolerată", spre deosebire de celelalte
patru confesiuni care aveau statutul de "recepte". Se știe că pe
la mijlocul secolului al XVI-lea sașii transilvăneni - până atunci
catolici - au trecut la luteranism, iar o bună parte din unguri și
secui - până atunci tot catolici - au trecut la calvinism și
unitarianism.
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea și pe tot
parcursul celui de al XVII-lea, conducătorii confesiunii calvine de regulă ajutați de principii maghiari ai Transilvaniei, din Alba
Iulia - au desfășurat o puternică acțiune prozelitistă printre
români, prin câțiva așa-numiți "episcopi româno-calvini" -, prin
tipărituri cu caracter calvin, prin impunerea unor restricții
ierarhilor, protopopilor și preoților ortodocși, toate urmărind
convertirea românilor la calvinism și, în final, maghiarizarea lor.
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Doi dintre ierarhii ardeleni - Ilie Iorest și Sava Brancovici - au
fost înlăturați din scaun și întemnițați, pentru că s-au opus
acestei acțiuni prozelitiste.

Biserica Înălțarea Sfintei Cruci
din Catalina (1896)

Mitropolitul +Atanasie Anghel,
fondatorul Bisericii
Romano-Catolice

Sf. Mărturisitori din Transilvania
pomeniți la 21 octombrie
In pofida acestor acțiuni,
prozelitismul calvin n-a dus la
rezultatele
dorite,
pentru
că
marea masă a românilor a rămas
statornică în credința ortodoxă,
salvând astfel însăși ființa etnică
românească.
După ce Transilvania a ajuns
sub
stăpânirea
Habsburgilor
(1688-1918), o parte infimă a
clerului și credincioșilor români a
fost silită, prin presiuni și amăgiri,
să accepte "unirea" cu Biserica
Romei (1698-1701), în timpul
mitropolitului Atanasie Anghel.
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S-a ajuns astfel la o "dezbinare" a Bisericii românești, deși
pur formală, căci în afară de recunoașterea primatului papal,
întreaga doctrină, cultul și organizarea noii Biserici unite au
rămas neschimbate.
Intru apărarea Ortodoxiei strămoșești s-au ridicat o serie
de călugări, preoți de mir și credincioși, între care consemnăm
pe ieromonahul Visarion Sarai (1744), care și-a sfârșit viața în
închisoarea de la Kufstein, în Austria, ieromonahul Sofronie de
la Cioara, conducătorul unei răscoale țărănești în anii 17591761, credinciosul țăran Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului,
care a făcut trei călătorii la Viena cu memorii ale românilor
ortodocși, mort la Kufstein, preoții Moise Macinic din Sibiel și
Ioan din Gales, care și-au sfârșit viața în aceeași închisoare,
ieromonahul Nicodim, protopopul Nicolae Pop din Balomir și
preotul Ioan din Acilau, care au călătorit până la Petersburg,
spre a solicita sprijinul țarinei Elisabeta Petrovna pentru
românii transilvăneni prigoniți pentru credința lor, protopopul
Ioan Piuariu din Sadu, preotul Stan din Glâmboaca, credinciosul
Ioan Oancea din Făgăraș, credinciosul Tănase Todoran din
Bichigiu, în părțile Năsăudului, frânt cu roata și, sute de alți
preoți și credincioși întemnițați, maltratați sau alungați din
satele lor.
Pentru lupta lor dârză de apărare a Ortodoxiei, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ieromonahii
Visarion și Sofronie, precum și credinciosul Oprea Miclăuș să fie
cinstiți în Biserica noastră ca mărturisitori ai dreptei credințe.
In 1992 au fost trecuți între sfinți preoții Moise Macinic din
Sibiel și Ioan din Gales. Toți cinci sunt prăznuiți la 21
octombrie.
In 1701, Curtea din Viena a desfiintțat vechea Mitropolie
ortodoxă a Transilvaniei cu sediul la Alba Iulia, iar în locul ei s-a
creat o Episcopie unită, supusa arhiepiscopului romano-catolic
maghiar din Esztergom; sediul ei a fost mutat apoi la Făgăraș
(1723) și Blaj (17379. Ulterior a fost ridicată de papa la rangul
de Mitropolie (1853), cu trei dieceze sufragane: Oradea
(înființată în 1777 și subordonată inițial tot Eszterogomului),
Gherla și Lugoj, înființate în 1853. Românii ortodocși au rămas
fără un conducător duhovnicesc din 1701 până în 1761, când
Curtea din Viena - constrânsă de mișcarea condusă de
călugărul Sofronie de la Cioara - a numit un episcop ortodox
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sârb, Dionisie Novacovici, cu sediul în Rășinari, urmat de alți
trei, care și-au stabilit reședința în Sibiu: Sofronie Chirilovici,
Ghedeon Nichitici și Gherasim Adamovici. Abia în 1810 au
obținut dreptul de a-și alege un episcop de neam român Vasile Moga - stabilit tot în Sibiu (1811-1845). Acesta s-a
interesat - în pofida restricțiilor ce i-au fost impuse - de școlile
românești din eparhie, de pregătirea preoților, de tipărituri, dar
a militat și pentru emanciparea politico-socială a neamului său.
Spre deosebire de Țara Românească și Moldova, în
Transilvania n-au existat mânăstiri mari din cauza că nu era
nicio clasă conducătoare cu stare materială corespunzătoare,
care să contribuie la ridicarea lor. Aici trăia numai un popor de
țărani, îndrumat de puținii lor ierarhi și de preoți. Cu puținele
resurse materiale de care dispuneau acești credincioși au
ridicat un număr apreciabil de schituri și mânăstiri ortodoxe,
care au sprijinit și anumite acțiuni cu caracter cultural. Primele
manuscrise cunoscute în limba română, din secolele XV-XVI
(Codicele
Voronețean,
Psaltirea
Voronețeană,
Psaltirea
Șcheiană, Psaltirea Hurmuzaki), cuprind texte din Sfânta
Scriptură, copiate undeva în centrul sau sudul Transilvaniei, de
către preoți și călugări români, datorită dorinței acestora și a
credincioșilor de a citi și asculta cuvântul Sfintei Scripturi în
propria lor limbă.

Diaconu Coresi,
statuie în Brașov

Catedrala Ortodoxă Română
din Sibiu

In a doua jumătate a secolului al XVI-lea a activat la
Brașov unul din cei mai vechi tipografi din vechea cultură
românească, diaconul Coresi , originar din Târgoviște.
Diaconul Coresi a tipărit peste 25 de cărți, în slavonește
și românește. Intre cele din urmă notăm Liturghierul și
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Psaltirea cu învățătura sau Cazania din 1581. In secolul
următor s-a înființat o noua tipografie, la Alba Iulia, în care a
fost reeditată această Cazanie (1640-1641), și în care a apărut
apoi Noul Testament din 1648 și Chiriacodromionul din 1699 (o
reeditare a Cazaniei lui Varlaam de la Iași).
Tot în secolul al XVII-lea, protopopul Vasile de la biserica
Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului a scris o Cronică a acestei
biserici, continuată în secolul următor, de către preotul Radu
Tempea II (+1742), sub forma unei Istorii a acestei biserici.
Tot în secolul al XVIII-lea, ieromonahul Efrem de la Mânăstirea
Prislop, a alcătuit o cronică în versuri întitulată "Plângerea
sfintei mânăstiri a Prislopului", un preot de mir, Sava Popovici
din Rășinari, a copiat felurite manuscrise cu caracter teologic și
istoric.

Biserica din Gurasada,
Jud. Hunedoara, sec. XIII

M-rea Izvorul Tămăduirii,
din Slatina, Jud. Olt

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui următor au
activat marii cărturari uniți, Samuil Micu (1745-1806),
Gheorghe Șincai (1754-1816) și Petru Maior (1756-1821),
autorii unor remarcabile lucrări istorice și lingvistice, prin care
căutau să dovedească originea română a poporului român și a
limbii sale, precum și continuitatea elementului roman în Dacia.
Ieromonahul Samuil Micu a tipărit și o nouă ediție a Bibliei la
Blaj (1795), a scris diferite lucrări de istorie bisericească și de
teologie, a tradus din literatura patristică greacă. Protopopul
Petru Maior a tipărit prima Istorie bisericească a românilor
(1813), precum și câteva volume de predici.
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Ca și dincolo de Carpați, în incinta unor mânăstiri și schituri
din Transilvania și Banat, funcționau școli pentru copiii din
satele învecinate.
O școală românească cu vechi tradiții era cea din incinta
bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului; cei mai mulți din
dascălii ei au ajuns preoți la biserica respectivă.
Datorită
lipsurilor
materiale
prin
care
treceau,
mânăstirile de aici n-au ajuns niciodată să poată desfășura o
activitate culturală și filantropică la nivelul celor de peste
munți.

Biserica Sfântul Nicolae
din Șcheii Brașovului

De altfel, prin anii
1761-1762,
majoritatea
mânăstirilor și schiturilor
existente
atunci
în
Transilvania (peste 150)
au fost distruse cu tunurile
sau incendiate,din ordinul
generalului Nicolaei Adolf
Bukow,
trimisul
împărătesei Austriei, Maria
Tereza.
Practic,
după
această dată, în Ardeal a
încetat orice urmă de viață
monahală.

„Prin cuvântul „arhanghel” înțelegem „mai mare peste
îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă
„vestitor„, pentru că îngerii vestesc pe pământ și fac cunoscută
oamenilor voia lui Dumnezeu. Puterile cerești netrupești,
potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiții, se împart în nouă
cete: Serafimii, Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâni
ile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.‟ (Patriarhul +Daniel)
„Sfântul numeşte sufletul conştiinţă.” Cuviosul Agaton
„Sfinţii fac schimb de lacrimi cu heruvimii.” Costel Zăgan
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E.-BISERICA ORTODOX ROMÂN
ÎNTRE ANII 1821-1919
(p r$o & „'o& r(ă″)
Revoluția cu caracter național-social din 1821, care a dus la
crearea statului român modern, a deschis o epocă nouă și
pentru Biserica Ortodoxă Română. Regulamentele Organice au
pregătit, într-o primă fază, unificarea organizației Bisericii din
Țara Românească și Moldova. In ianuarie 1859 a avut loc o
primă etapă a procesului de unificare politică românească, prin
unirea Moldovei cu Țara Românească, sub conducerea unui
singur domn, Alexandru Ioan Cuza (1859-1866).
La 3 decembrie 1864, printr-un
decret semnat de acesta, s-a
proclamat
"autocefalia"
sau
"independența" Bisericii din noul
stat și constituirea unui Sinod
general al acestei Biserici, măsură
absolut necesară pentru realizarea
unificării bisericești. In același scop,
la 11 ianuarie 1865 s-a acordat
mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei
titlul de "mitropolit primat".
In timpul lui Alexandru Ioan Cuza
s-au luat o serie de măsuri care au
Mitropolitul Primat +Nifon
dus la schimbări profunde în viața
bisericească, cerute de însăși transformările petrecute în viața
statului (de pilda, secularizarea averilor mânăstirești în 1863).
Câțiva ani mai târziu, în 1872, s-a elaborat Legea
Organică , prin care s-a constituit Sfântul Sinod, cea mai înaltă
autoritate în Biserica Ortodoxă Română. Era alcătuit din
mitropolitul primat ca președinte, din mitropolitul Moldovei, cu
sufraganii lor, episcopii de Râmnic, Buzău, Argeș și respectiv
Roman, Huși și Dunărea de Jos (Galați) – înființată în 1864 - și
câte un arhiereu-vicar la fiecare eparhie. După proclamarea
independenței de stat a României (9 mai 1877), au urmat noi
tratative cu Patriarhia, în vederea recunoașterii autocefaliei,
care era un act pur formal, căci Biserica românească s-a
bucurat și până atunci de o situație specială, în comparație cu
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alte Biserici ortodoxe, de o autocefalie relativă față de
Patriarhia Ecumenică. Abia la 25 aprilie 1885, patriarhul
ecumenic Ioachim IV a dat obișnuitul "tomos", pentru
recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din România.
Biserica românească din Bucovina (Episcopia de
Cernăuți) a fost ridicată la treapta de Mitropolie, în 1873,
autoritățile habsburgice împiedicând orice legătura a ei cu
celelalte eparhii românești. Cel mai de seamă mitropolit a fost
Silvestru Moraru Andrevici (1880-1895). Biserica din Moldova
de dincolo de Prut ( Basarabia , trecută în stăpânirea rusească
în 1812), s-a constituit într-o Arhiepiscopie, cu sediul la
Chișinău, dependentă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Ruse din Petersburg.
Primul ei cârmuitor a fost românul Gavriil Bănulescu
Bodini (1812-1821) (fost o vreme mitropolit al Poltavei, apoi al
Kievului), sub care s-a înființat un Seminar teologic la Chișinău
și s-a tipărit o nouă ediție românească a Bibliei la Petersburg;
el a organizat eparhia în forme tipic rusești. Urmașii săi au fost
toți ruși, numiți de Sinodul Bisericii Ruse, până în 1918. Mulți
ierarhi din această perioadă, au contribuit la promovarea
învățământului și culturii românești. Astfel, la stăruințele
mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei (1803-1808 și
1912-1842, +1846), s-au înființat: seminarul de la Socola
(1803), școala elementară, școala normală și gimnaziul de la
Trei Ierarhi, cursul de inginerie condus de Gheorghe Asachi,
Academia Mihăileană, școala "de arte și meșteșuguri", toate în
Iasi, și câteva școli elementare "ținutale" în marile orașe ale
Moldovei. A tradus un număr însemnat de lucrări teologice din
limba greacă și a îndrumat tipărirea a peste 130 de cărți. O
activitate asemănătoare a desfășurat contemporanul său din
Țara Românească, mitropolitul Grigorie IV Dascălul (18231834) - un alt traducător de seamă din literatura patristică.
In a doua jumătate a secolului consemnăm pe
mitropoliții primați Nifon (1850-1875), sprijinitor al Unirii
Principatelor, întemeietorul unui Seminar în București, care-i va
purta numele, întreținut din fonduri lăsate de el, Calinic
Miclescu (1875-1886), sub care s-a recunoscut oficial
autocefalia Bisericii noastre și s-a înființat
Facultatea de Teologie din București (1881), Iosif
Gheorghian (1886-1893 și 1896-1908), Atanasie Mironescu
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(1909-1911), Canon Arămescu (1912-1918), sub care s-a
tipărit prima ediție "sinodală" a Bibliei românești, în 1914.
La
Iași
consemnăm
pe
mitropoliții Sofronie Miclescu
(1851-1860), sprijinitor al
Unirii, Calinic Miclescu (18751902), sub care s-a ridicat
monumentala
catedrală
mitropolitană. O seamă de
episcopi din această perioadă
și-au înscris
numele cu
vrednicie
în
rândul
marilor
Binecuvântarea facultății
cărturari ai poporului român.
Menționăm la Buzău pe Chesarie (1825-1846), care
înființează seminarul de acolo (1836) și o școala de zugraviiconari, tipărește aproximativ 60 de cărți, Filotei (1850-1850),
care i-a continuat activitatea, tipărind Biblia, în 5 volume, în
1851-1856, Dionisie Romano (1859-1873), un transilvănean,
sprijinitor al învățământului și al tipăriturilor; el însuși a tipărit
o serie de cărți, a fost profesor "național", director de seminar
și a înființat câteva școli în eparhie.

+Melchisedec Ștefănescu
(1823-1892)

La Râmnic s-au remarcat
episcopii Calinic cel Sfânt (18501868), fost stareț la Cernica timp
de 32 de ani, unul din reprezentanții de frunte ai spiritualității
românești, canonizat în 1955,
Grigorie Râmniceanu (1823-1828)
, un ales cărturar, Gherasim Timus
(1893-1911), fost profesor la
Facultatea
de
Teologie
din
București, traducător din literatura
teologică rusă și autor de lucrări
teologice originale. In Moldova ne
reține atenția episc. Melchisedec
Ștefănescu al Dunării de Jos
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(1864-1879), apoi al Romanului 1879-1892), autor a
numeroase manuscrise didactice și mai ales lucrări de istorie,
pe baza cărora a fost ales membru activ al Academiei Române;
la Huși Silvestru Bălănescu (1886-1900), fost profesor de
teologie, traducător de lucrări teologice din rusește.
Biserica Ortodoxă din Transilvania a fost cârmuită, în
această perioadă, de marele ierarh Andrei Șaguna, un aromân
(vicar in 1846, episcop în 1848, mitropolit între 1864-1873)
El a reușit să restaureze vechea Mitropolie a
Transilvaniei, în 1864, de data aceasta, cu sediul la Sibiu,
având două eparhii sufragane: la Arad și Caransebeș (ultima
înființată în 1865).
Andrei Șaguna a dat o nouă
organizare
mitropoliei,
prin
cunoscutul Statut Organic din 1868,
după care s-a condus Biserica din
Transilvania până după 1918 și ale
cărui principii au stat și la baza
legiuirilor bisericești ulterioare din
întreaga Biserică Ortodoxă din
România întregită.
Două sunt
principiile de bază ale acestui
Statut: autonomia (față de stat) și
sinodalitatea, adică participarea
laicilor (in proporție de 2/3 alături
de mireni(1/3) la conducerea vieții
bisericești la toate nivelele ei:
Mitropolitul +Andrei Șaguna
Adunarea parohială și Consiliul
(1809-1873)
parohial, Adunarea și Consiliul
eparhial și Congresul Național Bisericesc (pentru întreaga
Mitropolie). A acordat o atenție deosebită învățământului
românesc: Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (înființat în
1811, dar reorganizat de el, cu două secții: de teologie - cu 3
ani, cu absolvenți de liceu -; și pedagogie - cu 1, 3, apoi 4 ani,
cu absolvenți de patru clase medii); gimnaziul ortodox român
din Brașov (înființat în 1850), rămas sub îndrumarea Bisericii
până în 1948 și aproape 800 de școli elementare
"confesionale", numai în Arhiepiscopia Sibiului (în toată
Transilvania și în Banat existau peste 2700 de astfel de școli).
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Tot Șaguna a înființat o tipografie eparhială la Sibiu (1850),
existentă și azi, în care a tipărit aproape toate cărțile de slujbă,
manuale didactice, lucrări istorice și de alt gen, precum ziarul
Telegraful Român , care apare fără întrerupere din 1853 până
azi. In 1861 s-a numărat printre cei care au înființat Asociația
transilvană pentru cultură și literatură poporului român din
Transilvania (Astra), fiind primul ei președinte.
Urmașii săi, Miron Românul (1874-1898) și Ioan Metianu
(l899-1919), s-au străduit să-i continue lucrările, sub cel din
urma ridicându-se și actuala catedrală mitropolitană din Sibiu.
La Arad consemnăm pe episcopii: Gherasim Rat (1835-1850),
Procopie Ivascovici (l853-1873), Ioan Metianu (1875-1898) și
Ioan Papp (1903-1925), iar la Caransebeș pe Ioan Popasu
(1865-1889), organizatorul eparhiei, Nicolae Popea (18891908), fostul vicar al lui Șaguna, autor de lucrări istorice, pe
baza cărora a fost ales membru activ al Academiei Române și
Miron Cristea (1910-1919), viitorul patriarh al României
întregite.
Pe tărâm cultural, în afară de ierarhii menționați aci, o
serie de preoți de mir și călugări au lucrat pentru luminarea
neamului lor. Astfel, la începutul secolului numeroși preoți
transilvăneni și bănățeni au publicat diferite lucrări literare:
fabulistul Dimitrie Țichindeal, Ioan Teodorovici, preot la
Budapesta, Nicolae Horga-Popovici din Seleuș-Arad, protopopul
Nicolae Stoica din Mehadia, cu lucrări istorice în limbile
germană, sârbă și română, protopopul Ioan Tomici din
Caransebeș, cu lucrări de popularizare a cunoștințelor agricole.
In a doua jumătate a secolului al XIX-lea au activat marii
învățați de la Blaj: Timotei Cipariu (1805-1885), istoric, filolog,
teolog, pedagog, orientalist și om politic, Ioan Micu Moldovan
(1838-1915), autor de manuale didactice și lucrări istoricefilologice, Augustin Bunea (1857-1909), cu diferite studii
istorice, episcopul Nicolae Popea al Caransebeșului (18261909), autor de monografii istorice, arhimandritul bihorean
Vasile Mangra (1850-1918), pentru scurt timp mitropolit al
Ardealului, cu studii istorice, toți membri activi ai Academiei
Române; preotul rășinărean Sava Popovici-Barcianu, cu
numeroase manuale didactice și dicționare, profesorii de
teologie Zaharia Boiu, cu manuale didactice și volume de
predici și Ioan Popescu, cu valoroase studii de pedagogie, toți
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trei membri corespondenți ai Academiei Române, arhimandritul
sibian Ilarion Pușcariu, spre sfârșitul vieții arhiereu, cu lucrări
istorice, preotul Grigorie Silași, cu lucrări istorice-filologice,
amândoi membri onorari ai aceleiași Academii; bănățeanul Ioan
Sârbu, preot în Rudăria, cu lucrări temeinice despre Matei
Basarab (în limba germană) și protopopul Gheorghe Popovici
din Lugoj, cu alte lucrări de istorie, Ioan Lupaș, ales membru
titular al Academiei în 1916, pe când era protopop în Săliște și
mulți alții.
In această perioadă s-a dezvoltat și presa bisericească:
Telegraful Român la Sibiu (1853 - până azi), Biserica și Școala
la Arad (1877-1948), Foaia Diecezană la Caransebeș (18861948), Biserica Ortodoxă Română la București (1874 până azi),
Candela la Cernăuți (1881-1946), Revista Teologică de la Sibiu
(1907-1947); o serie de alte foi din Transilvania și Banat, cu
caracter politic, literar, școlar, economic, erau redactate tot de
preoți.
S-a dezvoltat învățământul
teologic, prin Seminariile de la
Socola, Iași (1803), București,
Buzău, Argeș (l836), Râmnic
(1837), Huși (l852), Roman
(1858), Ismail-Galați (l864),
prin Facultățile de Teologie din
Iași, cu o existență scurtă
(1860-1864), apoi prin cele
din Cernăuți (1875, în locul
Seminarul Teologic din Buzău
vechiului Institut Teologic,
înființat în 1827) și București (1881).
In Transilvania se înființează Seminarii și Institute
teologice la Blaj (1754), Sibiu (1811), Arad (1822) și
Caransebeș (1865).
Arătam mai sus că în Transilvania Biserica îndruma și
învățământul românesc de toate gradele, înființând gimnazii la
Blaj, Beiuș (1828), Brașov (1850), școli pedagogice, de
meserii, de fete, apoi școli elementare, aproape în fiecare
parohie (de pildă în 1879 existau în Transilvania și Banat 2773
de asemenea școli românești, iar în 1915 erau 1672, cu un
efectiv de zeci de mii de elevi).

56

PREOT PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE

Școlile românești au îndeplinit un rol însemnat în
păstrarea conștiinței naționale românești și a limbii materne.
Biserica din Ardeal și Banat a pus bazele a peste o sută de
fonduri și fundațiuni, din care se acordau burse și ajutoare
elevilor, studenților și tinerilor meseriași săraci.
In aceeași perioadă, numeroși slujitori ai Bisericii au
sprijinit toate luptele poporului român pentru dreptate socială,
independență națională și unitate statală. Mulți preoți și
călugări au sprijinit pe Tudor Vladimirescu (1821) și revoluția
din 1848 (preotul Radu Șapcă, Ieromonahul Ambrozie, numit
„Popa Tun″, arhimandritul Iosafat Snagoveanu în Țara
Românească, preoții Simion Balint, Simion Groza, Simion
Prodan etc., care au luptat în oastea lui Avram Iancu. Andrei
Șaguna a fost considerat "diplomatul" revoluției românești din
Transilvania prin misiunile ce i-au fost încredințate la Curtea
imperială din Viena. Mai mulți ierarhi au fost membri în
Divanurile Ad Hoc și au sprijinit alegerea lui Alexandru Ioan
Cuza, ca domn în ambele Principate Române (frații Neofit și
Filaret Scriban, arhimandritul Melchisedec Ștefănescu, Filotei al
Buzăului, Sfântul Calinic de la Râmnic).
Mulți călugări și călugărițe s-au angajat voluntar în
serviciile sanitare în cursul Războiului de independență (1877),
o serie de preoți - inclusiv din Transilvania - au organizat
colecte pentru război, câțiva preoți și profesori de teologie s-au
numărat între memorandiști (1892), alții au însoțit trupele pe
câmpurile de luptă în primul război mondial ca "preoți militari".
Alții au contribuit la realizarea actului unirii de la 1 Decembrie
1918 (Vasile Lucaciu, Miron Cristea, Nicolae Bălan ș. a.).
Tot în Transilvania, o serie de profesori de teologie sau
preoți parohi și-au adus contribuția la îndrumarea poporului în
probleme economice-agricole sau meșteșugărești, fie prin
publicarea de lucrări de popularizare a cunoștințelor agricole,
asociații de meseriași, școli de meserii ș. a.
Din toate acestea, se desprinde constatarea că Biserica prin slujitorii ei - și-a făcut datoria față de neam și în perioada
"modernă" a istoriei sale.
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F.-BISERICA ORTODOX ROMÂN
1918 (p r$o & „+o(t 'por (ă″)

1. ANII 1918-1944.
Actul Unirii Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei, cu vechea
Românie în 1918 - prin care s-a creat statul român unitar a
dus și la o serie de prefaceri în viața Bisericii. După 1918, statul
a preluat - mai cu seamă în Transilvania - multe din atribuțiile
care reveneau până atunci Bisericii (de pildă, în domeniul
învățământului), rolul ei limitându-se de acum înainte mai mult
la probleme spirituale.

Primul Patriarh al României,
PF + Miron Cristea

Ierarhii din ținuturile alipite au
intrat în componența Sfântului Sinod
din București, iar la 18/31 decembrie
1919, în scaunul de mitropolit primat
a fost ales transilvăneanul Miron
Cristea, până atunci episcop de
Caransebeș, unul din marii luptători
pentru Unire. Îndată după aceea, au
început
lucrările
de
unificare
bisericească, încheiate la 6 mai
1925, când s-a promulgat Legea și
Statutul de organizare a Bisericii
Ortodoxe Române, cu aplicarea
principiilor
Statutului
Organic
Șagunian.

La 4 februarie 1925, Sfântul Sinod a hotărât să înființeze
Patriarhia Ortodoxă Română, iar mitropolitul primat să fie
ridicat la treapta de patriarh. Legea pentru înființarea
Patriarhiei a fost promulgată la 25 februarie 1925 , iar la 1
noiembrie 1925 a avut loc investitura și înscăunarea primului
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patriarh, Miron Cristea (1925-1939). Urmașul său a fost
patriarhul Nicodim Munteanu (1939-1948), autor a numeroase
lucrări teologice originale, traducător din literatura teologică
rusă. Sub acești doi patriarhi s-au înființat câteva eparhii noi
(Oradea, Cluj, Constanța, Maramureș, Timișoara și o Episcopie
misionară pentru românii ortodocși din America).
In ajunul celui de al doilea război mondial, Patriarhia
Română avea următoarea organizare administrativ-teritorială:
I. Mitropolia Ungrovlahiei cu următoarele eparhii sufragane:
București, Râmnicul-noul, Severin, Buzău, Argeș, Tomis
(Constanța); II. Mitropolia Moldovei și Sucevei, cu eparhiile
Iași, Roman, Huși, Dunărea de Jos (Galați); III. Mitropolia
Ardealului, cu eparhiile Sibiu, Arad, Caransebeș, Oradea, Cluj;
IV. Mitropolia Bucovinei, cu eparhiile Cernăuți, Hotin (Bălți), iar
din 1938 și Maramureș (Sighet); V. Mitropolia Basarabiei, cu
eparhiile Chișinău și Cetatea Albă (Ismail). Există apoi o
Episcopie a Armatei, din 1921 (cu sediul în Alba-Iulia) și
Episcopia Misionară pentru românii din America (cu sediul în
Detroit) din 1934.

Patriarhul +Miron Cristea, mitropoliţi şi episcopi români şi greci după slujba
oficiată în catedrala mitropolitană din Iaşi - Octombrie 1925.
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Dintre ierarhii acestei perioade consemnăm pe Nicolae
Bălan , mitropolitul Ardealului (1920-1955), unul din militanții
de seama pentru realizarea statului național unitar, pentru
organizarea unitară a Bisericii Române întregită, pentru
promovarea ecumenismului creștin, reorganizatorul școlii
teologice sibiene, ridicată la rang de Academie. In Moldova,
Irineu Mihălcescu (1939-1947), fost profesor la Facultatea de
Teologie din București (1904-1939), autor a sute de lucrări de
teologie. In Bucovina menționăm pe mitropolitul Nectarie
Cotlarciuc (1924-1935), fost profesor la Facultatea de Teologie
din Cernăuți, participant la câteva congrese și întruniri
ecumeniste, iar în Basarabia mitropolitul Gurie Grosu (19201937).
Dintre episcopii acestei perioade amintim pe Roman
Ciorogariu de la Oradea (1920-1936) și Nicolae Ivan de la Cluj
(1921-1936), amândoi militanți pentru emanciparea politicosocială a românilor transilvăneni, Grigorie Comșa de la Arad
(1925-1935), încercat misionar, autor a numeroase volume de
predici și broșuri de apărare a Ortodoxiei, Iacob Antonovici de
la Galați (1923-1924) și Huși (1924-1931), autor de lucrări
istorice, toți membri de onoare ai Academiei Române.

Biserica Ortodoxă Română – Harta administrativă în 1938
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S-a dezvoltat învățământul teologic: Facultăți de
Teologie la București (din 1881), Cernăuți (1875) și Chișinău
(1927), Academii teologice în Sibiu, Arad, Caransebeș, Cluj și
Oradea și o serie de seminarii cu 8 clase. Dintre profesorii
acestor Facultăți s-au remarcat o seamă de teologi de
prestigiu, ca Ioan Irineu Mihălcescu, Nichifor Crainic, Teodor
Popescu, Niculae Popescu, Haralambie Roventa, Șerban
Ionescu, Petre Vintilescu, Grigorie Cristescu, Vasile Ispir la
București; Vasile Tarnavschi, Vasile Gheorghiu, Nicolae Cotos,
Vasile Loichiță, Valerian Sesan, Simion Reli la Cernăuți;
Grigorie Pisculescu (cu numele de scriitor Galaction), Vasile
Radu, Iuliu Scriban, Ioan Savin, Toma Bulat, frații Valeriu și
Cicerone Iordăchescu la Chișinău; Nicolae Colan, Dumitru
Stăniloae, Nicolae Terchilă la Sibiu; Ilarion Felea la Arad, Liviu
Galaction Munteanu la Cluj, Ștefan Lupșa la Oradea etc. Toți au
publicat lucrări deosebit de valoroase în specialitatea lor.
O serie de preoți au fost prezenți în viața culturală a țării:
prozatorii Gala Galaction și Ion Agârbiceanu, arheologul
Constantin Mătasă, întemeietorul Muzeului din Piatra Neamț,
istoricii Gheorghe Ciuhandu, Candid Muslea, Constantin
Bobulescu, Dumitru Furtuna ș. a., folcloriștii Teodor Bălășel din
Vâlcea,
Gheorghe
Dumitrescu
din
Bistrița-Mehedinți,
specialistul în muzica bizantină Ioan Petrescu de la biserica
Visarion din București etc.
Au apărut o serie de noi periodice bisericești, pe lângă
cele vechi: Biserica Ortodoxă Română și Studii Teologice la
București, Candela la Cernăuți, Revista Teologică la Sibiu,
Luminatorul și Misionarul la Chișinău, buletine eparhiale pentru
fiecare eparhie.
S-a dezvoltat arta bisericească cu toate ramurile ei,
îndeosebi arhitectură și pictură, prin bisericile monumentale
ridicate într-o serie de orașe ale țării, mai ales în Transilvania
(Catedralele Alba Iulia, Cluj, Timișoara, biserici în Târgu Mureș,
Sighișoara, Turda, Reșița, Satu Mare, Zalău, Craiova, Buzău,
Constanța, Galați, Piatra Neamț, Bălți etc.); s-au refăcut ori sau ridicat din temelie câteva mânăstiri.
S-au întărit legăturile cu celelalte Biserici Ortodoxe și cu
alte Biserici creștine. Astfel, Biserica Ortodoxă Română și-a
trimis delegați la Conferințele panortodoxe de la Constantinopol
(1923), Mânăstirea Vatoped din Muntele Athos (1930), la prima
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Conferință a profesorilor de teologie din Balcani, ținută la Sinaia
în România (1924), la primul Congres al profesorilor de teologie
ortodoxă la Atena (1936). Patriarhul Miron a făcut câteva vizite
unor ierarhi ortodocși de peste hotare și a primit vizite la
București. Biserica Ortodoxă Română a participat și la câteva
Congrese ale celor trei mari ramuri ale mișcării ecumenice care
au activat în perioada interbelică: Creștinism practic
(Stockholm 1925, Berna 1926), Credință și organizare
(Lausanne 1927) și Alianța Mondială pentru înfrățirea
popoarelor prin Biserică (Praga 1928, Faris Bad Larvik in
Norvegia 1938). Cea din urmă a ținut mai multe conferințe
regionale, unele chiar în România (Sinaia 1924, București
1933, Râmnicu-Vâlcea 1936). S-au încheiat legături strânse cu
Biserica anglicană, mai ales după recomandarea hirotoniilor
anglicane de către Sfântul Sinod din București, în 1935.
2. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
ÎN PERIOADA 1944-1989.
După 1944 Biserica a fost înlăturată treptat din viața
statului. In 1948 a fost eliminat învățământul religios din școli,
s-au interzis slujbele în spitale, azile și cazărmi, au fost
suprimate periodicele bisericești ale eparhiilor, au fost
desființate Facultatea de Teologie din Suceava (fostă la
Cernăuți), patru Academii teologice din Ardeal și Banat, precum
și seminariile teologice ale eparhiilor din Muntenia și Moldova,
s-a oprit catehizarea tineretului.
Nota editorului - Patriarhul Nicodim Munteanu - În urma
morții Patriarhului Miron Cristea, în 1939, Mitropolitul Nicodim
al Moldovei a fost chemat sa ia in primire, potrivit statului si
regulamentelor bisericești, Locotenența de Patriarh.
A refuzat însă să candideze la Patriarhat și a stăruit pe
lângă Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului sa accepte el
succesiunea. Acesta nu a primit si la 30 iunie 1939, cu doua
luni înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial,
care avea sa aducă lumii si tarii noastre un zbucium cumplit si
schimbări profunde, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales
Patriarh cu aproape unanimitate de voturi, după ce, consimțise
sa-si depună candidatura.
În condiţiile grele datorate izbucnirii celui de-al doilea
război mondial şi a situaţiei politice instabile din România (și
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acum, versiunea oficială): "patriarhul Nicodim şi-a anunţat
hotărârea de a se retrage de pe scaunul patriarhal, invocând
vârsta sa înaintată, precum şi o boală a inimii, care îi provoca
dificultăţi serioase.
Cererea i-a fost însă respinsă, astfel încât va mai solicita
în două rânduri să i se aprobe retragerea din funcţie. Nici
aceste cereri nu i se vor aproba, astfel încât Nicodim nu va
avea de ales şi va rămâne patriarh al României".
După
instaurarea
regimului
comunist în România, Patriarhul
Nicodim
"se
pensionează..." (...
echivalentul "este înlăturat" sic.) de
la cârma Bisericii Ortodoxe Române,
și
se
retrage
la
mănăstirea
Neamţ, "pentru odihnă", în august
1947.
Sub
presiuni
politice,
+Justinian Marina este ales drept
succesor al patriarhului Nicodim.
Patriarhul Nicodim a murit la 27
februarie
1948,
și
a
fost
înmormântat în partea dreaptă a
pronaosului Catedralei Patriarhale,
Al doilea Patriarh al BOR
alături
de
primul
patriarh
al
+Nicodim Munteanu
României, Miron Cristea (sursa).
Curând, după 1944, peste o mie de preoți ortodocși (la care
se adaugă și cei romano-catolici, greco-catolici și protestanți)
au fost arestați, aruncați în închisori, trimiși să lucreze la
canalul Dunăre - Marea Neagră, unii deportați chiar în Siberia;
unii au murit acolo, iar cei mai mulți au fost eliberați abia în
1964. Intre cei aruncați în închisori, se numărau și teologi de
mare prestigiu, ca Nichifor Crainic, Ioan Savin, Dumitru
Stăniloae, Liviu G. Munteanu, Ilarion Felea, Ion V. Georgescu
(deportat în Siberia) și mulți alții; câțiva preoți ortodocși au
fost împușcați Fostul mitropolit al Bucovinei, Visarion Puiu a
fost condamnat la moarte, în contumacie (+1964, în Franța).
In 1959 a fost desființat un număr de schituri și mânăstiri, sute
de călugări și călugărițe au fost scoși din ele în mod brutal și
trimiși în familiile lor sau în fabrici de către organele de stat. In
ultimii ani ai dictaturii comuniste, au fost demolate peste 20 de
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lăcașuri de închinare din București (mânăstirile Cotroceni,
Văcărești, Pantelimon, bisericile Sfânta Vineri, Sfântul Spiridon
Vechi, Alba Postăvari, Enei, Spirea Nouă Izvor, Sfânta Treime
Dudești etc.). Autorizațiile pentru ridicarea sau repararea unor
biserici se obțineau cu multă greutate. Preoțimea ortodoxă, în
totalitatea ei, era supravegheată și controlată în permanență,
prin așa-numiții "inspectori de culte" și ofițeri de Securitate,
prezenți mereu în toate instituțiile bisericești.
La 4 august 1948 s-a publicat Legea pentru regimul
general al Cultelor. Erau recunoscute 14 culte: ortodox,
romano-catolic, armeano-gregorian, creștin de rit vechi
(lipovean), reformat (calvin), evanghelic-luteran C.A., sinodopresbiterian, unitarian, mozaic, musulman, baptist, adventist
de ziua a șaptea, penticostal și creștin după Evanghelie, toate
având organizarea lor specifică și lăcașuri de cult. La 19-20
octombrie 1949, Sfântul Sinod a votat Statutul pentru
organizarea Bisericii Ortodoxe Române , aprobat apoi și de
Ministerul Cultelor (are la bază principiile Statutului Organic al
lui Andrei Șaguna). Potrivit acestuia, Biserica noastră avea un
număr mai redus de eparhii, în comparație cu perioada
precedentă:
I.
Mitropolia
Ungrovlahiei,
cu
eparhiile:
Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului și Dunării de
Jos (cu sediul la Galați), Episcopia Buzăului; II. Mitropolia
Moldovei și Sucevei, cu Arhiepiscopia Iașilor, Episcopia
Romanului și Hușilor; III. Mitropolia Ardealului, cu Arhiepiscopia
Sibiului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia
Alba-Iuliei (înființată în 1975), Episcopia Oradiei; IV. Mitropolia
Olteniei, cu Arhiepiscopia Craiovei și Episcopia Râmnicului și
Argeșului; V. Mitropolia Banatului, cu Arhiepiscopia Timișoarei
și Caransebeșului și Episcopia Aradului.
Se prevede și acum participarea laicilor la conducerea Bisericii,
în Adunările și Consiliile parohiale, Adunările și Consiliile
eparhiale și Adunarea Națională Bisericească (pentru întreaga
Patriarhie), în proporția cunoscută: 1/3 clerici și 2/3 mireni.
Pentru credincioșii ortodocși români care trăiau peste
hotare s-au organizat: Arhiepiscopia Misionara Ortodoxă
Română din Statele Unite și Canada, cu sediul la Detroit și
Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română pentru Europa
Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris. Vechea Episcopie din
America înființată în 1934 (devenită, între timp, Arhiepiscopie)
n-a mai păstrat legăturile cu țara și cu Patriarhia.
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Intre ierarhii din perioada de care ne ocupăm, consemnăm
în primul rând pe patriarhul Justinian Marina (1948-1977),
priceput organizator și îndrumător al vieții bisericești în
condițiile create după al doilea război mondial.
A fost urmat de Iustin Moisescu
(1977-1986),
fost
profesor
la
Facultățile de teologie din Varșovia,
Cernăuți și București, apoi mitropolit
al Ardealului (1956-1957) și al
Moldovei (1957-1977).
Din 1986 Biserica noastră este
condusă
de
patriarhul
Teoctist
Arăpașu,
fost
episcop-vicar
patriarhal,
episcop al Aradului,
mitropolit al Olteniei,
apoi al
Moldovei. Dintre ceilalți ierarhi,
menționăm pe mitropoliții Ardealului:
Nicolae Colan (1957-1967), Nicolae
Mladin
(1967-1981)
și
Antonie
Plămădeală (din 1982, fost episcopAl treilea Patriarh, +Justinian
vicar patriarhal, apoi episcop al
(Marina)
Buzăului); apoi Firmilian Marin
(1947-1972) și Nestor Vornicescu ai Olteniei (din 1978); Vasile
Lăzărescu (1934-1961) și Nicolae Corneanu ai Banatului (din
1962), episcopii Andrei Magieru al Aradului (1936-1960),
Chesarie Păunescu al Constanței, apoi al Dunării de Jos (19441973), Iosif Gafton al Râmnicului și Argeșului (1944-1984),
Antim Anghelescu al Buzăului (1944-1979), Vasile Coman al
Oradiei (1971-1992), cei mai mulți autori de lucrări teologice și
istorice, participanți la numeroase Congrese si întruniri peste
hotare.
Intre faptele mai de seamă din viața bisericească trebuie
să mai reținem revenirea la Ortodoxie a majorității covârșitoare
a clerului și credincioșilor uniți (greco-catolici) în 1948, precum
și prima canonizare oficială a unor sfinți și mărturisitori de
neam român (1955).
Pentru pregătirea personalului de cult au funcționat șase
seminarii teologice cu durată de cinci ani (București, Buzău,
Mânăstirea Neamț, Cluj-Napoca, Craiova și Caransebeș) și două

SCURT ISTORIC AL ORTODOXIEI ROMÂNE

65

Institute Teologice de grad universitar cu durata de patru ani,
la București și Sibiu.
O serie de teologi români s-au remarcat prin lucrările lor
sau prin activitatea ecumenică: Dumitru Stăniloae, Ioan
Coman, Liviu Stan, Nicolae Chițescu, Emilian Vasilescu, Orest
Bucevschi, Nicolae Balca, Nicolae Nicolaescu, Ene Braniște,
Ioan Rămureanu, Vladimir Prelipceanu, Mircea Chialda, Petru
Rezuș, Alexandru Ciurea, Nicolae Lungu, toți la București;
Nicolae Neaga, Nicolae Mladin, Sofron Vlad, Grigorie Marcu,
Dumitru Belu, Iorgu Ivan, Milan Sesan, Isidor Todoran, Ștefan
Lupșa, Teodor Bodogae, Corneliu Sârbu, Dumitru Călugăr,
Gheorghe Șoima, Alexandru Moisiu, la Sibiu.
Patriarhia Română edita câteva publicații periodice:
Biserica Ortodoxă Română (apare din 1874), buletinul oficial al
Patriarhiei Române, Studii Teologice , revista Institutelor
Teologice; Ortodoxia, revista Patriarhiei (fiecare cu un tiraj de
10.000 ex., cu 4-6 apariții pe an). Toate cele cinci Mitropolii
editau câte o revistă, tot cu câte 4-6 apariții pe an: Glasul
Bisericii (Mitropolia Ungrovlahiei), Mitropolia Moldovei și
Sucevei, Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului . La Sibiu
apare foaia bisericească bilunară Telegraful Român, cel mai
vechi periodic românesc, cu apariția neîntreruptă din 1853.
In Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune
Ortodoxă din București s-au tipărit: Biblia (patru ediții, în 1968,
1975, 1982, 1988), cărți de cult, manuale pentru învățământul
teologic universitar și seminarial, lucrări teologice, cărți pentru
credincioși, cărți de rugăciuni, calendare ș. a. Același lucru l-au
făcut și tipografiile eparhiale de la Mânăstirea Neamț, Sibiu și
Timișoara.
După 1948 au fost restaurate, pictate sau reparate prin
daniile credincioșilor majoritatea celor peste 12.000 de lăcașuri
de cult ortodox (biserici, mânăstiri, schituri, paraclise) de pe tot
cuprinsul țării. Au fost restaurate cele mai multe din bisericile și
mânăstirile monumente istorice. In același timp, s-au construit
peste 500 de biserici noi, în tot cuprinsul Patriarhiei, din care
multe sunt adevărate monumente de artă.
Biserica Ortodoxă Română a întreținut legături de
prietenie și colaborare cu toate celelalte patriarhii și biserici
ortodoxe autocefale. Aceste relații sunt marcate îndeosebi de
vizitele oficiale făcute Bisericii Ortodoxe Române de patriarhii
Constantinopolului,
Alexandriei,
Antiohiei,
Ierusalimului,
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Serbiei, Bulgariei, precum și vizitele oficiale făcute de
reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române acestor Patriarhii, în
ultimele decenii.
S-au stabilit relații cu Bisericile vechi Orientale
(Patriarhia Etiopiei, Patriarhia armeană din Etchimiadzin,
Patriarhia copta din Egipt și Biserica siriană iacobită din KeralaIndia), cu Biserica romano-catolica (mai ales din Austria,
Germania și Belgia), cu Biserica veche catolică, cu Biserica
anglicană, cu o serie de Biserici protestante.
Biserica Ortodoxă Română activează în Consiliul Mondial
al Bisericilor, din anul 1961. Și-a trimis delegați la Adunările
Generale de la New Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi
(1975), toate conduse de mitropolitul de atunci al Moldovei și
Sucevei, Iustin Moisescu (fost membru în Comitetul Central
până în 1977) și Vancouver (1983), condusă de mitropolitul
Ardealului Antonie Plămădeală. Alți ierarhi și teologi ortodocși
români activează în diferite Comisii ale Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. Patriarhii Justinian și Iustin au făcut vizite la sediul
Consiliului Mondial de la Geneva (1966-1981). La rândul lor,
numeroși conducători ai acestei mari organizații inter-creștine
au făcut vizite în România cu diferite ocazii, purtând discuții cu
patriarhii români, cu alți conducători de culte, ierarhi și
profesori de teologie. Biserica noastră și-a adus aportul și la
promovarea dialogului inter-creștin și în cadrul Conferinței
Bisericilor Europene, cu sediul la Geneva (câteva sesiuni ale
acestor două mari organizații s-au ținut în Romania)

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită
izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se
teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El
ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:18-19)
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PATRIARHI ȘI IERARHI, MEMBRI AI SFÂNTULUI SINOD
DIN 1944 PÂNĂ ÎN PREZENT (2017)

BOR sub Patriarhul Justinian

BOR sub Patriarhul Teoctist
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BOR sub Patriarhul Daniel
3. REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE DUPĂ 1989
Evenimentele din Decembrie 1989 au adus o seamă de
schimbări nu numai în viața politică și socială a țării, ci și în
afara vieții religioase. Îndată după derularea acelor
evenimente, Biserica noastră a fost pusă în fața unor probleme
noi, cu care va trebui să se confrunte și în viitor și pentru care
nu era pregătită. De pildă, încă din Decembrie 1989 era
recunoscută existența Bisericii catolice de rit grec (fosta grecocatolică sau unită); în martie 1990 Vaticanul a numit șase
episcopi catolici de "rit latin" și alți cinci de "rit grec" sau
oriental (la Blaj, Oradea, Lugoj, Cluj-Napoca și Baia Mare), fără
acordul prealabil al autorităților de stat românești. In 1991,
mitropolitul Blajului, Alexandru Todea, a fost ridicat de papa la
demnitatea de cardinal. Acești ierarhi, ca și unii preoți
nereveniți la Ortodoxie în 1948 sau din cei hirotoniți de atunci
încoace, au început o intensă acțiune prozelitistă, în vederea
atragerii unor preoți și credincioși ortodocși la Biserica catolică
de rit grec. In pofida faptului că au un număr infim de
credincioși (118.377), totuși și-au redeschis Academii teologice
la Blaj, Cluj-Napoca, Baia Mare și Oradea. Încercările ierarhiei
ortodoxe de a angaja un dialog cu ierarhii acestei Biserici au
primit un refuz categoric, în mai multe rânduri, încât Biserica
noastră va mai fi confruntată cu acțiunile lor prozelitiste.
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In primele luni ale anului 1990 s-a recunoscut existența
legală a mai multor culte neoprotestante (sub numele de
"asociații"). Toate aceste culte au început o intensă acțiune
prozelitistă printre credincioșii ortodocși, bucurându-se de un
sprijin material permanent din afara hotarelor țării, la care se
adaugă numeroși "evanghelizatori" veniți la noi în țară să-L
vestească pe Hristos, ca și cum poporul nu L-ar cunoaște de
aproape două milenii. Cu toate acestea, recensământul din
ianuarie 1992, prezintă următoarea configurație confesională a
României: din 22.760.449 locuitori, 86,8% sunt ortodocși, 5%
romano-catolici, 3,5% reformați, 1% catolici de rit grec
("uniți"), 1% penticostali, 0,5% baptiști, restul cultelor avand
sub 0,5% (ateii reprezintă abia 0,2%).
In pofida dificultăților de ordin economic cu care se
confruntă nu numai Biserica Ortodoxă, ci țara întreagă, se pot
înregistra, totuși, o seamă de fapte pozitive. In primul rând,
menționăm reînființarea unor eparhii desființate în 1948:
Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sucevei, Arhiepiscopia
Târgoviștei, Episcopia Argeșului, Episcopia Maramureșului și
Sătmarului, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Hușilor. S-au
înființat eparhii noi: Slobozia, Harghita și Alexandria. S-au
schimbat denumirile unor eparhii. In felul acesta, astăzi,
Biserica
Ortodoxă
Română
are următoarea
împărțire
administrativ-teritorială, cu următorii titulari (mulți aleși după
1990)
In sectorul vieții culturale, notăm înființarea de noi
instituții de învățământ teologic, chiar peste nevoile reale ale
Bisericii: Facultăți de teologie la Iași, Cluj-Napoca și altele de
mai puțină importanță, seminarii noi (pe lângă cele șase
existente până în 1989), la Galați, Râmnicu-Vâlcea, Alba-Iulia,
Baia Mare, Suceava, Mânăstirea Agapia (pentru fete) ș.a.;
întregul învățământ teologic superior a fost încadrat în
Universitățile din orașele respective, și reorganizat pe trei
secții: Teologie Pastorală, Teologie - Litere și Teologie Asistență Socială; se reprimesc și fete în toate școlile teologice.
Au apărut o serie de publicații periodice noi aproape la
fiecare centru eparhial: Vestitorul ortodoxiei la București,
Candela Moldovei la Iași, Învierea la Timișoara, Renașterea la
Cluj, Tomisul ortodox la Constanța, Credința străbună la AlbaIulia, Credința românească la Baia Mare, Legea românească la
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Oradea, Biserica și Școala la Arad, Foaie diecezană la
Caransebeș, Călăuza ortodoxă la Galați, Lumina lină la Argeș.
In același timp, au apărut o seamă de lucrări noi de teologie și
istorie bisericească la București, Sibiu, Craiova, Timișoara și în
alte părți.
S-au redeschis toate mânăstirile și schiturile desființate
în mod abuziv în 1959 ori s-au deschis noi așezăminte
monahale, mai ales în Ardeal. In același timp - în pofida
greutăților financiare cu care se confruntă Biserica - s-au pus
fundațiile a zeci de biserici mai ales în mediul urban și
mânăstiri (Ramet, Recea, Mureș, Sâmbăta de Sus etc.).
Biserica și-a reluat într-o altă perspectivă activitatea de ordin
social umanitar, prin înființarea unor asociații caritative în
vederea ajutorării orfanilor, a bătrânilor și handicapaților, prin
asistența religioasă în spitale, orfelinate și azile de bătrâni.
Biserica își continuă și relațiile externe, prin participarea
la activitățile desfășurate în cadrul Consiliului Mondial al
Bisericilor (o delegație a Bisericii noastre a participat la lucrările
celei de a șaptea Adunări generale care a avut loc, în ianuarie
1991 la Canberra, în Australia, condusă de mitropolitul Daniel
Ciobotea), a Conferinței Bisericilor Europene, ale unor Comisii
mixte de dialog cu alte Biserici. In câteva rânduri, ne-au vizitat
delegații bisericești ortodoxe (patriarhul ecumenic Bartolomeu
I, patriarhul Partenie al Alexandriei, Pavel al Serbiei, Maxim al
Bulgariei și alții). La rândul lor, delegații sinodale române,
conduse de Prea Fericitul Patriarh Teoctist , au vizitat alte
Biserici Ortodoxe surori. Facultățile de Teologie au încheiat
"parteneriate" cu Facultăți din afara hotarelor, mai cu seamă
catolice și protestante.
In pofida dificultăților prin care trecem, ierarhii, profesorii
de teologie și preoții Bisericii Ortodoxe Române își continuă
activitatea lor misionară, socială și culturală pentru a fi vrednici
de înaintașii lor, cărora doresc să le cinstească memoria printro activitate tot mai rodnică. Sursa - Pr. Prof. Dr. Mircea
Păcurariu
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Al patrulea Patriarh, PF
+Justinian (Moisescu)

Al cincilea Patriarh, PF
+Teoctist (Arăpașu)
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Al șaselea Patriarh, PF
+Daniel (Ciobotea)

4. MITROPOLIA BASARABIEI
Teritoriul din stânga râului Prut, locuit de strămoşii
românilor încă din secolele III - IV d.Hr., a depins din punct de
vedere canonic-duhovnicesc, de Patriarhia Ecumenică de
Constantinopol. În anul 1401, când Patriarhia Ecumenică l-a
recunoscut pe Iosif I Muşat ca Mitropolit canonic al Mitropoliei
Moldovei (înfiinţată în anul 1386), acest teritoriu făcea parte
din Mitropolia Moldovei, care era păstorită de ierarhi români, cu
reşedinţa la Suceava şi apoi la Iaşi. Când Biserica Ortodoxă
Rusă l-a ales, în anul 1448, pe Mitropolitul Iona (fără a avea
binecuvântarea Patriarhului Ecumenic de Constantinopol),
considerându-se ca fiind autocefală (recunoscută ca atare de
Patriarhia Ecumenică de abia în anul 1589, în timpul primului
patriarh cu numele de Iov), aceasta nu avea jurisdicţie
canonică asupra teritoriului dintre râurile Prut şi Nistru. Foarte
târziu, în anul 1812, anul anexării lui injuste de către Imperiul
Ţarist - acest teritoriu a fost inclus, în mod necanonic, în
jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse, care, în anul 1813 a înfiinţat
pe acest teritoriu - reorganizat ca o nouă gubernie, numită
Basarabia - eparhia de Chişinău, condusă de Gavriil BănulescuBodoni, cu scopul rusificării populaţiei româneşti din partea de
răsărit a Moldovei
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau:
zidire.) nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi. (2 Corinteni 5:17)
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CONSIDERATII ISTORICE DESPRE MITROPOLIA
ORTODOXA ROMANA A BASARABIEI
(TRECUT, PREZENT SI PERSPECTIVE)
a. Scurta retrospectiva si incursiune istorica

Sinodul Mitropolitan al Basarabiei
După moartea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, în anul 1821,
Biserica Rusă n-a mai acceptat în Basarabia, decât episcopi
ruşi. În urma tratatului de pace de la Paris din anul 1856,
Moldovei i-a fost retrocedată o porţiune din Basarabia de
miazăzi: judeţele Cahul, Bălgrad şi Ismail, astfel că în anul
1864 se înfiinţează, la Ismail, Episcopia Dunării de Jos cu
jurisdicţie asupra teritoriului eliberat. Această stare de lucruri a
ființat până în anul 1878 când în urma congresului de la Berlin
cele trei judeţe din sudul Basarabiei au fost încorporate din nou
la Imperiul Rus, iar, bisericeşte, acest teritoriu a trecut din nou
sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu alte cuvinte, după
cum bine se ştie, în anul 1812, prin tratatul de la Bucureşti,
Rusia ţaristă anexa teritoriul românesc dintre Prut şi Nistru,
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care va deveni cunoscut sub numele de Basarabia. Din punctul
de vedere al organizării bisericeşti, credincioşii ortodocşi din
această regiune făcuseră parte din cuprinsul Mitropoliei
Moldovei şi al Mitropoliei Proilaviei, aflate sub ascultarea
canonică a Patriarhiei de la Constantinopol. Fără a lua în seamă
vechile rânduieli, autorităţile ruse au creat o nouă structură
eclesiastică, Arhiepiscopia de Chişinău şi Hotin, subordonată
Sinodului rusesc, în fruntea eparhiei fiind instalat Gavriil
Bănulescu Bodoni, român de neam, care a păstrat în timpul
păstoririi sale caracterul românesc al Ortodoxiei din regiune.
După moartea lui Gavriil, nici un arhiepiscop de Chişinău nu a
mai fost român.
Din anul 1839, eparhia pierdea teritoriile de peste Nistru
şi se instaura un amplu şi aspru proces de rusificare a vieţii
bisericeşti, fenomen care merge mână în mână cu dezvoltarea
teoriei "moldovenismului" şi a afirmării ideii că Basarabia este
parte a teritoriilor tradiţional locuite de slavii de răsărit.
Basarabia devenea prin urmare un spaţiu rusesc, care trebuia
în mod legitim să se afle sub jurisdicţia Sinodului rus.
Toate aceste lucruri au fost completate cu o amplă
campanie de colonizare a Basarabiei, cu elemente alogene,
care au schimbat dramatic profilul etnic al provinciei.
Aceste probleme erau cunoscute românilor de dincoace
de Prut, însă teama de ameninţarea rusească a făcut ca mult
timp aceste chestiuni să fie trecute sub tăcere. În anul 1856,
prin decizia Congresului de la Paris, trei judeţe din sudul
Basarabiei reveneau în hotarele Principatului Moldovei, fiind
reintegrate şi din punct de vedere bisericesc în structurile
ecleziale româneşti (Cahulul, în Episcopia Huşilor; Ismail şi
Bolgrad în nou-înfiinţata Episcopie a Dunării de Jos, cu sediul la
Ismail). În aceste teritorii s-a încercat renaşterea unei vieţi
bisericeşti de expresie română, care însă a fost atentă la
diversitatea etnică din zona. În anul 1878, la presiunile ruseşti,
România a fost nevoită să cedeze cele trei judeţe, în care s-a
reinstaurat autoritatea Arhiepiscopiei Chişinăului. Atitudinea
Imperiului Rus faţă de România după Războiul de Independenţa
din anii 1877-1878 nu a fost de natură să încurajeze relaţiile
dintre cele două părţi, fapt care a condus şi la răcirea
raporturilor bisericeşti. Prutul devenea barieră, foarte greu de
trecut, din voinţa Rusiei, fapt care nu încuraja deloc dezvol-
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tarea relaţiilor bisericeşti şi naţionale dintre românii de pe cele
două maluri ale râului, devenit frontieră între fraţi.
b. Despre Renașterea națională și bisericească
Lucrurile se vor schimba abia spre sfârşitul secolului al XIXlea şi începutul veacului XX, când are loc şi o îmbunătăţire a
relaţiilor diplomatice dintre România şi Rusia. Acest lucru
coincide cu extraordinara dezvoltare în Rusia a unei
spiritualităţi de inspiraţie ortodoxă, exprimată deopotrivă în
mediul clerical, dar şi în cel laic, în studiile teologice de
specialitate, dar şi în literatură. A fost un demers care a lăsat
deoparte academismul uscat şi formalismul impus Bisericii de
către puterea politică după reformele lui Petru cel Mare. În
acelaşi timp a început, mai ales după mişcările din anul 1905, o
tot mai insistentă campanie de emancipare a Bisericii Ortodoxe
Ruse de sub influenţa statului, de renunţare la rolul de agent al
acestuia
şi de regăsire a adevăratei misiuni,
cea
duhovnicească. Efervescenţa din cadrul societăţii ruse, la
începutul secolului al XX-lea, a însemnat şi o afirmare a
românilor din Basarabia, inclusiv pe plan bisericesc. Tot mai
mulţi clerici basarabeni militează pentru utilizarea limbii
române, limba poporului, în biserici.
Este perioada de afirmare a unor mari clerici şi patrioţi
români, precum Gurie Grosu, Dionisie Erhan sau Alexandru
Baltaga. Lucrurile nu au trecut neobservate dincoace de Prut,
unde începe să fie abordată tot mai îndrăzneţ chestiunea
Basarabiei, inclusiv în presa bisericească. Problema emancipării
naţionale în Basarabia a devenit şi mai acută după răsturnarea
regimului ţarist din luna februarie, anul 1917 şi reconfigurarea
dramatică a realităţilor politico-sociale din Rusia. Apoi, lovitura
de stat dată de bolşevici şi evenimentele istorice care i-au
succedat au condus în cele din urmă la unirea Basarabiei cu
Regatul României şi la revenirea Bisericii Ortodoxe din teritoriul
dintre Prut şi Nistru în cadrele Ortodoxiei româneşti. Nu este
deloc lipsit de interes să marcăm pe scurt cronologia
evenimentelor care au condus la reunificarea bisericească de
după Primul Război Mondial, mai ales că, încă, se mai
vehiculează ideea că atunci a avut loc un "rapt" neloial făcut de
Biserica Ortodoxă Română pe seama unei biserici-surori.
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c. Schimbări în viaţa bisericească dintre Prut şi Nistru,
după prăbuşirea ţarismului
În perioada 19-25 aprilie anul 1917, a avut loc la Chişinău,
sub
preşedinţia
Arhiepiscopului
Anastasie,
"Adunarea
extraordinară a clerului şi mirenilor din Eparhia Chişinăului",
care trebuia să se pronunţe asupra viitorului Bisericii Ortodoxe
într-o Basarabie care, deocamdată, se dorea autonomă în
cadrele statului rus. Urmând procesul "revoluţionar" prin care
trecea întreagă Biserica Ortodoxă Rusă, din ale cărei
coordonate amintim: refacerea patriarhatului, emanciparea de
sub controlul statului, ideea unei biserici a "poporului",
alegerea ierarhilor de organisme din care să facă parte şi
credincioşii, cu alte cuvinte, "democratizarea" bisericii, clerul
basarabean a propus o serie de măsuri care se înscriau într-un
proces de "naţionalizare" (termenul este contemporan) a
Bisericii dintre Prut şi Nistru. Se afirmă deocamdată păstrarea
legăturilor canonice cu Biserica Ortodoxă Rusă, însă alegerea
ierarhilor basarabeni urmă să fie făcută de o adunare eparhială
extraordinară, compusă din reprezentanţi ai clerului şi
mirenilor. Basarabia urmă să fie o mitropolie cu mai multe
episcopii sufragane, toţi episcopii trebuind să fie oameni ai
locului, cunoscători ai limbii "moldoveneşti". În toate parohiile
curat "moldoveneşti" slujbele urmau să se facă în limba
română, iar în parohiile mixte, în română şi slavonă.
La 24 august anul 1917 s-a constituit Sfatul Superior
Eparhial din Chişinău, organism cu replici în toate eparhiile din
Rusia, expresie a spiritului "revoluţionar" al timpului. Treptat,
numeroşi membri ai clerului au început să afirme din ce în ce
mai limpede rolul naţional pe care trebuie să-l joace preoţii în
Basarabia, autonomia Bisericii "moldoveneşti", cu mitropolit
moldovean în frunte, proeminenţa limbii române în actele de
cult şi în învăţământul religios. La 21 noiembrie anul 1917, în
urmă dezbaterilor unui larg sobor, la care a luat parte şi
arhiepiscopul Chişinăului, Atanasie, era înscăunat la Moscova
patriarhul Tihon, care era de acord cu "democratizarea"
Bisericii, însă se pronunţa pentru menţinerea unităţii Bisericii
ruse, aşa cum fusese ea în perioada imperială. Preluarea puterii
de către bolşevici şi evenimentele politice internaţionale au
schimbat însă dramatic şi cursul evenimentelor pe plan
bisericesc în Rusia. Tot pe 21 noiembrie anul 1917 se forma la
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Chişinău "Sfatul Ţării", prilej cu care s-a ţinut o slujba în limba
română în catedrala din centrul oraşului, semn al schimbărilor
care se preconizau, iar la 24 decembrie, în condiţii istorice
dificile, se proclama independenţa Republicii Moldoveneşti.
d. Atitudinea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române faţă
de situaţia Bisericii din Rusia
În toată această perioadă, România a urmărit cu atenţie
evenimentele din Rusia, cu care era aliată în război, în general,
şi pe cele din Basarabia, în special, însă a evitat să facă vreun
gest care să afecteze un stat şi aşa extrem de slăbit de marile
pierderi de pe front şi de frământările interne. Unul din
semnele raporturilor bune dintre cele două state a fost şi
invitaţia adresată Bisericii Ortodoxe Române de a participa cu o
delegaţie la lucrările soborului din vara-toamna anului 1917,
acela care urma să dea o nouă organizare Bisericii Ortodoxe
Ruse. Delegaţia română a fost condusă de Episcopul de Huşi,
PS Nicodim Munteanu, cel care, în calitate de patriarh, va
efectua, peste aproape 30 de ani, o nouă vizită la Moscova,
atunci însă în cu totul alte condiţii. Conform raportului întocmit
de înaltul ierarh, delegaţia română a sosit la Moscova pe dată
de 31 august, anul 1917, fiind primită foarte bine. În cadrul
diverselor solemnităţi, fiecare parte a avut ocazia să-şi exprime
punctul de vedere asupra modului în care trebuiau să evolueze
raporturile bisericeşti româno-ruse. Astfel, PS Episcop Nicodim
a salutat transformările pe care le cunoştea Biserica Rusă, a
subliniat unitatea de credinţă dintre cele două Biserici şi a
insistat pe ideea sobornicității, una din expresiile acesteia fiind
cunoscutul Sinod de la Iaşi, din anul 1642. În răspunsul său,
IPS Arsenie, vicepreşedinte al soborului, a amintit la rându-i de
momente importante de apropiere între cele două Biserici, nu
fără oarecare tuşe de "paternalism", spunând, printre altele:
"Biserica rusească îmbrăţişează pe cea românească cu dragoste
şi nădăjduieşte că împrejurările grele, prin care trec acum
popoarele rus şi român, faptul că poporul românesc a luat parte
la marele război european alături de cel rus, trimiterea PS
Voastre de către Sfântul Sinod, toate acestea vor apropia şi
mai mult Biserica rusească de cea românească. Biserica
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rusească regretă că, în timpurile din urmă, relaţiunile nu s-au
menţinut tot aşa de strâns ca în trecut".
e. Despre unitatea naţională şi unitatea bisericească
Proclamarea
independenţei
Republicii
Democratice
Moldoveneşti a adus în discuţie, printre membrii clerului din
Basarabia, şi chestiunea "autocefaliei". Unirea după o sută de
ani a provinciei româneşti, ocupate la anul 1812 cu Ţara Mamă, a eliminat această posibilitate şi a pus acut problema
unificării bisericeşti în cadrele unei Biserici Ortodoxe Române
unice. În Basarabia se formează două tabere: o tabăra
cuprinzând persoane de diverse etnii, reprezentanţi ai vechiului
regim imperial, nostalgici ai "Sfintei Rusii", care militează
pentru menţinerea Bisericii Basarabiei sub ascultarea Patriarhiei
Ruse, în pofida schimbărilor politice, şi o tabără "naţională",
care s-a exprimat pentru unitatea bisericească a românilor.
Această "secesiune", condamnată de Patriarhia Moscovei, nu va
fi un gest izolat. Din contra, în toate teritoriile desprinse de sub
oprimarea ţaristă şi devenite independente de nouă Rusie
sovietică (Polonia, Finlanda, Ţările Baltice, Gruzia) au existat
curente pentru înfiinţarea de biserici autocefale locale, în
virtutea drepturilor canonice, a tradiţiei istorice din spaţiul
ortodox şi pentru evitarea amestecului în treburile interne, prin
biserică, a fostului stăpânitor.
Patriarhatul Moscovei, fie din proprie voinţă, fie la
presiunile puterii sovietice, nu va recunoaşte niciodată în
perioada interbelică noile schimbări de jurisdicţie, intrând întrun conflict acut cu Patriarhia Ecumenică, care, în virtutea
drepturilor sale în lumea ortodoxă, a acordat tomosuri de
recunoaştere mai multor biserici nou-formate. S-a aşteptat
până la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, când o
parte din aceste teritorii au fost reocupate de noua putere
sovietică şi a devenit limpede că altele, precum Polonia sau
Finlanda, nu pot fi integrate URSS. Atunci Biserica Ortodoxă
Rusă, în acord cu puterea sovietică, a "reintegrat" pe
credincioşii ortodocşi din teritoriile reocupate şi a acordat
autocefalia celorlalte Biserici ortodoxe rămase în afară
graniţelor sovietice, dar care, la un moment dat, avuseseră dea face cu Biserica Ortodoxă Rusă. În anul 1918, la 7 aprilie,
după proclamarea independenţei Basarabiei şi votarea de către
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Sfatul Ţării de la Chişinău a unirii cu Ţara Mamă, Mitropolitul de
Iaşi a arătat că toate problemele acestui ţinut privesc Biserica
Ortodoxă Română, ceea ce a dus la retragerea la Petersburg a
arhiepiscopului Anastasie , Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Autocefale Române înfiinţând Arhiepiscopia Română a
Chişinăului.
f. Despre dialogul dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Sinodul Rus în anul 1918
În cazul concret al Basarabiei, Mitropolitul Pimen al
Moldovei, pe atunci preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a adresat la 17 aprilie, anul 1918, o
telegramă Arhiepiscopului Atanasie, prin care i se făcea
cunoscut că este recunoscut drept chiriarh legiuit al Bisericii
Ortodoxe, fiind invitat să se alăture Sinodului românesc. În
răspunsul său, arhiepiscopul rus argumenta că "sfintele
canoane nicidecum nu pun în atârnare jurisdicţia bisericească
de jurisdicţia statului", însă în aplicarea acestui principiu asupra
faptelor istorice folosea două măsuri diferite. În opinia sa,
ocuparea Basarabiei în anul 1812 şi modificările operate atunci
în jurisdicţia bisericească, fără nici o consultare sau acord, erau
perfect legitime (conform dreptului de cucerire), în timp ce
crearea statului naţional român şi, mai ales, unificarea
bisericească a românilor ortodocşi şi refacerea jurisdictiilor
istorice în Moldova nu erau posibile! În încheierea mesajului
său, vlădica Atanasie arată: "Fără orice relaţiuni cu Biserica
Rusă, nu poate hotărî soarta singur eparhia Chişinăului şi nici
Biserica Română, pentru că asta ar însemna din partea ei
însuşirea unei moşteniri care este străină de dânsa. Lucrul
evident că chestiunea cu privire la situaţia Basarabiei, mai
departe, din punct de vedere bisericesc, trebuie să se
hotărască numai după o prealabilă discuţiune a acestei
chestiuni, în acelaşi timp de Biserica Rusă şi de Biserica
Română şi, în urma unor relaţiuni între ele, în conformitate cu
canoanele; totodată trebuie luat în consideraţie şi glasul
clerului şi a întreg poporului ortodox care locuieşte în limitele
Basarabiei".
La 21 aprilie, anul 1918, episcopatul rus din Basarabia
s-a întâlnit la Iaşi cu delegaţia Sfântului Sinod al Bisericii
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Ortodoxe Române. Argumentele invocate de partea română, pe
baza canonului 17 al Sinodului al IV-lea ecumenic şi canonului
38 al Sinodului al VI-lea ecumenic, care veneau în sprijinul
revenirii bisericii basarabene în cadrul Sinodului românesc, au
fost respinse. De asemenea, Atanasie nu a acceptat să-l
pomenească la rugăciuni pe primatul României, să promoveze
limba română în biserica şi şcolile teologice şi să accepte o
dezvoltare a bisericii basarabene în limitele impuse de legile
statului român. Plecând la Moscova, pentru a lua parte la
lucrările Sinodului rus, Atanasie a cerut patriarhului Tihon să
trimită o "scrisoare irenică" mitropolitului Pimen al Moldovei
(datată 23 mai, anul 1918). Prin această scrisoare, Patriarhul
Rus punea la îndoială realitatea unirii Basarabiei cu România,
cerând că problemele bisericeşti să fie discutate abia după
încheierea păcii şi retrasarea noilor graniţe. La fel ca şi
Atanasie, Tihon afirmă că modificarea graniţelor nu trebuie, de
la sine, "să rupă imediat legăturile canonice cu Biserica Rusă şi
să se supună jurisdicţiei canonice a Bisericii Române". Din nou,
patriarhul rus venea cu eternul argument al "Sfintei Rusii",
invocând faptul că situaţia din anul 1918 nu poate fi comparată
cu cea din anul 1812, deoarece atunci Rusia "a eliberat" pe
creştinii basarabeni de sub oprimarea otomanilor musulmani, a
refăcut provincia şi a "civilizat-o", în timp ce se sugera că
evenimentele din anul 1918 ar fi un gest neprietenesc la adresa
unei Biserici-surori! În finalul mesajului, Patriarhul Tihon
propunea totuşi soluţia ca soarta bisericii basarabene să fie
hotărâtă de basarabenii înşişi: "Este cu totul natural şi chiar
necesar în momentul de faţă a întreba clerul şi poporul
basarabean cum şi în ce formă ar dori ei să-şi organizeze viaţa
lăuntrică a Bisericii lor şi să stabilească relaţiile ei cu Biserica
Rusă şi Biserica Română". "Poporul" trebuia să-şi exprime
voinţa prin Soborul local sau prin Adunarea Eparhială şi, în
funcţie de deciziile adoptate, Sinodul rus urmă să ia o hotărâre.
g. Despre integrarea Basarabiei în cadrele ortodoxiei
românești - expresie a voinței poporului.
Scrisoarea Patriarhului Tihon a fost privită de basarabeni
drept semnul prin care Patriarhia Moscovei deschidea
posibilitatea reunirii bisericeşti a românilor. În schimb, partea
rusă va interpreta în mod diferit gestul. Loviturile primite de
Biserica Rusă în acei ani din partea bolşevicilor au împiedicat
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continuarea dialogului, fapt interpretat ulterior de Moscova
drept o ocazie pentru români de a acţiona fără a ţine seama de
Patriarhia moscovită. De fapt, în toţi aceşti ani, au existat
numeroase adunări şi întâlniri prin care românii basarabeni şiau exprimat în mod limpede voinţa că Biserica Ortodoxă a
Basarabiei să devină parte integrantă a Bisericii Ortodoxe
Române.

Mari personalități ale bisericii basarabene (mărește fotografia)
La 14 şi 16 iunie anul 1918, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române emitea două documente istorice: o
"hotărâre" privind afacerile bisericeşti ale Basarabiei şi o "carte
pastorală" către "clerul şi norodul Basarabiei", consfinţind, pe
de-o parte, revenirea bisericii basarabene în sânul Bisericii
Mamă şi constatând, pe de altă parte, părăsirea scaunelor
episcopale de către episcopii ruşi, care au refuzat să
recunoască autoritatea Sinodului român, plecând în exil. Pentru
o perioadă, treburile bisericii din Basarabia au fost girate de
Episcopul de Huşi, PS Nicodim Munteanu, pentru ca în următorii
ani să se organizeze alegeri episcopale, iar viaţa bisericească a
Basarabiei să se desfăşoare firesc în cadrul Bisericii Ortodoxe
Române. Din 19 februarie, anul 1919, scaunul arhiepiscopal
este ocupat de Gurie Grosu, iar la 30 decembrie Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române realizează unitatea bisericească
"pe întreg pământul României reîntregite, într-o singură
Biserica Autocefală Ortodoxă".
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În anul 1922, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a
înfiinţat încă două eparhii în
Basarabia
–
Episcopia
Hotinului, cu reşedinţa la Bălţi
şi Episcopia Cetăţii Albe, cu
reşedinţa la Cetatea Albă.
Ridicarea la rang de Mitropolie
a avut loc în anul 1927,
Catedrala Mitropolitană a Basarabiei, Arhiepiscopia Chişinăului fiind
unul din centrele culturii românești
ridicată la rang de Mitropolie şi
având ca eparhii sufragane episcopiile menţionate mai sus.

Mitropolitul Gurie Grosul

Mitropolitul Efrem Enăchescu

Acestora li s-a adăugat, în anul 1941, din raţiuni pastoralmisionare (ţinând seama de persecuţia stalinistă împotriva
Bisericii Ortodoxe din zonă), Misiunea Ortodoxă Română pentru
Transnistria, cu statut de eparhie. În iunie, anul 1940, ca
urmare a Pactului Hitler-Stalin (Molotov - Ribbentrop) încheiat
la 23 august, anul1939, Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herta au fost invadate şi anexate la Uniunea Sovietică.
Mitropolia Basarabiei a fost desființată şi întreg teritoriul ei a
ajuns sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei. În 1941 Basarabia
revine la sânul României, Mitropolia Basarabiei, cu cele patru
eparhii sufragane ale sale menţionate mai sus, funcţionând
până în anul 1944, după care a fost forţată de către regimul
comunist sovietic să-şi întrerupă activitatea. Primii mitropoliţi ai
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Basarabiei, până la ocupaţiile sovietice din anii 1940 şi 1944,
au fost Gurie Grosu şi Efrem Enăchescu.
h. Lupta pentru recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei
La 14 septembrie anul 1992, un număr însemnat de preoţi
şi credincioşi ortodocşi, constituiţi într-o Adunare Eparhială, au
decis reactivarea Mitropoliei Basarabiei, drept pentru care au
trimis la Bucureşti o delegaţie pentru a adresa Patriarhiei
Române rugămintea de a primi Mitropolia sub jurisdicţia sa
canonică. Existenţa Mitropoliei şi apartenenţa ei la Biserica
Ortodoxă Română au fost recunoscute prin „Actul Patriarhal şi
Sinodal” al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de la
19 decembrie 1992 .
De remarcat aici că Patriarhia Română este singura entitate
bisericească şi persoană juridică din lume care putea beneficia
de dreptul de succesiune pe linie ascendentă în raport cu
Mitropolia Basarabiei. Legea Republicii Moldova cu privire la
proprietate nr. 459-XII din 22.01.1991, Articolul 30
(Proprietatea organizaţiilor religioase) prevedea că „...După
încetarea activităţii organizaţiei religioase, chestiunea folosirii
bunurilor care s-au aflat în proprietatea ei este rezolvată de
organele de conducere ale acestei organizaţii sau de
organizaţia religioasă ierarhic superioară, cu participarea
organelor locale ale puterii de stat. Bunurile care s-au aflat în
proprietatea organizaţiilor religioase, după încetarea activităţii
lor, trec către organizaţia religioasă ce le-a format...”
Patriarhia Moscovei a acuzat Patriarhia României că se
amestecă în treburile canonice ale Bisericii Rusiei şi într-o
scrisoare către Patriarhia Română a făcut şi puţină istorie, cu
interpretări cel puţin forţate ale datelor istorice, vorbind de
drepturile canonice ale Bisericii Ruse asupra Bisericii
Basarabiei, care de fapt au fost, necanonice, urmări ale
diferitelor ocupaţii armate ale Basarabiei. Ce ar trebui să ştie
Patriarhia de la Moscova? Că în canonul 34 apostolic se spune
limpede: „fiecare episcop şi credincioşii săi, vor asculta de cel
mare din neamul lor”. Ori, moldovenii sunt români şi Patriarhul
românilor este la Bucureşti. Biserica rusă şi-a arogat de la sine
putere jurisdicţia canonică asupra Basarabiei, în urma unui fals
istoric, pactul Hitler-Stalin. Mai mult, ocupaţia politică a
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însemnat şi ocupaţia canonică, chiar şi fără un tratat, fie el
legal sau mai puţin legal. Oare aşa cum Patriarhia Română şia menţinut jurisdicţia în Banatul Sârbesc, în fosta Iugoslavie, în
Ungaria, în Basarabia de ce nu a putut să o facă? Pentru că
Biserica Ortodoxă Română nici nu a fost întrebată, nu i s-a
cerut permisiunea, orice i-a aparţinut de drept fiindu-i confiscat
cu arma în mână. În perioada anilor 1992-2002 Mitropolia
Basarabiei a dus o luptă acerbă cu instituţiile din Republica
Moldova pentru recunoaşterea dreptului de succesiune.
La 8 octombrie anul 1992, Mitropolia Basarabiei solicită
Guvernului Republicii Moldova să fie recunoscută, dar nu
primeşte răspuns. La 16 octombrie, anul 1992, Ministerul
Culturii şi Cultelor cere Guvernului un aviz favorabil
recunoaşterii Mitropoliei Basarabiei. Guvernul refuză să dea
acest aviz, deşi Ministerul de Finanţe (la 14 noiembrie 1992),
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (la 8 februarie 1993),
Ministerul
Învăţământului
(la
8
februarie
1993)
şi
Departamentul de Stat pentru Privatizare (la 15 februarie
1993) comunica Guvernului şi Preşedintelui Republicii Moldova
că nu au obiecţii în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei
Basarabiei. Chiar şi Comisia pentru Cultură şi Culte a
Parlamentului Republicii Moldova face cunoscut, la 11 martie
anul 1993 (în urmă unei scrisori a Episcopului de Bălţi, Petru
Păduraru) că statutul şi activitatea Mitropoliei Basarabiei sunt
în conformitate cu legislaţia statului şi cere Guvernului să
recunoască noua Mitropolie, pentru a nu agrava situaţia socială
şi politică din Republică . La 8 august, anul 1995, Mitropolitul
Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, Petru Păduraru, invocând
articolul 235 al Codului de Procedura civilă, referitor la recursul
judiciar în privinţa unui act al administraţiei, contrar unui drept
recunoscut, reclamă Guvernul în faţa Judecătoriei de
circumscripţie a sectorului Buiucani, din Chişinău. El a solicitat
anularea deciziilor de refuz în recunoaştere.
Judecata a satisfăcut cererea lui şi a emis la 12 septembrie,
anul 1995, o hotărâre prin care se dispunea recunoaşterea
Mitropoliei Basarabiei. La 15 septembrie 1995 procurorul de
Buiucani a introdus un recurs împotriva hotărârii Judecătoriei
Buiucani, din 12 septembrie anul 1995, iar la 18 octombrie
1995, Curtea Supremă de Justiţie a anulat hotărârea din 12
septembrie 1995, pe motivul că judecătoria Buiucani nu era
competentă să examineze cererea de recunoaştere a bisericii

84

PREOT PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE

petiţionare. În urma reformei sistemului judiciar moldovenesc,
dosarul Mitropoliei Basarabiei a fost expediat la Curtea de Apel
a Republicii care a dat dreptate Mitropoliei, însă la 9 decembrie
1997, Colegiul civil al Curţii Supreme de Justiţie a pronunţat o
hotărâre, prin care a refuzat să admită cererea Arhiepiscopului
Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru şi altora
de a obliga Guvernul Republicii Moldova să recunoască această
Biserică şi să aprobe statutul Mitropoliei Basarabiei. La 3 iunie
1998, Mitropolia Basarabiei, reprezentată de Mitropolitul Petru
Păduraru şi alţi 12, a depus o cerere la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO). La 13 decembrie 2001 Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica
Moldova pentru violarea drepturilor prevăzute de articolele 9 şi
13 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi
Libertăţilor Fundamentale, în urma refuzului de a repune
Mitropolia Basarabiei în legalitate.
Ne-au vizitat oaspeți de valoare din Basarabia

În calitatea de preot paroh al
bisericii Sfânta Treime din Los
Angeles,
și
protoiereu
al
protopopiatului Coastei Pacifice,
m-am implicat cu toată ființa
mea
în
acest
eveniment,
începând
de
la
cazare
şi
întocmirea unui program de
vizitare a multor parohii ortodoxe
românești
de
pe
Coasta
Pacificului, până la obținerea
aprobărilor de vizitare și a altor
Pr. Petru Buburuz și
biserici, de diferite confesiuni
Pr. Constantin Alecse (2002)
creștine, și un scurt sejur în
întreaga Americă
În perioada prezenței protopopului Petre Buburuz în sudul
Californiei, Cucernicia Sa a slujit alături de pr. protopop
Constantin Alecse, la toate slujbele din acea perioadă, inclusiv
la slujba unui parastas în memoria eroilor basarabeni, din toate
timpurile.
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G.- SFINȚII NAȚIONALI, ROMÂNI S$ AMERICANI
1. SFINȚII NAȚIONALI ROMÂNI

În duminica a II-a după Rusalii, se sărbătoresc anual
Sfinții Români și Americani
In şedinţa Sfântului Sinod din 28 octombrie 1950, pentru
prima dată în istoria Bisericii Ortodoxe Române ca biserică
autocefală, au fost canonizaţi solemn primii sfinţi ortodocşi de
neam românesc, alături de care s-a realizat şi generalizarea la
nivel naţional a cultului unor sfinţi cu moaşte pe teritoriul
României. Prin Actul Sinodal, din 20 iunie 1992, Sfântul Sinod a
hotărât instituirea "Duminicii Sfinţilor Români".
Tot în această zi, doua Duminică după Pogorârea Sfântului Duh
se face și sărbătorirea "Sfinților Americani".
Sfinţii naţionali sunt sfinţii al căror cult s-a născut pe
teritoriul unei Biserici naţionale autocefale. Existenţa acestora
demonstrează şi specificitatea etnică a unei Biserici Ortodoxe
locale, care a fost prezentă în organizarea Bisericilor Ortodoxe
de la început şi până în zilele noastre.
„Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni
nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:28)
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Prezentăm mai jos o expoziție de icoane ale câtorva
Sfinți Români, Canonizați de Biserica Ortodoxă Română:
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Sfinți români din sec. III-VI
Cuviosul Ierarh Valentinian, Mitropolit al Tomisului,
Cuviosul Ierarh Paternus, Mitropolit al Tomisului,
Cuviosul Ioan Maxențiu
Cuviosul Ierarh Teotim II, Episcop al Tomisului,
Cuviosul Dionisie Cel Mic (Scitul),
Cuviosul Ierarh Alexandru, Episcop al Tomisului
Sf. Ierarh Ioan, Episcop al Tomisului,
Sf. Ierarh Timotei, Episcop al Tomisului,
Sf. Gherman, Daco-Romanul,
Sf. Ioan Casian,
Sf. Ierarh Teotim I, Scitul, Episcop al Tomisului,
Sf. Ierarh Gherontie (Terentie), Episcop al Tomisului,
Sf. Ierarh Vetranion (Bretanion), Episcop al Tomisului,
Cuviosul Eutihie Preotul,
Preotul Sansala,
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Sf. Mucenic Nichita Românul,
Sf. Mare Mucenic Sava,
Un Episcop necunoscut al Tomisului,
Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie, Filip și alți 31 de la
Niculițel,
Sfinții Mucenici Tit și Gordian, Episcopi ai Tomisului,
Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcop al Tomisului,
Sfinții Mucenici Epictet Preotul și Astion Monahul,
Sf. Ierarh Evanghelicus, Episcop al Tomisului,
Sfinți români din sec. VII-XIII
Mitropolitul Teodor de Vicina,
Sfânta Muceniță Filoteia de la Curtea de Argeș,
Sf. Dimitrie cel Nou, de la București,
Sfânta Cuvioasa Parascheva, de la Iași,
Cuvioșii Damian și Iosif, așezământul monahal de la
Basarabi-Constanța,
Sf. Grigorie Decapolitul, de la Bistrița-Vâlcea.
Sfinți români din sec. XIV-XV
Cuviosul Iacob Ieromonahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Stahie Arhimandritul, Egumen al Mânăstirii
Probota
Cuviosul Chiriac Schimonahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Nicodim Ieromonahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Vasile Monahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Casian Monahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Ioasaf Arhimandritul, Primul Egumen al
Mânăstirii Putna
Cuviosul Misail Ieroschimonahul, Egumen al Mânăstirii
Voroneț
Sfântul Daniil Sihastrul, Mânăstirea Voroneț
Mitropolitul Teoctist I al Moldovei si Sucevei
Cuvioșii Simon, Metodie, Varnava, Petru, Averchie,
Gherman, Pir si Grecu
Cuviosul Iosif de la Bisericani, Sihăstria Bisericani-Neamț
Cuviosul Siluan Ieroschimonahul, Mare Egumen al
Mânăstirii Neamț
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Cuviosul Gavriil Uric (Scriitorul), Mânăstirea Neamț
Monahul Filotei Imnograful, Mânăstirea Cozia
Cuviosul Agapie Sihastrul, Ctitorul Mânăstirii Agapia
Veche
Sfântul Vasile de la Moldovița
Cuviosul Silvestru Sihastrul, Schitul Silvestru-Ceahlău
Cuviosul Iov Sihastrul, Mânăstirea Bogdănești
Cuviosul Macarie Ieromonahul, Ctitorul Mânăstirii
Boiștea-Neamț
Sfântul Leontie de la Rădăuți, Mânăstirea Bogdana
Cuviosul Gavriil Ieromonahul, Primul Egumen al
Mânăstirii Cozia
Cuviosul Diometian Arhimandritul, Mare Egumen al
Mânăstirilor Neamț si Bistrița
Mitropolitul Iosif Mușat, Primul Ierarh al Moldovei
Cuviosul Pahomie Ieromonahul, Egumen al Mânăstirii
Peri
Sfântul Nicodim de la Tismana
Cuvioșii Sofronie, Pimen și Siluan, Mânăstirea Neamț
Un Sfânt Roman Anonim, Mânăstirea Neamț
Cuviosul Iosif Sihastrul, Munții Buzăului
Cuviosul Dionisie Sihastrul, Munții Buzăului
Cuviosul Agaton Sihastrul, Munții Buzăului
Cuviosul Ciprian Ieroschimonahul, Al doilea Egumen al
Mânăstirii Neamț
Cuviosul Gherman Schimonahul, Primul Egumen al
Mânăstirii Neamț
Mitropolitul Iachint de Vicina, Primul Mitropolit al Țării
Românești
Mitropolitul Macarie de Vicina
Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Sfinți români din sec. XV-XVI
Mitropolitul Teofan II, al Moldovei și Sucevei
Episcopul Isaia de Rădăuți
Cuviosul Silvian Ieromonahul, Primul Egumen al
Mânăstirii Râșca
Cuviosul Iov Sihastrul - Mânăstirea Râșca
Cuvioșii Sihaștri Moise, Prohor, Veniamin, Spiridon,
Chiriac, Visarion, Ștefan și Atanasie
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Cuviosul Zosima Ieroschimonahul, Întemeietorul
Mânăstirii Secu
Cuviosul Iacob cel Vrednic, primul egumen al Mânăstirii
Slatina
Cuviosul Ioan Sihastrul - Valea Sihăstriei
Cuviosul Pahomie Sihastrul, Întemeietorul Mânăstirii
Slatina
Cuviosul Paisie Ieromonahul, Egumen al Mânăstirii
Humor
Cuviosul Antonie Protopsaltul - Mânăstirea Putna
Sfântul Eustatie de la Probota
Sihaștrii din Muntele Scaunelor
Mitropolitul Grigorie Roșca al Moldovei si Sucevei
Ieromonahul Amfilohie, Primul egumen al Mânăstirii
Pangarati
Episcopul Macarie al Romanului
Mitropolitul Teofan I, al Moldovei și Sucevei
Sfântul Ierarh Ghelasie, mare egumen al Mânăstirii
Ramet - Alba
Cuviosul Peon Sihastrul, Muntele Ceahlău
Cuviosul Pahomie Schimonahul, Ctitorul Manastirii
Bistrița - Vâlcea
Cuviosul Inochentie de la Probota
Mitropolitul Teoctist II, al Moldovei si Sucevei
Mitropolitul Gheorghe I, al Moldovei si Sucevei
Sfântul Ioan de la Prislop
Sfântul Ierarh Nifon, Mitropolitul Țării Românești
Cuviosul Eufrosin Sihastrul
Cuviosul Chiriac Sihastrul, Mânăstirea Neamț
Cuviosul Paladie Sihastrul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Eustatie Protopsaltul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Paisie Arhimandritul, al doilea egumen al
Mânăstirii Putna
Cuviosul Calistrat Sihastrul, Mânăstirea Sucevița
Cuviosul Ioan Monahul, Mânăstirea Voroneț
Cuviosul Spiridon Monahul, Mânăstirea Putna
Cuviosul Paladie Tahigraful, Mânăstirea Putna
Cuviosul Efrem Ieroschimonahul, Egumen al Mânăstirii
Voroneț
Arhimandritul Grigorie, Mânăstirea Bistrița-Neamț
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Cuviosul Simeon Sihastrul, Întemeietorul Mânăstirii
Pângărați

Sfinți români din sec. XVI-XVII
Cuvioasa Melania Schimonahia - Sihastria Durău Ceahlău
Cuvioasa Sofia Schimonahia - Schitul Sofia - Ceahlău
Cuvioasa Casiana Schimonahia - Schitul Casiana Ceahlău
Cuviosul Lazăr Sihastrul - Schitul Sihăstria Putnei
Fericitul Mitropolit Dosoftei al Moldovei și Sucevei
Sfântul Ierarh Sava Mărturisitorul, Mitropolit al Ardealului
Cuvioșii Silvestru, Iov și Agaton - Sihăstria Mânăstirii
Tazlău
Cuviosul Onufrie Pustnicul
Sfântul Chiriac de la Tazlău
Sfântul Chiriac de la Bisericani
Sfântul Partenie de la Agapia
Sfântul Rafail de la Agapia
Sihaștrii Iosif, Partenie si Pavel, Întemeietorii Mânăstirii
Sihăstria
Cuviosul Atanasie Ieroschimonahul - Mânăstirea
Sihastria
Mitropolitul Varlaam al Moldovei și Sucevei
Sfântul Mucenic Ioan Valahul (Romanul)
Sfantul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos
Sfântul Epifanie de la Voroneț
Sfântul Ierarh Iorest Mărturisitorul - Mitropolit al
Ardealului
Cuviosul Meletie Sihastrul - Sihăstria Stănișoara-Argeș
Cuviosul Neofit Sihastrul - Sihăstria Stănișoara - Argeș
Cuvioșii Sihaștri Daniil și Misail - Întemeietorii Mânăstirii
Turnu
Cuviosul Ioanichie Schimonahul - Sihăstria Valea Chiliilor
- Muscel
Mitropolitul Anastasie Crimca al Moldovei și Sucevei
Episcopul Efrem al Rădăuților - Mânăstirea Moldovița
Cuviosul Pangratie Arhimandritul - Mânăstirea Sucevița
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Cuvioșii Vucol, Ghedeon și Gherman - sihaștri pe Muntele
Ceahlău
Cuviosul Dosoftei Dascălul - Egumen in Schitul lui
Zosima-Secu
Cuviosul Ieremia Valahul (Romanul)
Cuvioșii Părinți Evloghie, Pimen, Misail, Vasile și Paisie Sihăstria Agapia Veche
Cuviosul Filotei Dascălul - Mânăstirea Putna
Cuviosul Isaia Pustnicul - Mânăstirea Moldovița
Cuviosul Ioan Sihastrul - Mânăstirea Rasca
Sfantul Ioan Arhiepiscopul - Manastirea Râșca
Sfinţi români din sec XVII-XVIII
Schimonahia Olimpiada, Fondatoarea Mănăstirii Văratec
Arhimandritul Lazăr Ursu, Mănăstirea Neamţ
Sfântul Paisie de la Neamţ, Mare Stareţ al Mănăstirii
Neamţ
Ieroschimonahul Paisie, Schitul Sihăstria Putnei
Episcopul Dosoftei Herescu, Episcopia Rădăuţilor
Cuviosul Onufrie Pustnicul, Schitul Sihăstria Voronei
Ieroschimonahul Natan, Schitul Sihăstria Putnei
Cuviosul Silă Ieroschimonahul, Egumen al Schitului
Sihăstria Putnei
Cuviosul Vartolomeu Măzăreanu, Mănăstirea Putna
Mitropolitul Iacob Putneanul, al Moldovei şi Sucevei
Sfântul Sofronie Mărturisitorul, Mănăstirea Cioara Sebeş
Cuviosul Rafail Caligraful, Mănăstirea Horezu
Cuviosul Vasile Ieromonahul, Stareţul Schitului Poiana
Mărului
Episcopul Ioanichie al Romanului - Ctitorul Schitului
Vovidenia - Neamţ
Cuviosul Sebastian Sihastrul - Întemeietorul Schitului
Sihastru -Tecuci
Cuviosul Isachie Sihastrul - Mănăstirea Suceviţa
Cuviosul Ioan Pustnicul - Schitul Trestieni Buzău
Cuviosul Agafton Sihastrul - Mănăstirea Agafton Botoşani
Cuviosul Schimonah Proterie - Schitul Trestieni - Buzău
Sfântul Visarion Mărturisitorul
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Cuviosul Ioan Arhimandritul, Primul egumen al Mănăstirii
Horezu
Pustnicii din Poiana Trapezei - Valea Sihăstriei
Sfântul Antonie de la Iezerul-Vâlcea
Cuvioasa Mavra, de la Ceahlău
Episcopul Pahomie al Romanului
Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti
Cuvioșii Patapie şi Nicandru - Sihaştrii din Muntele
Ceahlău
Cuviosul Simeon Sihastrul - Schitul Sihăstria Ceahlăului
Episcopul Mitrofan de Buzău
Cuviosul Elefterie Sihastrul - Schitul Sihla
Sfânta Teodora de la Sihla
Cuviosul Varsanufie Sihastrul - Egumen al Schitului
Sihăstria
Cuviosul Pavel Sihastrul - Duhovnicul Sfintei Teodora de
la Sihla
Sfinţi români între 1800-1850
Monahul Silvestru Ailincăi, Mănăstirea Durau-Neamţ
Cuviosul Calinic Pustnicul, Mănăstirea Horaița-Neamț
Episcopul Chesarie al Buzăului
Pustnicul sfânt de la Peştera Mică a Ialomicioarei
Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei şi Sucevei
Cuviosul Iustin ieroschimonahul, Primul Ctitor al Schitului
Prodromul-Athos
Schimonahul Nicanor, Mănăstirea Sihăstria-Neamţ
Ieroschimonahul Iosif Protopsaltul, Mănăstirea Neamţ
Schimonahul Isaac Dascălul, Mănăstirea Neamţ
Cuvioasă Xenia Schimonahia, Mănăstirea Agapia
Ieromonahul Macarie Protopsaltul
Schimonahia Filoteia, mama Sfântului Calinic de la
Cernica
Mitropolitul Grigorie Dascălul al Ţării Româneşti
Arhimandritul Dometian, Stareţ al Mănăstirii Neamţ
Cuviosul Zosima Pustnicul, Schitul Pocrov - Neamţ
Schimonahii Gherontie şi Gherman, Pustnici în Munţii
Sihlei
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Cuviosul Pimen Ieroschimonahul, Duhovnicul Sfântului
Calinic de la Cernica
Cuviosul Iosif Pustnicul, Mare Duhovnic al Mănăstirii
Văratec
Arhimandritul Ilarie, Stareţ al Mănăstirii Neamţ
Cuvioșii Părinţi din Mănăstirea Secu (ucişi de turci în
septembrie 1821)
Episcopul Iosif de Argeş
Arhimandritul Timotei, Stareţ al Mănăstirii Cernica
Schimonahia Nazaria, Mănăstirea Văratec
Cuviosul Sisoe Sihastrul, Ctitor şi Egumen al Schitului
Rarău
Monahul Gherontie Dascălul, Mănăstirea Neamţ
Cuviosul Arhimandrit Gheorghe, Mare Stareţ al Mănăstirii
Cernica
Mitropolitul Iacob Stamati al Moldovei şi Sucevei
Sfinţi români între 1850-1900
Schimonahiile Fevronia, Sofia şi Olimpiada, Mănăstirea
Agafton-Botoşani
Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Episcopia Romanului
Arhimandritul Andronic Popovici, Ctitor al Mănăstirii Noul
Neamţ
Cuviosul Auxentie Sihastrul, Mare nevoitor în Muntele
Athos
Monahia Eufrosina Lazu, Mănăstirea Văratec
Arhimandritul Timotei Ionescu, Stareţ al Mănăstirii
Neamţ
Ieroschimonahul Neofit Eliade, Mănăstirea Neamţ
Arhimandritul Gherman Ionescu, Mănăstirea TazlăuNeamţ
Schimonahia Tavefta Ursache, Mănăstirea Agapia
Duhovnicul Ioasaf Apostoliu, Mănăstirea Neamţ
Arhimandritul Teofan Cristea, Mănăstirea Noul Neamţ
Sfântul Antipa Atonitul, Mănăstirea Varlaam
Ieroschimonahul Orest Baldovin, Chilia Sfântul Ipatie
Vatopedu-Muntele Athos
Mitropolitul Ardealului Andrei Şaguna
Schimonahul Gordie Pustnicul, Mănăstirea Neamţ
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Arhimandritul Varnava, Stareţ al Mănăstirii PangratiNeamț
Arhimandritul Ermoghen Buhus, Al doilea Ctitor al
Mănăstirii Horaița-Neamț
Cuviosul Procopie (Picu) Pătruţ
Ieroschimonahul Iona, Egumen al Schitului Sihla-Neamţ
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica
Cuviosul Pahomie Pustnicul, Schitul Pocrov-Neamţ
Pustnicul Gherasim, cel nebun pentru Hristos
Arhimandritul Visarion Făgărășanul, Ctitorul Mănăstirii
Cocoş
Ieroschimonahul Valerian, Mănăstirea Sihăstria-Neamţ
Arhimandritul Irinarh Roseti, Mănăstirea Horaița şi
Muntele Tabor
Schimonahia Safta Brâncoveanu, Mănăstirea Văratec
Cuviosul Pahomie Pustnicul, Schitul Peştera Ialomicioarei
Arhimandritul Neonil Buzilă, Mare Stareţ al Mănăstirii
Neamţ
Sfinţi români între 1900-1950
Monahul Ghervasie Gaspar, Mănăstirea Sihăstria
Monahia Magdalena Tofan, Mănăstirea Agapia
Monahul Galaction Ilie, Mănăstirea Sihăstria
Cuviosul Vitalie Monahul, Sfântul Munte Athos
Protosinghelul Ghedeon Verenciuc, Schitul Sihăstria
Voronei - Botoşani
Protosinghelul Vichentie Malau, Mănăstirea Secu
Schimonahul Grigorie Bica, Mănăstirea Ciolanu - Buzău
Protosinghelul Iosif Crăciun, Mănăstirea Neamţ
Protosinglelul Ioanichie Moroi, Mănăstirea Sihăstria
Monahia Epiharia Moisescu, Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea
Monahul Ioanichie Sturzu, Mănăstirea Secu
Mitropolitul Gurie Grosu, Mitropolia Basarabiei
Arhidiaconul Varlaam Arghirescu, Mitropolia Moldovei şi a
Sucevei
Arhimandritul Antipa Dinescu, Schitul Prodromul - Athos
Monahul Iov Burlacu, Mănăstirea Neamţ
Ieromonahul Ignatie Rădulescu, Mănăstirea Sfântul Sava
- Betleem
Cuviosul Ioil Monahul, Schitul Peştera Ialomicioarei
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Arhimandritul Grigorie Georgescu, Mănăstirea Cheia Prahova
Pustnicii Partenie şi Gherasim, Mănăstirea Sihăstria
Monahul Ştefan Sihastrul, Mănăstirea Sfântul Sava Betleem
Monahia Melitina Beu, Mănăstirea Văratec
Monahul Ilarion Radu, Catedrala Mitropolitană Iaşi
Monahia Domnica Dumitrescu, Mănăstirea Nămăești Muscel
Schimonahia Isidora Pustnică, Schitul Sihla - Neamţ
Monahul Mina Diaconescu, Mănăstirea Turnu
Cuviosul Ghelasie Maloviceanu, Mănăstirea Cernica
Monahia Matrona Domnaru, Mănăstirea Horezu
Ieroschimonahul Varlaam Vântu, Muntele Athos
Monahul Ilarion Ionică, Mănăstirea Sihăstria
Monahul Gherasim Ilie, Mănăstirea Sihăstria
Rasoforul Vasile Ilie, Mănăstirea Sihăstria
Ierodiaconul Cristofor Sihastrul, Schitul Sihla
Ieroschimonahul Ilie Vulpe, mare duhovnic al părinţilor
atoniți.
Arhiereul Valerian Ştefănescu, Episcopia Romanului
Protosinghelul Porfirie Bucurescu, Mănăstirea FrăsineiVâlcea
Monahia Epraxia Demi, Mănăstirea Agapia
Monahia Xenia Velisarie, Mănăstirea Agafton
Protosinglelul Ghedeon Georgescu, Egumen al Schitului
Prodromul-Athos
Schimonahia Suzana Ştefănescu, Mănăstirea Războieni,
Neamţ
Monahia Elisabeta Vlahuţă, Mănăstirea Agapia
Pustnicul Gherasim Greeruș, Munţii Caşin-Bacău
Arhimandritul Calist Gheorghiu, Mănăstirea Neamţ
Arhimandritul Visarion Ionescu, Stareţ al Mănăstirii
Cernica
Monahia Maria Sturza
Schimonahul Irinarh Sisman
Monahul Silvestru Ailincăi, Mănăstirea Durau-Neamţ
Moşul Gheorghe Lazăr, Mănăstirea Văratec
Ieroschimonahul Nectarie, Mănăstirea Almaș - Neamţ
Arhimandritul Chiriac Nicolau, Mănăstirea Neamţ

SCURT ISTORIC AL ORTODOXIEI ROMÂNE

97

Schimonahul Atanasie Popescu, Mănăstirea Stănişoară Argeş
Sfinţi români între 1950-2006
Monahul Gudiil Avacaritei - Mănăstirea Neamţ
Monahul Paisie Nichitescu - Mănăstirea Sihăstria
Protosinghelul Eftimie Tănase - Mănăstirea Agapia Veche
Ieromonahul Damian Stog - Schitul Sf. Ioan Botezătorul
Iordan
Schimonahia Melania Mincu - Schitul Sf Ioan Botezătorul
Iordan
Monahia Agafia Ilie - Mănăstirea Agapia Veche
Schimonahul Iuvenalie Bârsan - Mănăstirea Slatina
Protosinghelul Danul Pricop - Mănăstirea Slatina Suceava
Monahia Epraxia Malau - Mănăstirea Văratec
Protosinghelul Iosif Rusu - Mănăstirea dintr-un Lemn
Schimonahia Valentina Neacşu - Pustnică din Munţii
Sihlei
Monahul Damian Țâri - Mănăstirea Neamţ
Ieroschimonahul Danul Tudor - Schitul Rarău
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ
Schimonahul Gherasim Carja, Mănăstirea Neamţ
Protosinghelul Mihail Bădilă, Schitul Peştera Ialomicioarei
Monahia Agatonica Bordăcel, Mănăstirea dintr-un Lemn
Protosinghelul Vasian Scripcă - Mănăstirea Secu
Arhimandritul Sava Cimpoca - Schitul Sf. Ioan
Botezătorul
Schimonahul Iona Bălăşescu - Sihăstria Cavsocalivia Muntele Athos
Monahul Atanasie Păvălucă - Mănăstirea Neamţ
Monahul Evghenie Dumitrescu - Schitul Brazi - Vrancea
Ieromonahul Cosma Popa - Mănăstirea Cocoş Tulcea
Ieromonahul Varnava Lăsconi, Mănăstirea Bistriţa Vâlcea
Sfântul Ioan Episcopul cel Minunat - Schitul Sihla
DESPRE SFINȚII ROMÂNI
La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât „ca de acum şi până la sfârşitul veacurilor,
în întreaga Biserică Ortodoxă Română, să se numere cu sfinţii
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şi să se cinstească după pravilă cu slujbă specială şi cu acatist
toţi sfinţii din neamul românesc, ştiuţi şi neştiuţi, pentru a căror
cinstire se instituie „Duminica Sfinţilor Români”, care va fi
aşezată în calendarul Bisericii noastre, în fiecare an, a doua
Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, arătându-se prin
aceasta lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul
veacurilor. (Act
sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale
Române, privind canonizarea unor sfinţi români, 20 iunie,
1992).
S-a hotărât atunci ca, în această duminică, să fie amintiţi
şi cinstiţi cu evlavie: sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori ai
Bisericii Ortodoxe Române, care s-au săvârşit muceniceşte şi
au mărturisit şi au apărat cu jertfelnicii credinţa ortodoxă,
neamul şi ţara noastră; sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au
săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin pilda vieţii
lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi dreptcredincioşii; sfinţii martiri din orice treaptă harică sau stare
obştească şi toţi aceia care prin pătimirile şi sângele lor martiric
au primit cununa sfinţeniei; sfinţii români ucişi de oştile păgâne
sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum şi cei
care au căzut în luptă cu aceştia sau în amară robie pentru
credinţă, Biserică şi neam; sfinţii care s-au săvârşit luptând cu
arma cuvântului pentru apărarea credinţei, a Bisericii Ortodoxe
şi a bine-credincioşilor ei fii şi toţi ceilalţi sfinţi creştini ortodocşi
români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi şi neştiuţi,
care au sporit în dragostea pentru Hristos, fapte bune,
rugăciune şi virtuţi creştine, pe care Dumnezeu i-a scris în
Cartea Vieţii. (Cuprins)
Recunoaşterea sfinţeniei vine din lucrarea Sfântului Duh
în oameni
Istoria cultului sfinţilor ne arată că au existat şi că există
sfinţi locali, în sensul cel mai restrâns, adică sfinţi veneraţi întro cetate sau numai într-o mănăstire, apoi sfinţi locali, în sensul
mai larg al cuvântului, adică sfinţi veneraţi într-o regiune sau
într-o provincie, apoi sfinţi naţionali, veneraţi într-o Biserică
naţională autocefală, sfinţi generali, veneraţi într-o Biserică
autocefală sau în întreaga Ortodoxie, şi sfinţi universali,
veneraţi atât în Biserica Ortodoxă, cât şi în cea Catolică. Sfinţii
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naţionali sunt sfinţii al căror cult s-a născut pe teritoriul unei
Biserici naţionale autocefale. Existenţa acestora demonstrează
şi specificitatea etnică a unei Biserici ortodoxe locale, care a
fost prezentă în organizarea Bisericilor ortodoxe de la început şi
până în zilele noastre. Creştinismul s-a născut şi există în
condiţii date şi el nu poate exista în condiţii de normalitate
decât respectând datele esenţiale ale vieţii.
Sfinţii români, canonizaţi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române începând cu anul 1950, şi prăznuiţi în calendarul
nostru creştin ortodox, au fost mai întâi cinstiţi de poporul
român credincios, actul canonizării confirmând şi proclamând
recunoaşterea sfinţeniei care vine din lucrarea Sfântului Duh în
oameni.
La 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hotărât canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica, cu data de prăznuire la 11 aprilie; a Sfinţilor Ierarhi
Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, mitropoliţii Transilvaniei, cu
data de prăznuire la 24 aprilie; a Sfinţilor Cuvioşi Mărturisitori
Visarion, Sofronie şi Sfântul Mucenic Oprea, cu data de
prăznuire la 21 octombrie, şi a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de
la Partoş, cu data de prăznuire la 15 septembrie. Proclamarea
oficială a canonizării acestora a avut loc la 21 octombrie 1955,
în catedrala din Alba Iulia, respectiv la 7 octombrie 1956,
pentru Sf. Iosif cel Nou, la Catedrala mitropolitană din
Timişoara.
La data de 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât canonizarea următorilor sfinţi
români: Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea, cu data de
prăznuire la 29 februarie; Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din
Maramureş, cu data de prăznuire la 24 aprilie; Sfântul Ierarh
Ghelasie de la Râmeţ, cu data de prăznuire la 30 iunie; Sfântul
Ierarh Leontie de la Rădăuţi, cu data de prăznuire la 1 iulie;
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu data de prăznuire
la 2 iulie; Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ – Hozevitul,
cu data de prăznuire la 5 august; Sfânta Cuvioasă Teodora de
la Sihla, cu data de prăznuire la 7 august; Sfinţii Martiri
Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu, Matei, şi sfetnicul Ianache, cu data de prăznuire
la 16 august; Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, cu data de
prăznuire la 13 septembrie; Sfântul Ierarh Martir Antim
Ivireanul, cu data de prăznuire la 27 septembrie; Sfinţii Preoţi
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Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel, cu data
de prăznuire la 21 octombrie; Sfântul Cuvios Antonie de la
Iezerul-Vâlcea, cu data de prăznuire la 23 noiembrie, şi Sfântul
Cuvios Daniil Sihastrul, cu data de prăznuire la 18 decembrie.
Proclamarea oficială a canonizării acestora a avut loc la 21 iunie
1992. În acelaşi an, s-a hotărât introducerea în calendarul
Bisericii noastre şi a Sfântului Cuvios Antipa de la Calopodeşti,
cu data de prăznuire la 10 ianuarie. În anul 1997, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române şi-a însuşit canonizarea Sfântului
Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, făcută de Biserica
Ortodoxă Ucraineană, în decembrie 1996, şi a hotărât ca ziua
de pomenire a acestuia, în calendarul ortodox român, să fie
data de 22 decembrie, ziua trecerii sale la Domnul. La 13
octombrie 2002, cu prilejul împlinirii a 360 de ani de la
organizarea sinodului de la Iaşi (1642-2002), a fost proclamată
solemn şi canonizarea acestuia, la catedrala mitropolitană din
Iaşi. La 5 martie 2003, Sf. Sinod a hotărât canonizarea
Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, cu data de
prăznuire la 25 aprilie, şi a Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie
de la Mănăstirea Brazi, cu data de prăznuire la 22 septembrie.
Proclamarea oficială a canonizării acestora a avut loc la 5
octombrie 2003, la Mănăstirea Brazi.
La 5 iulie 2005, a fost întocmit tomosul sinodal de canonizare a
Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona, cu data de prăznuire la 9
septembrie. Proclamarea oficială a canonizării acestuia a avut
loc la 9 sept. 2005, la Mănăstirea Vorona. La 5 iulie 2005, s-a
hotărât canonizarea Sfântului Ierarh Dosoftei, mitropolitul
Moldovei, cu data de prăznuire la 13 decembrie. Proclamarea
oficială a canonizării acestuia a avut loc la 14 octombrie 2005,
la Catedrala mitropolitană din Iaşi.
Sfinţii români, însufleţirea cugetului şi simţirii româneşti
de duhul lui Hristos
La 20-21 octombrie 2005, a fost întocmit tomosul sinodal
de canonizare a Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, cu
data de prăznuire la 3 decembrie, şi a Sfântului Ierarh Grigorie
Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti, cu data de prăznuire la
22 iunie. Proclamarea oficială a canonizării acestora a avut loc
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la 3 decembrie 2005, la Mănăstirea Cernica, respectiv la 21 mai
2006, la Catedrala patriarhală din Bucureşti.
La 14-15 noiembrie 2006, Sfântul Sinod a hotărât
canonizarea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul
Romanului, cu data de prăznuire la 14 aprilie. Proclamarea
oficială a canonizării acestuia a avut loc la 14 aprilie 2007, în
localitatea bistriţeană Gledin. La 12 februarie 2007, Sfântul
Sinod a hotărât trecerea în calendarul sfinţilor români a
mitropolitului Varlaam al Moldovei, cu data de prăznuire la 30
august. Proclamarea oficială a canonizării acestuia a avut loc la
29 august 2007, la Mănăstirea Secu.
La 22-24 octombrie 2007, au fost canonizaţi Sfinţii
Martiri şi Mărturisitori năsăudeni: Atanasie Todoran din
Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din
Telciu, cu data de prăznuire la 12 noiembrie. Proclamarea
oficială a canonizării acestuia a avut loc la 11 mai 2008, la
Mănăstirea Salva. La 5-7 martie 2008, Sfântul Sinod a hotărât
canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Rafael şi Partenie de la Agapia, cu
data de prăznuire la 21 iulie; a Sfântului Cuvios Iosif de la
Văratec, cu data de prăznuire la 16 august; a Sfântului Cuvios
Ioan de la Râşca şi Secu, cu data de prăznuire la 30 august; a
Sfinţilor Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, cu data de
prăznuire la 7 septembrie; a Sfântului Cuvios Chiriac de la
Tazlău, cu data de prăznuire la 9 septembrie, şi a Sfinţilor
Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani, cu data de prăznuire la
1 octombrie. Proclamarea oficială a canonizării acestora a avut
loc la 5 iunie 2008, la Mănăstirea Neamţ.
La 8 iulie 2008, au fost canonizaţi Sfântul Ierarh Iachint,
mitropolitul Ţării Româneşti, cu data de prăznuire la 28
octombrie; Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cu data de
prăznuire la 26 septembrie, şi Sfântul Dionisie Exiguul, cu data
de prăznuire la 1 septembrie. Proclamarea oficială a canonizării
acestora a avut loc la 26 octombrie 2008, la Catedrala
patriarhală din Bucureşti.
Alături de aceşti sfinţi români canonizaţi de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, există trecuţi în calendarul
Bisericii Ortodoxe Române şi alţi sfinţi daco-romani, din
secolele III – V, şi de neam străin, care au trăit în Ţările
Române, sau ale căror moaşte se găsesc la noi în
ţară. Nominalizarea tuturor acestor sfinţi români conturează şi
articulează şi mai bine identitatea locală ortodoxă, cu specificul
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ei naţional. Se poate vorbi despre un mod de manifestare
spirituală care nu rezultă dintr-o viziune particulară în ce
priveşte adevărul de credinţă sau dintr-o interpretare diferită a
tezaurului liturgic şi canonic, ci “reprezintă doar forma specifică
de diversificare carismatică, după felul în care cugetul şi
simţirea noastră s-au însufleţit de duhul lui Hristos, potrivit
particularităţilor noastre de origine şi grai, de vocaţie şi
destin”. Sursa: Sfinţii români conturează identitatea locală
ortodoxă, cu specificul ei naţional - Calendarul Tuturor Sfinților
Români.
2. SFINȚII ORTODOCȘI AMERICANI
Praznicul Tuturor Sfinților Americii de Nord
Biserica Ortodoxă din America îi pomenește pe sfinții
Americii de Nord tot în a doua Duminică după Pogorârea
Duhului Sfânt., o dată cu pomenirea Tuturor Sfinților Români.
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Alexander Hotovitzki,
Alexis de Wilkes-Barre, lider al ex-uniaților veniți la
ortodoxie,
Vasile Martysz, ieromartir din Polonia,
Brendan Navigatorul, lider al celei de-a șasea comunități
monastice irlandeze din Canada
Herman de Alaska, primul misionar în Alaska
Inochentie de Alaska, Episcop misionar în Alaska
Iacov Netsvetov
Ioan Kociurov
Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai și San Francisco
Iuvanelie din Alaska
Nicolae Velimirovici, rector al Seminarului Sf. Tihon
Petru Aleutinul, protomartir al Americii
Rafail de Brooklin, întemeietorul Arhidiocezei Antiohiei
Serafim (Samuilovici) de Uglici, misionar în Alaska și
ieromartir sub sovietici
Tihon al Moscovei
Varnava (Nastic), noul mărturisitor, născut în Gary,
Indiana,
Anatolie (Kamenski) de Irkutsk, noul ieromartir și
arhiepiscop al Irkutskului.
Versete
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta
nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. u prin fapte, ca
să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8, 9)
„El ne -a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în
neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,” (Tit 3:5)
„Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul Isus, şi vei
fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele Apostolilor 16:31)
„Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede
în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste
el.” (Ioan 3:36)
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H.-SFINȚII DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE
Anul 2017 este dedicat de către Sfântul Sinod BOR
Sfinților închisorilor comuniste

Altar de pomenire pe culmea muntelui Cireșoaia, la aproximativ
800 m, locul unde s-au dat lupte grele în primul Război
Mondial! Recunoștință eroilor neamului nostru românesc!
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Câteva chipuri ale Sfinților Închisorilor Comuniste (1948-1990) În tabloul de mai sus, începând de la stânga la dreapta:
(rândul I) - Părintele Ioan Iovan de la Recea, Pr. Daniil Sandu
Tudor, Costache-Constantin Oprisan, Ioan Ianolide, Pr. Arsenie
Papacioc, Pr. Florea Mureşan, Pr. Benedict Ghiuş, Pr. Gherasim
Iscu;
(rândul II) - Pr. Roman Braga, Pr. Sinesie Ioja, Pr. Ștefan
Marcu, Pr. Dumitru Stăniloae, Valeriu Gafencu, Pr. Nicodim
Măndiţă, Pr. Constantin Sârbu;
(rândul III) - Pr. Sofian Boghiu, Traian Dorz, Psa Iustina
Constantinescu, Pr. Dimitrie Bejan, Pr. Arsenie Boca, Mircea
Vulcănescu, Maica Mihaela Iordache;
(rândul IV) - Pr. Ilie Imbrescu, Blondina Gobjilă, Dumitru
Uță, Teodor M. Popescu, Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa, Pr.
Marcu (Costică) Dumitru, Monahia Teodosia-Zorica Laţcu, Radu
Gyr, Laurenția Arnăuțoiu. Sursa –
Sintagma metaforică „sfinţii închisorilor“ îi vizează pe
unii dintre fiii şi fiicele Bisericii noastre care au murit pentru
credinţă în gulagul concentraţionar românesc, instaurat de
către dictatura comunismului ateu, după modelul experimentat
de sovietici. Sigur, ceata martirilor constituie elita sfinţilor şi
temelia propriu-zisă a jertfei euharistice în Biserică. Mucenicii
primelor secole creştine, succesorii Întâiului mucenic, au fost
canonizaţi cu titlul liturgic de „Mare Mucenic sau Muceniţă“,
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Oferim mai jos lista semi-completă, cu nume (doar 80),
ale SFINȚILOR MĂRTURISITORI
DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE:

„Purtător de chinuri sau Purtător de biruinţă“. Vocaţia
martiriului este o constantă a vieţii bisericeşti. De aceea
Sinaxarul Bisericii consemnează mucenicii vremurilor mai noi,
în special pe cei din vremea turcocraţiei, cu titlul de Noul
Mucenic, precum Ioan Valahul (†1662). Dacă va fi voia lui
Dumnezeu, unii dintre cei desemnaţi prin sintagma „sfinţii
închisorilor“ vor fi înscrişi în Calendarul bisericesc cu titlul de
„Nou mucenic“, după exemplul noilor mucenici şi mărturisitori
din gulagul sovietic, înscrişi recent în Calendarul Bisericii
Ortodoxe Ruse, cu zi obştească de pomenire în duminica cea
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mai apropiată de 25 ianuarie, stil vechi, zi în care, în anul
1918, a fost martirizat primul mucenic al teroarei bolşevice,
mitropolitul septuagenar Vladimir al Kievului şi Galiţiei. Oricum,
cauzele martiriului sunt comune ambelor Biserici surori, după
cum inspirat le-a imortalizat profesorul de teologie Teodor M.
Popescu (†1973), în celebra lui conferinţă inaugurală intitulată
„De la Nero la Stalin“ şi publicată în anul 1942.
Cităm, spre exemplificare: „Creştinismul a cunoscut
multe epoci de greutăţi şi de criză, dar niciuna cu tâlcul celei de
acum. De la Nero la Stalin, se înşiră pe veacuri opoziţii şi
persecuţii sângeroase, lovituri şi sfâşieri dureroase, martiri şi
mărturisitori, apostaţi fricoşi sau cinici, nedreptăţi, batjocuri şi
profanări scandaloase, ameninţări şi insulte grave aduse lui
Iisus Hristos şi Bisericii. Nimic până acum n-a egalat însă, ca
impietate şi ca primejdie, acţiunea anticreştină desfăşurată de
un sfert de secol în Republica Sovietelor şi - ce e mai grav pregătită acolo pentru a se revărsa ca un torent de lavă
sufocantă şi ucigătoare asupra Bisericii şi a lumii întregi“. (Prof.
Teodor M. Popescu, De la Nero la Stalin, prelegerea inaugurală
ţinută de Facultatea de Teologie din Bucureşti în noiembrie
1941, GÂNDIREA, ianuarie 1942, p. 22).
Patriarhul Justinian a fost primul patriarh al Bisericii
Ortodoxe de după instalarea regimului comunist. Acest ierarh al
Bisericii, deși acuzat că "a pactizat" cu regimul de ocupație, a
fost considerat un adevărat dușman de către comuniști.
O demonstrează studiul istoricului Adrian Nicolae Petcu,
publicat în volumul "Mișcarea armată de rezistență
anticomunistă din România 1944 - 1962".
La pagina 215, istoricul scrie că "patriarhul Justinian,
conform documentelor create de fosta Securitate, era
considerat inamicul numărul 1 al regimului democratic din
România. Potrivit unui raport al Departamentului General al
Securității Statului, privitor la "atitudinea patriarhului
Justinian": "Deși lumea democratică pusese mari nădejdi în
buna credință a patriarhului Justinian, prin comportarea sa de
după alegerea sa ca patriarh, a izbutit să dezamăgească pe
toți cei care l-au sprijinit.
Ca arhiereu vicar și apoi ca mitropolit, a fost pe linie
democratică, schimbarea de front a făcut-o abia după alegerea
sa ca patriarh. Atitudinea sa prezentă este absolut incorectă,
atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere
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material, jucând două tablouri. Politic, patriarhul Justinian,
prigonește toți preoții care au făcut și fac politică alături de
partidele democratice".
Conform documentelor,
mii de preoți, ierarhi sau monahi
au fost arestați de autoritățile
comuniste și martirizați în închisori și lagăre. Despre unii dintre
aceștia,
monahul
Nicolae
Steinhardt a lansat sintagma
"sfinți ai închisorilor", pentru
comportamentul lor ireproșabil,
în condiții groaznice, din temnițele comuniste. O bună parte
dintre cei care au reușit să iasă
vii din aceste lagăre ale ororilor
au fost reabilitați și sprijiniți chiar
de Patriarhul Justinian.
Sfântul Sinod a mai hotărât ca
2017 să fie și anul omagial al
iconarilor şi pictorilor bisericeşti,
precum și extinderea programul
"Sănătate pentru sate" la nivel național. De asemenea,
parohiile Bisericii Ortodoxe Române trebuie să aducă la zi
pomelnicele cuprinzând eroii creştin-ortodocşi (ai Războiului de
independenţă, ai celor două războaie mondiale – atât pe frontul
de vest, cât şi de est, ai închisorilor comuniste, ai Revoluţiei din
decembrie 1989), care sunt pomeniţi la sărbătoarea Înălţării
Domnului – Ziua Eroilor.
Dacă va fi voia lui Dumnezeu, unii dintre cei desemnaţi prin
sintagma „sfinţii închisorilor“ vor fi înscrişi în Calendarul
bisericesc cu titlul de „Nou mucenic“, după exemplul noilor
mucenici şi mărturisitori din gulagul sovietic, înscrişi recent în
Calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, cu zi obştească de
pomenire în duminica cea mai apropiată de 25 ianuarie, stil
vechi, zi în care, în anul 1918, a fost martirizat primul mucenic
al teroarei bolşevice, mitropolitul septuagenar Vladimir al
Kievului şi Galiţiei.
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Oricum, cauzele martiriului
sunt comune ambelor Biserici
surori, după cum inspirat le-a
imortalizat
profesorul
de
teologie Teodor M. Popescu
(†1973),
în
celebra
lui
conferinţă inaugurală intitulată
„De la Nero la Stalin“ şi
publicată în anul 1942.
Cităm,
spre
exemplificare:
„Creştinismul a cunoscut multe
epoci de greutăţi şi de criză, dar
niciuna cu tâlcul celei de acum.
De la Nero la Stalin, se
înşiră pe veacuri opoziţii şi
persecuţii sângeroase,
lovituri şi sfâşieri dureroase, martiri şi mărturisitori, apostaţi
fricoşi sau cinici, nedreptăţi, batjocuri şi profanări scandaloase,
ameninţări şi insulte grave aduse lui Iisus Hristos şi Bisericii.
Nimic până acum n-a egalat însă, ca impietate şi ca
primejdie, acţiunea anticreştină desfăşurată de un sfert de
secol în Republica Sovietelor şi - ce e mai grav - pregătită acolo
pentru a se revărsa ca un torent de lavă sufocantă şi
ucigătoare asupra Bisericii şi a lumii întregi“. (Prof. Teodor M.
Popescu, De la Nero la Stalin, prelegerea inaugurală ţinută de
Facultatea de Teologie din Bucureşti în noiembrie 1941,
GÂNDIREA, ianuarie 1942, p. 22)
1940 - an de cumpănă în istoria românilor
În anul 1945, anul de răscruce al istoriei europene, când s-a
încheiat a Doua Conflagraţie Mondială şi s-au schimbat brutal
sisteme politice, alianţe şi chiar frontiere, acest torent de lavă
bolşevică, sufocantă şi ucigătoare s-a revărsat asupra României
şi a Bisericii noastre Ortodoxe. Nouă ordine geopolitică s-a
impus prin forţa armatei sovietice „eliberatoare“ şi de ocupaţie
- care a rămas la noi în ţară, vizibilă, până în anul 1958 reuşind, prin vârful ei de lance, Partidul Comuniştilor din
România, să instaureze un sistem politic după chipul şi
asemănarea dictaturii staliniste, diametral opus monarhiei
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constituţionale, pe care a obligat-o să abdice la sfârşitul anului
1947.
Ca
forţă
politică,
Partidul
Comuniştilor
din
România n-a constituit un
element de putere. A apărut
în 1921, prin scindarea unei
aripi maximaliste din Partidul
Social
Democrat,
care,
afiliindu-se la Comintern (A
III-a
Internaţională
Comunistă, cu sediul la
Moscova), a devenit o
agentură de propagandă bolşevică, instigatoare la destrămarea
unităţii statale şi a ordinii sociale, pentru care motive a fost
scos, în 1924, în afara legii.
A rămas în ilegalitate până la 23 august 1944.
Peste ţară s-au abătut evenimentele istorice antebelice cu
grave consecinţe asupra poporului şi a Bisericii noastre. 1940
este an de cumpănă în istoria românilor, Regatul României
pierzând prin pactul şi dictatul puterilor europene provincii şi
ţinuturi din trupul ţării, însumând peste o treime din teritoriu şi
peste un sfert din populaţie. Astfel, în iunie 1940, ca urmare a
Ultimatumului dat de Uniunea Sovietică, România a fost
nevoită să evacueze, cedând fără luptă, Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa. Evacuarea armatei şi a administraţiei
române, din aceste teritorii, a fost însoţită de acţiuni antiromâneşti,
săvârşite
de
sovietici.
Întreaga
structură
administrativ bisericească a fost desfiinţată, ocupaţia sovietică
desfăşurând o campanie de distrugere a fiinţei naţionale
româneşti, prin deportări în masă şi prin interzicerea valorilor
româneşti.
„Nu contează cine votează, ci cel care numără voturile”
La 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena, puterile
Axei au forţat România să cedeze Ungariei jumătate din
Transilvania. Zona respectivă a fost cunoscută de atunci drept
„Transilvania de Nord‟, pentru a fi deosebită de „Transilvania
de Sud‟, care a rămas sub guvernarea românească. Pe data de
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7 septembrie 1940, prin Tratatul de la Craiova, „Cadrilaterul‟
(partea sudică a Dobrogei), a fost cedat Bulgariei.
Anul 1941 este anul intrării României în al II-lea Război
Mondial. Începând de la 22 iunie până la 27 iulie, Basarabia,
Bucovina şi Ţinutul Herţa au fost eliberate de către unităţi ale
armatelor germană şi română, terminându-se astfel, din
punctul de vedere românesc, războiul legitim de apărare. Hitler
i-a cerut însă lui Antonescu să treacă Nistrul şi să ia sub
supraveghere teritoriul dintre Nistru şi Bug, şi să rămână
alături de forţele Axei până la victoria finală. Prin acordul dat,
Antonescu a pierdut sprijinul societăţii româneşti şi a
determinat forţele politice din ţară: Partidul Naţional Ţărănesc,
Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul
Comuniştilor din România, toate aflate în afara activităţii
parlamentare, să înceapă tratative cu Puterile Aliate pentru
ieşirea României din război. Soarta războiului este bine
cunoscută.
La 23 august 1944, mareşalul
Ion Antonescu a fost înlăturat prin
decret regal din funcţia de primministru şi conducător al statului,
regele numind un nou guvern de
militari
condus
de
generalul
Sănătescu. În această Românie
controlată de trupele sovietice de
ocupaţie, la 6 martie 1945, Stalin a
impus numirea guvernului Petru
Groza,
controlat
de
Partidul
Comuniştilor din România, care
deţinea 14 ministere.
La 1 iunie 1946, mareşalul Ion
Antonescu a fost executat.
La 19 noiembrie 1946 au avut loc primele alegeri
parlamentare postbelice, fraudate atât de evident, încât
românii au pus pe seama lui Stalin butada că „nu contează cine
votează, ci cel care numără voturile“. Blocului Partidelor
Democratice (PCR, PSD, PNL-Gheorghe Tătărescu, PNŢ-Anton
Alexandrescu, Frontul Plugarilor, Partidul Naţional Popular)
învinge prin fraudă partidele istorice. La 30 iulie 1947, în urma
înscenării de la Tămădău, liderii PNŢ-ului sunt arestaţi şi
condamnaţi la închisoare, iar partidul este dizolvat. La 6
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noiembrie 1947, gruparea PNL - Tătărescu este eliminată din
Parlament şi Guvern. Rămăsese monarhia ca ultima piedică în
calea instaurării depline a regimului comunist, dar a fost şi ea
înlăturată la 30 decembrie 1947, prin abdicarea silită a Regelui
Mihai I şi plecarea sa în exil forţat. (Cuprins)
Elita ţării era în puşcăriile comuniste
Ca să-şi consolideze puterea, Partidul Comunist, condus
de Gheorghiu-Dej şi de Ana Pauker, având la interne pe
Teohari Georgescu, a dezlănţuit în anul 1948 un val uriaş de
arestări. Statisticile arată că în anul 1950 - în lagărele de
muncă silnică din România - erau în jur de 80.000 de deţinuţi;
dintre aceştia 40.000 numai la Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Toată elita ţării era în puşcăriile comuniste. Peste 2 milioane de
români au cunoscut regimul concentraţionar comunist. Putem
afirma că se urmărea decimarea populaţiei din România.
Pentru a elimina „duşmanii
poporului,
burghezo-moşierimea
exploatatoare, duşmanii de clasă,
chiaburii
şi
alte
elemente
duşmănoase”, Partidul Comunist din
România a preluat şi a implementat
modelul sovietic de penitenciar,
celebrul gulag, mai ales pentru
deţinuţii politici, organizând 44 de
închisori şi 72 de lagăre de muncă
silnică.
Închisorile comuniste ale gulagului românesc au fost
împărţite în: penitenciare de anchetă: Rahova, Malmaison şi
Uranus; penitenciare de tranzit: Jilava şi Văcăreşti; închisori
pentru
femei:
Mărgineni,
Mislea,
Miercurea
Ciuc
şi
Dumbrăveni; locuri de detenţie pentru minori: Târgşor,
Mărgineni şi Cluj; locuri de detenţie pentru deţinuţii bolnavi:
spitalele Târgu Ocna şi Văcăreşti; lagăre de muncă silnică:
Canalul Dunăre - Marea Neagră, Valea Neagră - Peninsula,
Poarta Albă, Salcia, Periprava, Constanţa, Midia, Capul Midia,
Cernavodă şi Balta Brăilei; lagăre de reeducare: Suceava,
Piteşti, Gherla, Târgu Ocna, Târgşor, Braşov, Ocnele Mari,
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Peninsula şi lagăre de exterminare: Sighet, Râmnicu Sărat,
Galaţi, Aiud, Craiova, Braşov, Oradea şi Piteşti. (Cuprins)
Torturile din gulagul românesc
Viaţa din închisorile comuniste ale gulagului românesc
era una de tortură fizică, psihică, morală şi intelectuală. Cele
mai întâlnite modalităţi de tortură aplicate deţinuţilor politici care se împotriveau fizic sau verbal ordinelor venite din partea
conducerilor penitenciarelor - erau carcera, munca la ocnă,
bătăi, ocări şi insulte, lovituri în părţile ruşinoase ale trupului,
lovituri repetate aplicate tălpilor, loviri cu obiecte contondente,
pironirea, strivirea degetelor şi scoaterea unghiilor, smulgerea
părului din cap, arderea cu foc a anumitor părţi ale trupului,
adâncirea rănilor şi presărarea lor cu sare ş.a.

Deși au pătimit cu trupul, în închisori, cu
duhul ajunseseră, deja, la ceruri

Deţinuţilor
din
gherlele comuniste li se
pregătea
mâncare
din
produse nevandabile în
magazinele
publice:
arpacaş,
orz,
varză,
dovleci, gulii, cartofi, napi,
gheare,
copite,
bojoci,
buze, pieliţe, capete de
animale;
la
masă
predomina terciul.

În penitenciarul de reeducare de la Piteşti, ca pedeapsă,
erau înfometaţi şi obligaţi să mănânce excremente.
Dormeau pe jos, pe rogojini, pe scânduri sau direct pe priciuri,
în celule reci şi, uneori, lipsite de lumină, suprapopulate; peste
toate acestea nu li se acordau îngrijiri medicale, fiind aproape
în totalitate lipsiţi de asistenţa medicală, bolile şi suferinţele lor
trupeşti fiind ştiute doar de Dumnezeu, care nu de puţine ori
le-a mijlocit minunate tămăduiri.
Peste zece mii de monahi şi monahii scoşi din mănăstiri
Nici Biserica, nu a trecut neobservată. Erau hotărâţi să
extermine orice religie. Din punct de vedere ideologic, credinţa
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în Dumnezeu era, definită ca „opium pentru popor”, și
incompatibilă cu înfăptuirea himerei egalitarismului social. Cu
legea dragostei lui Hristos şi cu spiritul îngăduitor sădit de
Biserică, în neamul nostru ortodox, nu se putea purcede la
lichidarea duşmanului de clasă. De aceea, vechea Biserică
trebuia înlocuită cu „biserica” materialismului ştiinţific şi
dialectic, care avea propriile zile de sărbătoare, proprii ei
„sfinţi” ilegalişti, proprii predicatori ai dogmelor ateismului
ştiinţific, apt să formeze omul nou.

Icoana Sfinților de la Aiud
Experienţa bezbojnicilor sovietici le arătase însă că
istoriei nu-i place graba. Ei dărâmaseră deja bisericile din zid,
dar nu şi biserica din sufletele oamenilor, biserica de acasă. Ai
noştri au separat mai întâi şcoala de Biserică, au izgonit-o din
spaţiul public, izolând-o între pereţii lăcaşului de cult. Apoi i-au
„naţionalizat” proprietăţile - un nume nou pentru vechea
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„secularizare” - şi i-au creat nenumărate îngrădiri peste care
numai mila lui Dumnezeu a trecut-o.
După
vechiul
tipic
liber-cugetător
a
urmat
descălugărirea, legiferată la 19 noiembrie 1959, prin diabolicul
Decret nr. 410 privind regimul general al cultelor religioase.
Iată şi textul Decretului: „Prezidiul Marii Adunări Naţionale a
Republicii Populare Române decretează: Art. 1. Decretul nr.
177 din 4 august 1948, pentru regimul general al cultelor
religioase se modifică după cum urmează: După Art. 7 se
introduce articolul 7/1 având următorul cuprins: Art. 7/1. Monahismul poate funcţiona numai în mănăstiri autorizate ale
cultelor legal recunoscute. Autorizarea de funcţionare a
mănăstirilor se dă de Departamentul Cultelor. Absolvenţii
şcolilor de pregătire a clerului pot intra în monahism la orice
vârstă, dacă au satisfăcut stagiul militar. Alte persoane pot fi
admise în monahism numai dacă au vârsta de 55 de ani,
bărbaţii, şi de 50 de ani, femeile, dacă renunţă la salariu sau la
pensia de la stat, dacă nu sunt căsătorite şi dacă nu au obligaţii
deja stabilite pe baza Codului Familiei. În cazurile când
exercitarea cultului o reclamă, Departamentul Cultelor va putea
autoriza pe unii monahi să ocupe funcţii bisericeşti şi să
primească salariul cuvenit. Dispoziţiile de mai sus se aplică şi
mănăstirilor şi monahilor existenţi”. Este ediţia revăzută şi
înrăită a vechiului Decret organic pentru reglementarea schimei
monahiceşti, din 30 noiembrie 1864. Decretul 410/1959 a
obligat călugării şi călugăriţele cu vârsta mai mică de 55 şi,
respectiv, 50 de ani să părăsească mănăstirile. Cei care s-au
opus acestei de a doua descălugăriri fie au fost condamnaţi la
temniţă, fie au apucat calea munţilor, ascunzându-se prin locuri
neumblate, ca părinţii Cleopa, Arsenie Papacioc, Arsenie Boca,
Iustin Pârvu şi mulţi alţii. Aplicarea Decretului 410/1959 - între
anii 1959-1964, prin forţă şi ameninţări - a făcut ca Biserica
străbună să cunoască o perioadă de cruntă apăsare şi de tristă
amintire pentru monahismul românesc.
„Fiți dar următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și
umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a
dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, întru
miros cu bună mireasmă.” (Galateni 5:1-2)
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Securitatea se raporta la călugări
după
cuvintele
unui
oficial
comunist,
adresate
Patriarhului
Justinian - ca la o „armată neagră“;
peste zece mii de monahi şi monahii
au fost supuşi amintitului decret şi
peste 100 de mănăstiri au fost
desfiinţate, închise sau transformate
în aşezăminte sociale. Mult după
căderea regimului comunist, prin
anul 2002 după nenumărate intervenţii din partea fericitului întru
adormire Patriarhul +Teoctist, adresate Ministerului Culturii şi
Cultelor - a fost anulat Decretul 410/1959; de abia atunci
putem considera că o parte din români - şi autorităţile în solidar
cu ei - au conştientizat răul care i s-a făcut Bisericii şi vieţii
monahale.
„Jertfele de aici nu vor rămâne fără rod!“
Răsfoind paginile Dicţionarului „Biserica întemniţată.
România: 1944-1989”, apărut în 1998, sub egida Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, din cele peste 2.544
de nume, 1.725 sunt preoţi ortodocşi. Iar, în Studiul
introductiv al amintitului dicţionar apar 31 de ierarhi ortodocşi
scoşi din scaun, sechestraţi sau exilaţi; unii dintre ei fiind
declaraţi morţi în împrejurări suspecte. S-au consemnat peste
1.500 de cazuri de personal ecleziastic auxiliar, care a fost
epurat.
Datorită unor vrednici slujitori - monahi sau de mir multe dintre celulele din acele locuri de suferinţă, de torturi
fizice şi psihice, de umilinţă şi mortificare, au fost transformate
în chilii monastice, din care nu lipsea pravila, Rugăciunea lui
Iisus, Sfânta Liturghie, Vecernia, Acatistul Domnului nostru
Iisus Hristos şi al Maicii Domnului; nu lipsea nici lectura Sfintei
Scripturi şi a Filocaliei. Postul din Vinerea Mare - sau din zilele
de miercuri şi de vineri ale fiecărei săptămâni - însoţit de
Spovedanie şi Pocăinţă, nu a fost în zadar; toate acestea încununate de primirea Sfintei Împărtăşanii - au avut un
puternic rol transfigurator, după cum spunea Valeriu Gafencu,
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numit „sfântul închisorilor”: „Jertfele de aici nu vor rămâne fără
rod!” Oare nu asta înseamnă convertirea lui Nicolae Steinhardt,
înduhovnicirea unor slujitori şi gânditori creştini?!
Toate atrocităţile unui regim totalitarist - cum a fost cel
comunist - au fost biruite numai prin credinţă; şi această
biruinţă a Crucii au purtat-o şi cei din interiorul închisorilor şi
cei din afara acestora. Întreaga ţară a devenit - cum spunea
Ioan Ioanide - „închisoarea cea de toate zilele”; de fapt, însuşi,
regimul comunist, ateu recunoştea că ţara a fost transformată
într-un lagăr, din moment ce făcea parte din „lagărul
comunist”.

Închinarea la Sfintele lor Moaște

Aşadar, perioada anilor 19451989 va rămâne - pentru
totdeauna, un Memento-mori al
neamului românesc; dar şi un
îndemn puternic - simbolizat în
mod excepţional de Memorialul
de la Aiud, înălţat în acea Vale a
Robilor şi a plângerii - de a ne
strădui spre permanenta înălţare duhovnicească, transformându-ne viaţa într-un urcuş spre
Înviere. Sursa: „Sf.închisorilor”.

„Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea
dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate
tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa
încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și
chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor,
chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, numi folosește la nimic.” (1 Corinteni, 13:1-13)
„Poruncă nouă dau vouă: Să va iubiți unul pe altul. Precum
Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul.
Întru această vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți
avea dragoste unii față de alții.” (Ioan 13:34-35)

