
 

  C r e d i n ţ ă    
 

Dumnezeu nu-i om, 
preasfinte! 
Când vorbeşte El nu minte, 
Şi la bine, şi la rău, 
Lângă mine e mereu. 
 
Când e rău, El mă păzeşte, 
Când e boală, mă-ngrijeşte, 
Lângă mine e mereu, 
Şi la bine, şi la rău. 

 

Andreea Murăriţa 
Şcoala nr. 30 „Mihai Viteazul”, Craiova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminã din Luminã 

“Urmează pe Hristos nu doar la Înviere, ci şi la purtarea Crucii.”   Patericul egiptean 

 

● 

Hristos a înviat!  †  Adevărat a înviat! 
 

Pastorală de Sfintele Paşti 2012  
a Patriarhului României 

† D A N I E L 
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL 
BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL MUNTENIEI 

ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR AL TRONULUI 
CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI PATRIARHUL 

BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 

 
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 

PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR 
CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA 

BUCUREŞTILOR 
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL 

NOSTRU, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI 
BINECUVÂNTĂRI 

 
„prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” 

(Isaia 53, 5)  
 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 
 
Hristos Cel răstignit şi înviat S-a arătat ucenicilor 
Săi în seara zilei Învierii Sale, pentru a-i încredinţa 
că El a trecut prin moarte şi a biruit-o. Trupul lui 
Hristos n-a cunoscut stricăciunea în mormânt, 
pentru că era unit cu Dumnezeirea Fiului Cel 
veşnic. Iar sufletul lui Hristos n-a fost ţinut în iad, 
tot pentru că era unit cu Dumnezeirea Sa. 
Moartea, ca despărţire a sufletului de trup, fiind 
pentru om urmarea păcatului (cf. Romani 6, 23),  

prima lucrare a lui Hristos după biruinţa Sa asupra 
morţii a fost aceea de a împărtăşi ucenicilor Săi 
puterea de a ierta păcatele (cf. Ioan 20, 19-23). 
Însă, ucenicul Toma, nefiind prezent acolo cu 
ceilalţi, dar voind apoi să se încredinţeze de 
adevărul Învierii lui Hristos în chip material, prin 
simţuri, a zis: „dacă nu voi pune degetul meu în 
semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în 
coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25). De aceea, 
peste opt zile, Hristos-Domnul S-a arătat şi lui 
Toma, zicându-i: „Adu degetul tău încoace şi vezi 
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta 
Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns 
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! 
Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. 
Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 
27-29). Cu alte cuvinte, fericiţi sunt cei care văd 
duhovniceşte, cu ochii credinţei, pe Dumnezeu 
Cel nevăzut, pentru că simt prezenţa Lui 
dumnezeiască iubitoare şi vindecătoare. 
Înţelegem că Hristos-Domnul Cel înviat din morţi, 
cu iubire şi înţelepciune, dojenind şi luminând pe 
ucenicul Său Toma, îl vindecă de îndoială sau de 
puţinătatea credinţei lui.  

Când s-a atins de trupul omenesc al lui 
Iisus Cel înviat, Toma a mărturisit dumnezeirea 
Lui, zicând: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  

Toma s-a atins de trupul material, văzut 
şi limitat al lui Hristos, dar a mărturisit pe 
Dumnezeu Cel nematerial, nevăzut şi nemărginit. 
El s-a atins de semnele Crucii şi a mărturisit slava 
Învierii. S-a atins de semnele suferinţei şi ale 
morţii trecătoare, dar a mărturisit puterea Învierii şi 
a vieţii veşnice. S-a atins de semnele lăsate în 
trupul lui Hristos de păcatele oamenilor (trădare,  

 

 

 

 
AN III • NR. 10  

APRILIE 2012   
ISSN 2067–9912  

Parohia Ortodoxã Românã 

Centrul Vechi – Vulcan  

 

 
 
 
 
 

Periodic tipãrit cu 

binecuvântarea  

† P.S. Gurie Georgiu – 

Episcop al Devei și 
Hunedoarei 

2012 – Anul omagial 
al Sf. Maslu și  

al îngrijirii 
 bolnavilor 

 

► Pagina 7 

 

●  

De ce  
construim  
catedrala?  

 

► Pagina 4 

 

●  

Sfintele  
Slujbe 

 

 

► Pagina 3 

 

●  

Rostul vieții –  
ÎNVIEREA 
 

 
► Pagina 8 

 

invidie, ură şi violenţă), dar a mărturisit puterea 
iubirii lui Dumnezeu mai tare decât păcatul şi 
moartea. S-a atins de semnele istoriei păcătoase 
care ucide, dar a mărturisit veşnicia iubirii 
milostive a lui Dumnezeu care dăruieşte viaţă.  

S-a atins de semnele bolii păcatului 
omenesc, dar a mărturisit lumina vindecării 
dumnezeieşti, ca să se împlinească profeţia lui 
Isaia care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de 
Duhul Sfânt, a rezumat taina legăturii dintre Cruce 
şi Înviere, în cuvintele: „(...) prin rănile Lui noi toţi 
ne-am vindecat” (Isaia 53, 5).            [► pagina 2] 
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„iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”, cum se spune în 
rugăciunile de la Împărtăşire.  

Iar prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului 
din Sfânta Euharistie ne pregătim pentru Înviere (cf. Ioan 6, 51-
58). De aceea, Sfânta Euharistie a fost numită „leacul nemuririi” 
(Clement Alexandrinul, Cuvânt împotriva elinilor, X, 106, 2, cf. 
Jean Claude Larchet, Terapeutica..., p. 273) sau „leacul 
nemuririi şi doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veşnic în Iisus 
Hristos” (Sf. Ignatie Teoforul, Epistola către Efeseni, XX, 2, cf. 
Jean Claude Larchet, Terapeutica..., p. 273). Prin Taina 
Sfântului Maslu se dăruieşte bolnavilor vindecarea sufletească 
şi trupească, adică iertarea de păcate şi tămăduirea de boală 
sau alinarea suferinţei (cf. Marcu 6, 13 şi Iacob 5, 14-15).  

Însă pentru vindecarea şi mântuirea noastră 
sufletească şi trupească este nevoie de multă credinţă şi de 
multă stăruinţă în rugăciune, precum şi de iubire milostivă faţă 
de semeni. De aceea, Sfântul Macarie spune în această 
privinţă: „Dacă cineva nu se apropie de Domnul, împins de 
propria-i voinţă şi cu tot sufletul şi nu se roagă cu credinţă 
puternică, nu dobândeşte vindecarea (...). Noi n-am dobândit 
încă vindecarea duhovnicească şi mântuirea pentru că nu-L 
iubim din toată inima şi nici nu credem în El cu adevărat. Să 
credem deci în El, să ne apropiem cu adevărat de El, pentru ca 
să lucreze îndată adevărata tămăduire în noi” (Sf. Macarie, 
Omilii duhovniceşti (col. II), XX, 8, cf. Jean Claude Larchet, 
Terapeutica..., p. 289).  

 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
 
Astăzi vedem în jurul nostru multă suferinţă, multe boli 

sufleteşti şi trupeşti care au nevoie de alinare şi de vindecare. 
Din cauza crizei economice, spitalele s-au rărit, medicii s-au 
împuţinat, medicamentele s-au scumpit, iar bolile s-au înmulţit. 
În acest context nefericit, prin proclamarea anului 2012 ca An 
omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, Biserica 
noastră încearcă totuşi să contribuie mai mult la alinarea 
suferinţei atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi 
pastorală (mai ales Sfântul Maslu), cât şi prin lucrarea ei social-
filantropică şi social-medicală (cabinete şi centre medicale), 
inclusiv printr-o cultură medicală a populaţiei, prin care oamenii 
sunt sfătuiţi să preţuiască mai mult darul sănătăţii, evitând 
bolile, şi să fie recunoscători faţă de persoanele care îi ajută să 
se vindece, mai ales când ei singuri, din cauza sărăciei, nu-şi 
pot plăti consultaţiile sau medicamentele.  

În acest sens, pentru alinarea suferinţei şi pentru 
cultivarea sănătăţii este nevoie nu numai de o mai intensă 
cooperare între Stat şi Biserică, ci şi de conlucrare între diferite 
instituţii şi organizaţii sociale şi de caritate, printr-o serie de 
programe pe care le-am putea numi solidaritate pentru 
sănătate. 

În orice caz, trebuie să unim mai mult ştiinţa cu 
spiritualitatea, arta medicală cu rugăciunea, cuvântul bun cu 
fapta de ajutorare, grija pentru sănătatea noastră cu grija şi 
pentru sănătatea celor din jurul nostru şi a celor mai departe de 
noi.  

Astăzi, preoţii de la oraşe şi sate, precum şi vieţuitorii 
din mănăstiri cunosc multele probleme cu care se confruntă 
oamenii bătrâni, bolnavi, săraci şi singuri, familiile cu mulţi copii, 
adesea afectate de şomaj şi de lipsuri multe. De aceea, îi 
îndemnăm să sporească, acolo unde păstoresc, activităţile de 
ajutorare frăţească a bolnavilor şi săracilor, astfel ca iubirea 
vindecătoare a lui Hristos Cel răstignit şi înviat să fie cât mai 
lucrătoare prin oameni cu suflet bun şi cu dare de mână, ştiind 
că fapta cea bună, izvorâtă din iubire milostivă, va fi răsplătită 
cu binecuvântare în lumea aceasta şi cu mântuire în viaţa 
veşnică, potrivit iubirii pe care a arătat-o fiecare faţă de oamenii 
aflaţi în suferinţă şi în nevoi (cf. Matei 25, 31-46). 

În aceste zile de sărbătoare, de lumină şi bucurie 
pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi, cu 
părintească şi frăţească dragoste în Hristos, să arătaţi lumina 
dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să 
împărtăşiţi şi altora bucuria Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos, Vindecătorul şi Mântuitorul nostru.  

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, vă adresăm 
tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi 
bucurie, dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!”  

 
 

Al vostru către Hristos Domnul rugător,  
† DANIEL  

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

 

 
 

 

Rănile pătimirilor lui Hristos Cel răstignit s-au vindecat 
prin Înviere. Deşi nu mai sângerează, ele totuşi însemnează 
ceva: sunt stigmate sau semne care confirmă şi comunică 
iubirea Lui smerită mai tare decât păcatul şi moartea. Urmele 
Crucii, deşi vindecate prin Înviere, rămân totuşi imprimate în 
trupul lui Hristos Cel preaslăvit, pentru a ne arăta că suferinţele 
şi nevoinţele omului în lupta sa cu păcatul în istorie nu sunt 
uitate de Dumnezeu în veşnicie, ci vindecate şi luminate sau 
transfigurate în semne de biruinţă ale iubirii răstignite asupra 
păcatului (egoismului), morţii şi iadului. 

Cântările Canonului Învierii arată puterea vindecătoare 
a Sfintei Cruci, adică a Sfintelor Pătimiri ale Domnului Iisus 
Hristos, astfel: „Suitu-Te-ai pe Cruce, patimile mele 
vindecându-le cu patima preacuratului Tău trup pe care de voie 
l-ai purtat” (Canonul Învierii, gl. IV, cântarea a 4-a, Duminică, la 
Utrenie).  

Mântuirea, ca vindecare a naturii umane de păcat, de 
moarte şi de coruptibilitate sau stricăciune, este cântată în 
slujba Sfintelor Paşti, astfel: „Cu trupul adormind, ca un muritor, 
Împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat pe Adam din stricăciune 
ridicând şi moartea pierzând; Paştile nestricăciunii, lumii de 
mântuire” (Lumi¬nânda, Utrenia Sfintelor Paşti).  

De asemenea, este semnificativ faptul că prima 
sărbătoare după Sfintele Paşti, Vinerea din Săptămâna 
luminată, este numită Izvorul Tămăduirii sau Izvorul cel de 
Viaţă purtător. Sărbătoarea aceasta ne aminteşte că harul 
tămăduitor sau vindecător al lui Dumnezeu s-a arătat lângă 
Constantinopol, într-un loc pe care a fost zidită o biserică 
închinată Maicii Domnului. În această biserică s-au vindecat 
mai mulţi împăraţi, patriarhi, monahi şi simpli credincioşi, prin 
milostivirea Mântuitorului Iisus Hristos şi a Maicii Domnului 
(Vezi Sinaxarul zilei de Vineri, în Săptămâna luminată).  

Legătura dintre Vinerea Sfintelor Patimi ale 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Vinerea Izvorului Tămăduirii 
ne arată taina Bisericii lui Hristos ca spaţiu de vindecare de 
boală şi eliberare de păcate. De fapt, Maica Domnului care a 
stat lângă Crucea lui Hristos Cel răstignit şi a văzut rănile din 
mâinile şi picioarele Lui, precum şi rana din coasta Lui 
împunsă, din care a ieşit sânge şi apă (cf. Ioan 19, 34), 
simboluri ale Botezului şi Euharistiei, a devenit icoana vie a 
Bisericii lui Hristos plină de harul tămăduitor dăruit ei de Hristos 
Cel răstignit şi înviat. 

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii ne arată că harul 
vindecător al lui Hristos Cel răstignit şi înviat se revarsă în 
Biserică, prin Sfintele ei Taine şi rugăciuni, în mod deosebit, 
prin milostivirea şi rugăciunile Maicii Domnului, după cum se 
spune în slujba Vecerniei din Vinerea Izvorului Tămăduirii: 
„Lucruri minunate şi uimitoare a săvârşit Stăpânul cerurilor, 
dintru început prin tine, cea cu totul fără prihană. Că şi de sus a 
picurat (har) lămurit ca o ploaie, în pântecele tău, 
dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge 
toată bunătatea şi mulţimea de tămăduiri, izvorând din belşug 
faceri de bine tuturor celor ce au nevoie de întărirea sufletelor şi 
de sănătatea trupului prin apa harului” (Vineri, în Săptămâna 
luminată, Stihiră din slujba Vecerniei, vezi Penticostar, 
Bucureşti, 1973, p. 52). 

În toate Duminicile care urmează după Sărbătoarea 
Învierii Domnului până la Sărbătoarea Înălţării Domnului, se 
arată, într-un fel sau altul, puterea vindecătoare a lui Hristos, 
atât pentru suflet, cât şi pentru trup. Astfel, Duminica femeilor 
mironosiţe ne arată că aceste femei au fost vindecate de teamă 
primind bucurie de la Hristos, Care le spune: „Bucuraţi-vă! (...) 
Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10).  

Duminica Slăbănogului de la Vitezda ne arată că 
vindecarea acestuia de paralizie a fost în acelaşi timp o 
tămăduire sufletească şi trupească, o izbăvire de păcat şi de 
boală. Duminica Samarinencei ne arată că această femeie, 
diferită de evrei ca neam şi credinţă, a fost vindecată de 
afecţiunea ei dezordonată şi de necunoaşterea adevăratei 
credinţe. Iar Duminica Orbului ne arată că vindecarea unui orb 
din naştere are ca scop preamărirea iubirii şi milostivirii lui 
Dumnezeu pentru oameni, ca ei să înţeleagă că atât sănătatea 
(vederea normală), cât şi vindecarea de boală sunt daruri de la 
Dumnezeu.  

În timpul vieţii Sale pământeşti, de la Naşterea Sa în 
Betleem până la Înălţarea Sa la cer pe muntele măslinilor, 
Hristos-Domnul, prin tot ceea ce este El ca Dumnezeu-Om, prin 
tot ceea ce învaţă şi face, de fapt vindecă şi înnoieşte, sfinţeşte 
şi înalţă firea noastră omenească, pentru că uneşte voinţa 
umană cu voinţa divină, împlinind voia lui Dumnezeu-Tatăl prin 
smerită ascultare şi dăruire de sine întru iubire faţă de 
Dumnezeu şi faţă de oameni. 

 

„Cel care l-a făcut pe om (...) Se face El însuşi 
pătimitor, pentru a vindeca patimile noastre prin Patima Sa; 
şi astfel desfiinţând în trupul Său patimile noastre care 
întrecuseră orice măsură, în marea Sa iubire de oameni 
reînnoieşte în Duhul puterile sufletului nostru” (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, Capete despre cunoştinţa de 
Dumnezeu şi iconomia întrupării, III, 14, cf. Jean Claude 
Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2001, p. 244) – după cum spune Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 
1350 de ani. 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,  
 
În Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus 

Hristos Cel răstignit şi înviat, se află, aşadar, izvorul 
vindecării noastre de păcat şi de urmările lui: boala, 
suferinţa, moartea şi stricăciunea. Taina Pocăinţei sau a 
Mărturisirii şi iertării păcatelor, pre-cum şi Taina Sfântului 
Maslu sunt izvoare permanente de vindecare de păcate, de 
patimi, de boli şi de suferinţe. În toate Sfintele Taine ale 
Bisericii lucrează harul Preasfintei Treimi, care ne arată 
iubirea milostivă a lui Hristos, Doctorul sufletelor şi al 
trupurilor noastre (Slujba Sfântului Maslu) şi Izvorul 
tămăduirilor (Slujba sfinţirii apei). De aceea, Sfântul Ioan 
Gură de Aur a numit Biserica lui Hristos „farmacie 
duhovnicească, unde se pregătesc leacuri noi, ca să ne 
vindecăm de rănile pe care ni le face lumea” (Omilii la Ioan, 
II, 5, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica..., p. 254). 
Acelaşi Sfânt Părinte cheamă la vindecare sufletească şi 
mântuire zicând: „Intraţi în biserică şi mărturisiţi-vă păcatele 
voastre, căindu-vă pentru ele; căci acolo veţi afla doctorul 
care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă 
osândească; acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se 
dă iertarea păcatelor” (Omilii despre pocăinţă, III, 4, cf. 
Jean Claude Larchet, Terapeutica..., p. 263).  

Însă iertarea păcatelor se arată duhovniceşte mai 
ales în vindecarea de ele. De aceea, cartea numită 
Constituţiile Apostolice (sec. IV) îndeamnă pe episcop, ca 
păstor de suflete, să fie un medic duhovnicesc: „Ca un 
doctor iubitor şi plin de milă, îngrijeşte-i pe cei păcătoşi, 
folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca; şi nu numai 
tăind, arzând şi prin leacuri usturătoare, ci şi legând şi 
oblojind, dând leacuri plăcute şi care închid repede rănile, 
răcorind şi îmbărbătând prin cuvinte blânde. Dar dacă rana 
este adâncă, spal-o şi leag-o bine, ca să nu se întindă şi la 
partea sănătoasă; dacă este infectată, curăţ-o cu leacuri 
usturătoare, adică dojeni; dacă s-a cangrenat, arde şi 
scoate afară partea rea, poruncind posturi şi ajunări” 
(Constituţiile Apostolice, II, 40, 5-8, cf. Jean Claude 
Larchet, Terapeutica..., p. 263). 

Prin urmare, în Biserica Ortodoxă, canonul sau 
epitimia nu este o pedeapsă, ci o doctorie, o pavăză contra 
păcatului. Pocăinţa este reînnoirea harului primit la Botez; 
ea ne aduce vindecarea şi înnoirea vieţii spirituale. Ea ne 
pregăteşte pentru primirea Sfintei Împărtăşanii sau 
Euharistii, spre „tămăduirea sufletului şi a trupu-lui”, spre  
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Toată grija cea lumească să o lepădăm! 
 
 Sfitele Slujbe, nişte porţi prin care omul intră în spaţiul 
sfânt al Bisericii. Fără aceste porţi, el nu se poate bucura de 
darurile Duhului Sfânt, care sunt oferite numai în cadrul 
Bisericii. Prin primirea lor, toate celelalte aspecte ale vieţii 
cultice se cer trăite. 
 Se cere sfinţirea si îndumnezeirea continuă a vieţii prin 
participarea la Sfânta Liturghie şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. 
Se cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru activităţile pe care 
le săvârşeşte omul în decursul vieţii lui, lucru care se realizează 
prin Sfintele Ierurgii, adică prin acele rugăciuni citite de preot în 
anumite momente din viaţa omului (sfeştania-sfinţirea casei, 
parastasul, rugăciunea la 8 zile după naştere). 
 Înainte de întâlnirea cu Dumnezeu avem nevoie de o 
pregătire sufletească, duhovnicească, care constă în: iertarea 
păcatelor celor care poate le-am greşit, părăsirea gândurilor 
rele pe care le avem asupra cuiva precum zice Evanghelistul 
Matei „dacă îţi vei duce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce 
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, 
înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi 
apoi, venind, adu darul tău.” (Matei 5, 23-24), părăsirea 
păcatelor care întinează  viaţa trupească a omului (fumatul, 
beţia, desfrânarea). Această pregătire trebuie să fie dublată şi 
de o stare sufletească şi morală adecvată. În Sfânta Biserică 
sau la vreo slujba oficiată în orice alt loc, se cade să avem o 
stare sufleteasca şi morală care să permită deplina noastră 
curăţire de păcate şi sălăşuirea lui Dumnezeu în noi, căci: „unde 
sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în 
mijlocul lor” (Matei 18, 20). 
 Cu cât pregătirea noastră va fi mai sinceră şi starea 
morală mai apropiată de Duhul pe care îl transmit Sfintele 
Taine, cu atât vom simţi şi noi puterea, harul şi importanţa pe 
care o au ele pentru  mântuirea noastră. 
 Biserica este „Casa lui Dumnezeu” de care se cuvine 
„să ne apropiem cu inima curată, întru plinătatea credinţei, 
curăţindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău şi spălându-
ne trupul cu apă curată” (Evrei 10, 22). Fiecare creştin trebuie 
să aibă grijă şi de trupul său, să-l spele, pentru că  urmează să 
se înfăţişeze înaintea Împăratului împăraţilor, dar trebuie să-şi 
curăţească sufletul prin rugăciune, pocăinţă, împăcarea inimii, 
alungând orice ură şi vrăjmăşie, pentru a putea face astfel loc  
lui Hristos.  
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 Pentru a ne bucura de Sfintele Slujbe, 
este bine să venim de la început, înainte să bată 
clopotul. De asemenea, suntem datori fiecare să 
rămânem până la sfârşitul slujbei, pentru a ne 
bucura pe deplin de roadele ei. 
 Intrând în Biserică, orice creştin trebuie 
să lase orice grijă de-o parte: „toată grija cea 
lumească să o lepădăm” (fragment din Heruvic) şi 
să aibă inima şi gândul îndreptate spre cer, spre 
Dumnezeu: „Sus să avem inimile!”. De 
asemenea, în Biserică se intră cu credinţă, cu 
evlavie, cu frică de Dumnezeu. Bărbaţii trebuie să 
îşi descopere capul, iar femeile să şi-l acopere. 
Nu se cuvine ca femeile să se „împodobească”, 
pentru  că singurele podoabe ale noastre, ale 
oamenilor,bineplăcute lui Dumnezeu sunt inima 
curată şi smerenia: „orice femeie care se roagă 
sau prooroceşte cu capul descoperit, îşi 
necinsteşte capul; căci totuna este ca şi cum ar fi 
rasă. Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, 
atunci să se tundă. Iar dacă este lucru de ruşine 
pentru femeie ca să se tundă ori să se radă, să-şi 
pună văl.” (I Corinteni 11, 5-6) şi „Femeile, în 
îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor 
podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr 
împletit şi din aur sau din mărgăritare sau din 
veşminte de mult preţ ci, din fapte bune precum 
se cuvine unei femei temătoare de Dumnezeu” (I 
Timotei 2, 9-10). 
 Participarea credinciosului la slujbele 
Bisericii are drept scop dobândirea harului divin 
necesar mântuirii. De aceea, pe lângă pregătirea 
morală şi fizică, creştinul trebuie să se 
pregătească şi intelectual. Astfel, fiecare dintre 
noi suntem datori să cunoaştem  rolul anumitor 
gesturi rituale, ale obiectelor de cult şi simbolistica 
slujbelor. 
 

Maria Şchiopu  
clasa a IX-a  

Colegiul Naţional Mihai Eminescu Petroşani 
 
 

 

 

Un vis împlinit 
 

 

Vechile biserici din Vulcan sunt construite în urmă 

cu aproape un veac în zona unde era, în acele vremuri, 

vatra satului, iar zona mai nouă a localităţii noastre era 

lipsită de un lăcaş de rugăciune. La iniţiativa părintelui 

Mănăsuc Zgîrcea, cu binecuvântarea PS. Gurie, Episcop al 

Devei şi Hunedoarei, cu contribuţia creştinilor din Vulcan şi 

cu ajutorul Lui Dumnezeu, la 26 noiembrie 2011, a fost 

sfinţit paraclisul cu hramul Sfinţii Români.  

Construcţia acestui lăcaş de cult, atât de importantă 

pentru creştinii din Vulcan, s-a dovedit un prilej pentru 

împreună lucrarea celor cu sufletul bun şi cu inima curată. 

Ajutorul cel mai important a venit de la Dumnezeu pentru 

că, aşa cum spune Scriptura :„De n-ar zidi Domnul casa, în 

zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul 

cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Psalmul 

126,1). Noi toţi suntem simpli lucrători la casa lui 

Dumnezeu, El zideşte prin noi! 

Când am hotărât să începem construcţia unei noi 

biserici, au fost mulţi aceia care au spus că nu este nevoie 

de aşa ceva. Că nu sunt bani sau că ar putea fi folosiţi la 

altceva. Mai mulţi, însă, au fost cei care au privit cu 

scepticism ideea noastră, cei care nu credeau că în 

vremurile acestea grele se mai poate ridica o biserică, mai 

ales într-o zonă săracă aşa cum este Valea Jiului.  

Dumnezeu are rânduiala Lui şi, în cazul nostru, a rânduit să 

ne putem bucura de sărbătoarea Sfintei Învieri din acest an 

într-un nou paraclis. Faptul că paraclisul nostru este 

neîncăpător în fiecare duminică la Sf. Liturghie, iar 

celelalte biserici sunt la fel de pline de credincioşi dovedeşte 

cât de bun este drumul pe care am pornit.  

Este doar un pas spre construirea bisericii celei 

mari la ctitorirea căreia vă invităm pe toţi să fiţi părtaşi 

fiindcă prin Biserică se împlineşte dorinţa lui Hristos de a 

ne avea cu Sine uniţi în iubire,bună înţelegere şi împlinirea 

faptei celei bune: „Ca toţi să fie una,după cum Tu, Părinte, 

întru Mine şi Eu întru Tine, ca şi ei să fie una întru Noi” 

(Ioan 17, 24). 
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DE CE CONSTRUIM CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI 

ŞI CARE ESTE SEMNIFICAŢIA ACESTEIA? 

 

Necesitatea liturgică 
Numai cine slujeşte sau participă la momentele solemne liturgice şi la 

ceremoniile bisericeşti din actuala Catedrală patriarhală cunoaşte dificultăţile pe care 

le creează lipsa acută de spaţiu în desfăşurarea normală a slujbelor religioase. Actuala 

Catedrală patriarhală, construită la mijlocul secolului al XVII-lea (1656-1658), a fost 

iniţial biserică mănăstirească, devenită ulterior catedrală mitropolitană în anul 1668, 

iar din anul 1925, odată cu înfiinţarea Patriarhiei Române, ea serveşte în mod 

provizoriu drept Catedrală patriarhală până la construirea Catedralei Mântuirii 

Neamului, aşa cum se menţionează în pisania scrisă deasupra uşii de intrare de 

patriarhul Miron Cristea, după lucrările de restaurare din anii 1932-1935. Toate 

catedralele mitropolitane din provinciile româneşti sunt cu mult mai încăpătoare decât 

actuala Catedrală patriarhală şi oferă clerului şi credincioşilor condiţii mai bune 

pentru desfăşurarea cultului. 

Necesitatea publică 
Potrivit Legii cultelor nr. 489/2006, cultele sunt persoane juridice de drept 

privat şi utilitate publică (art. 8, alin. 1). În Catedrala Mântuirii Neamului vor fi 

organizate ceremonii religioase cu caracter public naţional, ca de exemplu pomenirea 

eroilor neamului românesc la sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua eroilor, (unul 

dintre hramurile viitoarei Catedrale patriarhale) şi a eroilor din Decembrie 1989 sau 

slujba de Te-Deum la Ziua Naţională 1 Decembrie. În acelaşi timp, în Catedrala 

Mântuirii Neamului se vor desfăşura alte ceremonii, aniversări sau comemorări cu 

caracter naţional şi internaţional, vor fi primiţi oaspeţii din străinătate şi vor fi 

organizate evenimente cu semnificaţie religioasă, congrese, conferinţe şi alte 

manifestări ale preoţilor şi tinerilor români din ţară şi străinătate. Utilitatea publică a 

viitoarei Catedrale patriarhale va fi evidenţiată şi de amenajarea spaţiului generos de 

aproape 6 hectare din jurul ei ca parc public, mărind suprafaţa spaţiilor verzi din 

Bucureşti. 

Simbol al unităţii dintre lucrarea spirituală şi socială a Bisericii  
În ansamblul Catedralei Mântuirii Neamului, lucrarea spirituală de ordin 

liturgic, catehetic şi omiletic se va desfăşura în unitate şi completare cu lucrarea 

social-culturală prin Centrul de conferinţe şi Muzeul creştinismului românesc, social-

filantropică prin cantina şi căminul pentru pelerini, şi social-medicală prin Centrul de 

diagnostic şi tratament, toate în incinta Catedralei noi. 

Simbol al unităţii dintre generaţii şi al românilor de pretutindeni 

Catedrala Mântuirii Neamului, prin stilul arhitectonic tradiţional bizantin-
românesc, va fi reprezentativă pentru credinţa majorităţii poporului român. Picturile şi 

mozaicurile viitoarei Catedrale patriarhale vor include sfinţi şi lăcaşuri de cult 

reprezentative din toate provinciile româneşti şi chiar ale comunităţilor de români din 

afara României. 

Simbol al demnității naţionale 

Biserica Ortodoxă Română este astăzi singura între Bisericile ortodoxe fără o 

catedrală reprezentativă pentru credinţa majorităţii poporului român. în mai multe ţări 

din lume Catedrala din capitală se numeşte catedrală naţională. De exemplu, National 

Cathedral din Washington este catedrală naţională, în care au loc şi ceremonii cu 

valoare de simbol naţional. De remarcat faptul că în Bucureşti a fost construit 

stadionul National Arena cu o capacitate de 55.000 de locuri, din fonduri publice, fără 

mari proteste în legătură cu oportunitatea acestui obiectiv sportiv naţional.  
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În schimb, Catedrala Mântuirii Neamului, cu o capacitate de 5.000 de 

locuri, va fi construită doar parţial din fonduri publice, ceilalţi bani fiind din donaţii 

ale clerului şi credincioşilor ortodocşi români din ţară şi străinătate. Deşi este cu 

puţin mai înaltă decât Palatul Parlamentului, având înălţimea de 120 metri, 

Catedrala reprezintă doar a zecea parte din suprafaţa desfăşurată a acestuia. 

Complementară şcolilor şi spitalelor din România 

Noua Catedrală patriarhală nu poate fi pusă în concurenţă sau opoziţie cu 

şcolile şi spitalele din România, aşa cum fac cei ostili construirii ei, deoarece ea este 

complementară acestora. Şcolile publice din România sunt concurate şi completate 

de multe şcoli particulare, apărute după 1990, aşa cum spitalele şi alte unităţi 

medicale de stat sunt concurate şi completate de centre medicale private. În schimb, 

Catedrala Mântuirii Neamului nu poate fi înlocuită de una privată, deoarece 

Catedrala este un simbol al unei mari comunităţi în rugăciune, al unui oraş întreg, al 

unei provincii şi al unui popor. Biserica este singura şcoală care nu se finalizează cu 

examenul de bacalaureat sau cu studiile de doctorat, ci rămâne permanent o şcoală 

spirituală pentru toată viaţa, care îndrumă oamenii să caute viaţa cerească veşnică, 

încă din timpul vieţii lor pământeşti. În plus, ea este singurul spital care vindecă pe 

om de păcate prin iertare şi prin cultivarea virtuţilor spre a dobândi sănătate 

sufletească şi iubire curată pentru armonia în familie şi societate. Aşadar, Biserica 

este şcoală spirituală şi spital duhovnicesc, complementară tuturor şcolilor şi 

spitalelor publice. De aceea, la solicitarea Bisericii, în şcolile publice se predă şi 

religia, care educă pe copii şi tineri în spiritul valorilor perene şi eterne, completând 

astfel disciplinele ştiinţifice, iar în spitale sunt prezenţi preoţi de caritate care ajută şi 

completează practica medicală ştiinţifică, întrucât omul este nu numai trup, ci şi 

suflet. 

În concluzie, este util şi demn să construim cu bucurie un spaţiu-simbol al 

comuniunii româneşti din ţară şi de pretutindeni! 

Acest adevăr este confirmat de mulţimea clericilor şi credincioşilor români care deja 

au început să ofere cu bucurie bănuţul lor pentru Catedrala care reprezintă dorinţa 

lor de întărire în credinţă şi de înălţare în demnitate. 

Acum puteţi şi dumneavoastră să fiţi număraţi printre ctitorii Catedralei 

Mântuirii Neamului, oferind cu bucurie contribuţia dumneavoastră, având credinţa 

vie că dar din dar se face raiul! 

► www.construimcatedrala.ro 

 

 

Autocefalia B.O.R. 
  

 
[continuare din numărul trecut] 

 
Pe parcursul secolelor Evului Mediu, organizările de eparhii s-au făcut ţinând cont 

de necesităţile locale. Sunt acestea un semn al autocefaliei manifestate timpuriu în Biserica 
noastră? 

Da. Spre exemplu, Episcopiile Râmnicului şi Buzăului au fost create la 1502-1503 în 
cadrul acelui sobor de la Târgovişte sau de la Mănăstirea Dealu, condus de patriarhul Nifon, 
acesta fiind invitat ca un conducător al Bisericii din Ţara Românească, nu în calitatea sa de 
patriarh ecumenic, fiindcă nu mai era în scaun în acel moment. La acel sobor au participat 
toţi egumenii şi stareţii mănăstirilor din ţară şi boierii, în frunte cu însuşi domnitorul Radu cel 
Mare. De asemenea, crearea, mai târziu, a Episcopiilor Huşilor şi Argeşului a fost gândită şi 
realizată în Biserica Moldovei şi cea a Ţării Româneşti.  

Un alt fapt semnificativ: faţă de teritoriile de la sud de Dunăre, unde turcii nu 
acceptau construirea de biserici cu turlă, ele trebuind să fie, în general, joase, ba chiar uşor 
îngropate, pentru a nu concura cumva geamiile musulmane, la noi tot timpul bisericile au fost 
construite cu turlă, şi nu doar biserici mici, ci şi unele de mari dimensiuni pentru vremea 
aceea, adaptate unor funcţiuni specifice. Astfel, Biserica „Sfântul Nicolae“ - Domnesc de la 
Curtea de Argeş era una foarte spaţioasă pentru mijlocul secolului al XIV-lea. Acelaşi lucru 
se poate spune despre Catedrala mitropolitană din Târgovişte, înălţată de Sfântul Voievod 
Neagoe Basarab la începutul secolului al XVI-lea, ea putând cuprinde cvasi-totalitatea 
populaţiei capitalei Ţării Româneşti. De asemenea, de mari dimensiuni era, ca lăcaş 
mănăstiresc, biserica Mănăstirii Neamţ, ctitorită în 1497 de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.  

 
Stilurile ştefanian şi brâncovenesc  

 – elemente de autonomie în arhitectura ecleziastică românească 
 
În cultura şi arta sacră de la noi există elemente specifice româneşti. Vorbiţi-ne 

despre stilurile care marchează o autonomie privind arta bisericească din Evul Mediu 
românesc. 

În Ţările Române s-au constituit o arhitectură şi o artă sacră cu trăsături specifice 
care s-au inspirat în primele veacuri medievale din anumite orizonturi culturale, fie din mediul 
constantinopolitan, fie din cel al Serbiei. Mai târziu au fost şi alte influenţe (în timpul domniei 
lui Vasile Lupu - stilul armeano-georgian sau chiar barocul), toate topite într-o sinteză specific 
românească, unde elementul tradiţional prevalează. Formele de exprimare cele mai strălucite 
ale artei ecleziastice româneşti sunt: stilul ştefanian în Moldova, stilul epocii clasice 
moldoveneşti, unde elementele alogene asimilate sunt de provenienţă gotică, şi stilul 
brâncovenesc în Ţara Românească, unde barocul joacă rolul goticului de înainte. Aici se 
creează sinteza extraordinară a artei brâncoveneşti, devenită mai târziu, spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea, stilul neo-românesc. Acestea sunt elemente care scot în evidenţă 
personalitatea distinctă a Ortodoxiei româneşti, autonomia de care vorbim.  

Un alt element care întăreşte ceea ce am spus mai sus este susţinerea, prin cărţile 
tipărite, a Ortodoxiei de pretutindeni. Noi am avut un tipar cu multe cărţi care nu erau 
destinate doar uzului intern, ci servea nevoilor credincioşilor din afara ţării noastre, celor de 
limbă slavă şi greacă. La Mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi a funcţionat o tipografie în limba 
greacă, în special pentru nevoile credincioşilor greci aflaţi sub dominaţie turcească. În Ţara 
Românească, mitropolitul Antim Ivireanul tipărea cărţi în limba greacă, arabă, georgiană,  
 

http://www.construimcatedrala.ro/de-ce-construim-catedrala-mantuirii-neamului-si-care-este-semnificatia-acesteia/
http://www.construimcatedrala.ro/de-ce-construim-catedrala-mantuirii-neamului-si-care-este-semnificatia-acesteia/


 

   

  

trimiţând până şi tipografie în Antiohia şi Georgia.  
Pe de altă parte, au fost momente în care la noi s-au discutat problemele importante 

privind învăţătura de credinţă ortodoxă. Să ne aducem aminte, spre exemplu, de Sinodul de 
la Iaşi din 1642, când a fost studiată Mărturisirea de credinţă a mitropolitului Petru Movilă, 
adoptată apoi în întregul Răsărit ortodox.  

Lumea ortodoxă a fost sprijinită de Biserica din Ţările Române şi pe plan economic, 
financiar. Ne întoarcem la epoca lui Vasile Lupu, care a plătit datoriile Patriarhiei Ecumenice, 
urmare a cărei binefaceri Moldova a primit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Timp de 
mai multe secole, numeroase aşezăminte religioase de la noi au fost închinate la Locurile 
Sfinte şi ele au susţinut economic Patriarhiile de la Constantinopol, Alexandria, Antiohia, 
Ierusalim, precum şi aşezămintele monahale din Grecia, de la Muntele Athos, din Ţara 
Sfântă şi din alte părţi ale Ortodoxiei.  

Apoi, mitropolitul Varlaam, din vremea lui Vasile Lupu, a fost chiar unul dintre 
candidaţii la scaunul de patriarh ecumenic. Iar, în 1643, patriarhul Ierusalimului, Teofan, aflat 
în vizită prin părţile noastre, împreună cu alţi ierarhi din ţară au sfinţit Sfântul şi Marele Mir, 
care este un moment deosebit de semnificativ pentru ceea ce însemna Biserica din Ţara 
Moldovei în acea vreme.  

 
O altă lucrare sfântă care dovedeşte 

autonomia Bisericii din Ţările Române este canonizarea de sfinţi. 
 
Aici avem exemplul Cuviosului Nicodim de la Tismana, considerat sfânt încă din 

perioada Evului Mediu. Ştim apoi de canonizarea Sfântului Ierarh Nifon, patriarhul 
Constantinopolului, consfinţită la Curtea de Argeş prin aducerea moaştelor sale de la Athos 
de către domnitorul Neagoe Basarab, în 1515. La fel s-au petrecut lucrurile cu constituirea 
tradiţiei legate de canonizarea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, a cărui canonizare s-a 
consfinţit în părţile noastre. Tot ţinând de autocefalie sunt elementele constitutive care se 
referă la cultul, cinstirea deosebită pentru sfinţii ale căror moaşte au fost aduse pe teritoriul 
ţării noastre, unele dintre ele rămânând aici. Putem aminti astfel pe Sfânta Cuvioasă 
Parascheva, Sfânta Filofteea, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou de la Basarabi, adus în 1774 în 
Catedrala mitropolitană din Bucureşti, Sfântul Grigorie Decapolitul, care din Evul Mediu are 
moaştele la Mănăstirea Bistriţa. Toate vorbesc despre o viaţă bisericească extrem de bine 
organizată, o trăire neabătută întru învăţătura ortodoxă, o comuniune frăţească permanentă 
cu celelalte Biserici Ortodoxe.  

 
Unirea Principatelor Române a deschis un nou orizont organizării bisericeşti 

 
Unirea Principatelor Române, realizată în 1859, a fost premisa şi cadrul aspiraţiei 

spre o organizare bisericească pe un plan superior. Pentru că este bine ştiut faptul că 
organizarea bisericească s-a adaptat celei de stat. Realizarea Unirii Principatelor aducea cu 
sine, în chip imperios, şi necesitatea unei reorganizări a Bisericii, care avea două mitropolii în 
cele două ţări, care trebuiau aduse împreună într-o structură unitară în cadrul noului stat. 
Domnitorul Alexandru I. Cuza şi guvernele care au urmat îndată după anul 1859 nu au avut 
răgazul aplecării asupra unificării structurii organizatorice bisericeşti. Au fost mai presante 
unificarea administrativă şi recunoaşterea internaţională a noului stat.  

În a doua parte însă a domniei lui Cuza, odată cu aprobarea Legii secularizării 
averilor mănăstireşti, această problemă a unificării sinodale şi a autocefaliei devenise o 
chestiune la ordinea zilei, care se aştepta a fi rezolvată. La începutul anului 1864, s-a 
elaborat un proiect de nouă lege privind unirea şi organizarea bisericească.  

 
„Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne independentă de orice autoritate 

bisericească străină“ 
 

Patriarhia Ecumenică a fost înştiinţată de faptul că se intenţiona elaborarea unui 
proiect de lege sinodală. Asociat faptului că în 1863 fusese luată măsura secularizării averilor 
mănăstireşti, acest proiect a devenit odată în plus un punct sensibil pentru Constantinopol, 
care a adoptat o poziţie destul de rigidă, refractară faţă de acest deziderat, din cauza intenţiei 
de a-şi menţine, în continuare, controlul asupra Bisericii din teritoriile româneşti. În 3 
decembrie 1864, acest proiect a fost, însă, adoptat sub titulatura de Decretul Organic nr. 
1.703, pentru înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale, şi promulgat de domnitor la 6 
decembrie. În acest decret era inserată, în articolele 1, următoarea prevedere fundamentală: 
„Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne independentă de orice autoritate bisericească 
străină în ceea ce priveşte organizarea şi disciplina“. Iar în articolul 3 se stipula că: „Sinodul 
General al Bisericii Române păstrează unitatea dogmatică a sfintei credinţe ortodoxe cu 
Marea Biserică de Răsărit prin coînţelegere cu Biserica Ecumenică a Constantinopolului“. 
Acestea sunt cele două idei principale care au stat în cele din urmă la temelia autocefaliei 
aşa cum a fost ea consfinţită în 1885, dar pe care o vedem deja pusă în proiect şi adoptată în 
lege încă la 1864.  

Este, aşadar, o perioadă de peste două decenii, timp în care au durat aceste 
tratative până la recunoaşterea oficială, dar autocefalia, din punctul nostru de vedere, era 
considerată un fapt existent şi care nu trebuia decât să fie consfinţit de Patriarhia Ecumenică. 
Decretul Organic din 1864, supranumit, într-un context mai larg, Legea Sinodală, este 
temeiul pe care s-a constituit un Sinod Unit al Bisericilor din Moldova şi Ţara Românească şi 
care a creat condiţiile ca, în fruntea Bisericii, încă din vremea lui Cuza, să fie aşezat un 
mitropolit primat. Mitropolitul Ţării Româneşti de la Bucureşti a devenit, din acel moment şi 
până la ridicarea BOR la rang de patriarhat, mitropolit primat. În cazul nostru este vorba de 
Nifon, care-şi începuse păstorirea la 1850 şi care a fost primul mitropolit ce a purtat, prin 
ordonanţă domnească, titlul de „primat al României“, de la 11 ianuarie 1865 până în 1875. 
Conţinutul acestui decret organic a fost făcut cunoscut şi Patriarhiei Ecumenice, care l-a 
primit în februarie 1865, urmând o reacţie destul de dură, acesta fiind un moment tensionat în 
relaţiile interbisericeşti.  

Scrisoarea trimisă de Sinodul convocat la Constantinopol era nefavorabilă Bisericii 
noastre. Sinodul Bisericii noastre a discutat această scrisoare la 23 octombrie 1882.  

Nu s-au mai putut continua demersurile pe această linie, fiindcă la 11 februarie 1866 
a avut loc debarcarea domnitorului Cuza. Lucrurile au rămas în acel stadiu. A fost adus 

Carol, mai întâi ca domnitor, până în 1881, când la 10 mai s-a proclamat România ca regat.  
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Noi paşi în direcţia dobândirii recunoaşterii autocefaliei 
În primul rând, ţara avea nevoie de o constituţie şi o nouă lege organică bisericească. 

Decretul din 3 decembrie 1864 cuprindea o prevedere care făcuse multe valuri în vremea 
aceea, şi anume numirea de către domn a ierarhilor. A fost o mişcare puternică în anii următori, 
pentru a se trece la alegerea ierarhilor şi confirmarea lor de către domn. Deci, mergeau 
împreună întocmirea unei noi constituţii şi a unei noi legi organice. Constituţia din 1866 are o 
prevedere semnificativă la situaţia Bisericii. În articolul 21 se spunea: „Biserica Ortodoxă 
Română este şi rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-şi însă unitatea cu 
Biserica Ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor“. Deci, aceleaşi două idei menţionate 
mai înainte: unitatea din punct de vedere dogmatic cu Biserica Constantinopolului, iar, pe de 
altă parte, independenţa din punct de vedere administrativ.  

Autocefalia, în sensul în care era ea concepută, însemna mai mult decât autonomie. 
Ea era sinonimă cu independenţa, dobândită mai întâi pe plan politic, şi mai apoi bisericesc. În 
proiectul Legii organice dezbătute atunci s-a introdus aceeaşi idee în articolul 2 din proiect. A 
fost transmis patriarhului Grigorie al VI-lea, care a exprimat aceleaşi obiecţiuni pe care, în 
timpul lui Cuza, patriarhul Sofronie al III-lea le manifestase. Acesta a fost motivul pentru care 
Constituţia a fost aprobată cu acea prevedere din 1866, iar Legea Organică a ajuns să fie 
votată în 1872, dar nu a mai menţionat expres autocefalia BOR. Cu toate acestea, în 3 articole 
din această lege apare menţionată autocefalia Bisericii noastre (art. 9, 10 şi 12). Legea 
organică a fost adusă la cunoştinţă de mitropolitul primat Nifon noului patriarh ecumenic Antim 
al VI-lea, de la care neprimindu-se nici un răspuns, s-a considerat a fi fost acceptată tacit.  

După acest moment s-a produs o îngheţare a problemei autocefaliei. Ea a fost reluată 
în timpul lui Ioachim al III-lea, care şi-a început păstorirea în 1878. Odată cu păstorirea lui 
Ioachim suntem într-o nouă realitate istorică, după Războiul de Independenţă.  

 
Dobândirea independenţei de stat atrage după sine independenţa bisericească 

 
În 1882, în ziua de 25 martie, Biserica noastră a săvârşit un act foarte important, şi 

anume sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir. Faptul acesta a dus la al doilea moment de încordare a 
relaţiilor cu Patriarhia Ecumenică, trimiţând scrisoare şi mitropolitului primat Calinic Miclescu, 
prin care reproşau acest gest ca fiind o îndepărtare de la canoane. Au urmat răspunsuri demne 
din partea Bisericii noastre. Din toamna lui 1884, când a avut loc urcarea pe tronul de la 
Constantinopol a patriarhului Ioachim al IV-lea, a început o activitate intensă de pregătire, de 
reluare a problemei autocefaliei, printr-o contactare repetată a Patriarhiei Ecumenice.  

În februarie 1885, Sinodul nostru a elaborat principalele doleanţe pe care le avea 
Biserica Română pentru exprimarea acestei autocefalii într-o formă stabilă, care să aibă şi 
confirmarea Patriarhiei Ecumenice. În 20 aprilie 1885, Sinodul nostru a trimis scrisoarea 
oficială de recunoaştere a autocefaliei, iar la 25 aprilie s-a convocat Sinodul Patriarhal şi s-au 
întocmit trei documente fundamentale: Tomosul de recunoaştere a autocefaliei şi două scrisori, 
una către mitropolitul primat Calinic Miclescu şi alta către primul ministru D. A. Sturza. Cele trei 
documente exprimă, într-un cadru solemn, recunoaşterea autocefaliei BOR, ca un fapt legitim 
în concordanţă cu canoanele bisericeşti şi cu realităţile istorice. La 1 mai, în plenul Sinodului 
nostru, a fost anunţată oficial recunoaşterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică. Au fost 
traduse aceste documente şi, în 6 mai, a fost citit Tomosul, iar scrisorile au fost făcute publice. 
Pe 7 mai a fost trimisă o scrisoare de mulţumire Patriarhiei Ecumenice, pentru gestul 
recunoaşterii. Toate Bisericile Ortodoxe au fost anunţate că, de acum, Biserica Română este 
Biserică soră cu cea Ecumenică, iar Sinodul român este Sinod frate cu cel constantinopolitan, 
în această comuniune a egalilor.  

Aceasta a fost calea îndelungată, dar atât de impresionantă pe care Biserica Ortodoxă 
Română a parcurs-o venind, din veacuri de luminoasă istorie, spre un răstimp de peste două 
decenii din secolul al XIX-lea, la capătul căruia s-a consfinţit definitiv statutul de Biserică 
autocefală a Ortodoxiei Româneşti, de la care moment aniversăm, cu înălţare sufletească, în 
2010, împlinirea a 125 de ani. (interviu realizat de Augustin Păunoiu, 'Lumina de Duminică', 10 
ianuarie 2010, Nr. 1, Anul VI - SERIE NAŢIONALĂ) 
 

 
La 25 aprilie, anul 1885, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol recunoaşte 

autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea a trimis 
mitropolitului primat Calinic Miclescu, în calitate de preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Romane, Tomosul de autocefalie prin care “cu bucurie sufleteasca binecuvintează 
Biserica Ortodoxa Romana, recunoscându-o autocefala întru toate de sine ocârmuită'. 

Tot acum, Patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea a comunicat printr-o scrisoare 
enciclica tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale surori, adică Patriarhiilor Alexandriei, Antiohiei 
si Ierusalimului, precum şi Bisericilor Rusă, Greacă, Sârba şi Arhiepiscopiei Ciprului 
recunoaşterea autocefaliei acordate Bisericii Ortodoxe Romane. 
    Acest document de recunoastere a autocefaliei BOR este rodul unei îndelungi 
activităţi diplomatice întreprinse de ierarhii români cu sprijinul demnitarilor de stat, care au 
susţinut cu argumente istorice cauza nobilă a Bisericii Ortodoxe Române în faţa Patriarhiei 
Ecumenice. Urmând cursul istoriei naţionale, Biserica din România independentă trebuia să-şi 
revendice autocefalia, echivalent bisericesc al izbândei de la 1877. Prin tomosul din 25 
aprilie 1885, Patriarhia Ecumenică renunţă a se mai erija în Biserică-mamă şi adoptă poziţia 
firească de Biserică-soră a Bisericii Ortodoxe Române. 
    Astfel, la 30 martie 1884, patriarhul ecumenic Ioachim al III-lea s-a retras din scaun, în 
locul său fiind ales Ioachim al IV-lea, care a păstorit între 1 octombrie 1884 şi 14 noiembrie 
1886. În Cancelaria patriarhală de la Constantinopol, relaţiile cu Biserica românească erau 
mai puţin tensionate şi decurgeau firesc spre recunoaşterea autocefaliei. Biserica Ortodoxă 
Română, cu sprijinul Guvernului României, a continuat activitatea diplomatică printr-un schimb 
de scrisori cu Patriarhia Ecumenică, desfăşurat la începutul anului 1885. 
    Reprezentant al regelui Carol I, ministrul cultelor şi al instrucţiunii Publice, Dimitrie A. 
Sturdza, a fost cel care a apărat interesele Bisericii în faţa patriarhului Ioachim al IV-lea, fiind 
mandatat de mitropolitul primat Calinic Miclescu să solicite 'recunoaşterea necondiţionată a 
autocefaliei Bisericii naţionale'.  

În februarie 1885 a avut loc 'o adunare secretă la Mitropolia din Bucureşti, la care au 
luat parte mitropoliţii şi episcopii ţării', în cadrul căreia au fost formulate 'cererile episcopatului 
român către Patriarhie d-a se recunoaşte autocefalia'. Episcopii Melchisedec Ştefănescu al 
Romanului şi Iosif Gheorghian al Dunării de Jos au fost însărcinaţi cu redactarea unei scrisori 
destinate patriarhului ecumenic Ioachim al IV-lea, din textul căreia urma să reiasă doleanţele 
ierarhilor români. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
          

 

 

  

lumea, omul primeşte în euharistie posibilitatea de a umple 

golul existenţial dintre creat şi necreat, posibilitatea de a-şi 

exercita vocaţia de sacerdot al creaţiei, spiritualizând-o. 

Preoţia universală este redată omului în Hristos, acesta 

având nu numai posibilitatea, dar şi datoria înţeleasă ca 

destin, chemare acceptată, vocaţie, de a liturghisi în acelaşi 

timp existenţa sa şi existenţa lumii create. Spaţiul eclesial, 

Biserica lui Hristos, devine locaşul duhovnicesc în care 

omul deprinde obişnuinţa vieţii euharistice ca mod 

existenţial, devenind preot şi împărat prin Sfânta Liturghie, 

descoperind lumea transfigurată în Hristos şi conlucrând, 

de acum înainte, la prefacerea ei definitivă. Doar în acest 

sens, libertatea existenţei sub orice formă de organizare 

exterioară, devine reală. Fie că e vorba de enclavă 

autonomă, de stat naţional, de federaţie multistatală, sau de 

lume în globalitatea ei iminentă, modul euharistic de 

percepere, asumare şi trăire a lumii şi vieţii, concretizat în 

modul teandric fundamentat liturgic-eclesial, este singurul 

care situează omul, ca persoană şi comuniune de persoane, 

în afara oricăror condiţionări istorice, politice, economice, 

sociale, sau de orice altă natură. Privită în această 

perspectivă, globalizarea nu este decât o altă etapă istorică, 

poate mai constrângătoare decât altele, însă dacă în 

cunoaşterea lumii şi universului, în asumarea cu 

responsabilitate a transformării acestora, omul îşi 

„lucrează” partea sa, el nu va avea de făcut altceva decât să 

trăiască plenar, deplin, marea Euharistie cosmică: 

 

„Ale Tale dintru ale Tale, Ţie  îţi aducem de toate  

şi pentru toate.” 

 

În  înţelegerea  şi asumarea acestui mod de a privi  

lucrurile, Biserica Ortodoxă, ca instituţie divino-umană, 

are o misiune cu totul deosebită, atât faţă de Bisericile 

surori şi faţă de celelalte instituţii religioase, dar în mod 

deosebit faţă de mijloacele sale proprii de acţiune concretă, 

pe care le-a folosit în trecut. Chiar dacă scopul ei rămâne 

acelaşi, conducerea credincioşilor spre Mântuirea prin 

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, trebuie ca 

mijloacele şi metodele de  activitate misionară să sufere 

anumite schimbări. Pe de o parte, acestea trebuie să 

redobândească  forţa misionară  autentică şi specifică 

ortodoxiei, forţă ce vine din duhul Tradiţiei sale, 

renunţându-se la o anume prezenţă şi mărturie 

convenţională şi oficializată, la care a fost adusă forţat 

Biserica sub anii de „aur” ai secularizării începute sub 

domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi terminată  de 

regimurile comuniste,  prin statutul de religie majoritară, 

„de stat”. Iar pe de altă parte, aceste mijloace şi metode 

misionare şi de dialog trebuiesc adecvate realităţilor socio-

umane ale mileniului III creştin. Există voci autorizate şi 

competente din interiorul ortodoxiei, care afirmă că 

perspectiva eshatologică vie şi universală adusă lumii ca 

ofertă de către Biserica Ortodoxă nu va putea fi valorizată 

complet  decât în măsura în care va fi promovată în mod 

autocritic  şi cu pocăinţă.         

Globalizarea reprezintă pentru Ortodoxie o nouă şi 

extrem de violentă provocare, iar ritmul alert al evoluţiei 

acestui fenomen pune pe agenda de lucru a Bisericii  
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î n   l u m e a   g l o b a l ă 

Fenomenul globalizării poate fi judecat în 

perspectivă laică şi în perspectivă ortodoxă. 

Încercările de definire din aceste perspective pot 

părea reducţioniste, de aceea, voi încerca să am in 

vedere caracteristici argumentate şi realizate pe 

infrastructuri specifice domeniului religios. Astfel, 

Biserica doreşte şi trebuie să militeze pentru o 

globalizare ce va fi în serviciul omului şi a tuturor 

persoanelor.  

Fenomenul globalizării cuprinde 

totalitatea domeniilor existenţei, de la ştiinţă, 

ideologie şi religie, până la cultural, social şi 

politico-economic. Multe dintre acestea, împreună 

cu infrastructurile create pentru materializarea lor, 

au implicaţii profunde asupra vieţii religios-morale 

creştine, în special aşa cum o înţelege ortodoxia. 

Mă voi opri totuși asupra unei analize succinte, 

privind titlul ales pentru acest articol, Biserică, 

Euharistie  şi  misiune în lumea globală. 

 

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 

dreptatea Lui, şi toate acestea (celelalte lucruri) 

se vor adăuga vouă”. (Matei 6,33) 

 

 Hristos a lăsat în această frază esenţa 

vieţuirii, paradigma existenţială care poate aduce 

atât viaţa veşnică, cât şi plinătatea vieţii în trup. 

Căutarea Împărăţiei, cererea stăruitoare a ei de la 

Tatăl („Vie împărăţia Ta”), trebuie să constituie 

pentru om centralitatea vieţii, tradusă prin căutarea 

şi cererea venirii Sfântului Duh. Împărăţia, cerul 

nou şi noul pământ, sunt cerul şi pământul înnoite 

întru Hristos, pătrunse de harul Duhului Sfânt, 

care este viaţă pură, eliberată de moarte. „Vie 

Împărăţia Ta” înseamnă a pregăti, a anticipa 

întoarcerea lui Hristos. În Împărăţia Sfântului 

Duh, poruncile lui Hristos, care se reduc de fapt la 

una singură, iubirea faţă de Dumnezeu, faţă de 

semeni şi faţă de sine însuşi, apar drept căi ale 

responsabilităţii şi ale comuniunii. Revoluţia 

Împărăţiei constă în aceea că nimic nu este 

superior persoanei şi comuniunii persoanei. 

Dreptate, adevăr, frumuseţe, încetează de a mai fi 

legi, pentru a deveni energii vitale, participare a 

noastră, prin umanitatea lui Hristos, la energiile 

divine corespunzătoare. 

Cărarea ce duce la Împărăţie este viaţa 

teandrică, practicarea virtuţii iubirii cu intensitate 

crescândă. În societatea omenească Hristos l-a 

bătut pe potrivnic prin iubirea de oameni, oricât îl 

lovea acesta cu ispita durerii, de aceea rămânerea 

pe cărarea Împărăţiei înseamnă rămânerea în 

iubire. Biruinţa lui Iisus prin omul în care se ţinea 

ascuns, a făcut restabilirea firii omeneşti, punând-

o pe cărarea către Împărăţia lui Dumnezeu, pe care 

a deschis-o, vestind învierea şi dăruind mântuirea. 

Cărarea Împărăţiei este cărarea moralei eclesiale, 

euharistice, care îl păstrează pe om în postura de 

„rege, preot şi profet”. Unificându-se pe sine şi 

 

Ortodoxe câteva teme concrete ce necesită realizări la 

modul imperativ, ca: 

-         trecerea de la o figură eclesială  închisă, ierarhică, 

autoritară şi refractară la una concentrică şi 

participativă, deschisă atât pe verticală cât şi pe 

orizontala societăţii. 

-         redimensionarea pastorală şi teritorială a 

episcopatului şi eliminarea structurilor birocratice 

intermediare între episcopi şi mireni.  

-         revitalizarea euharistică  şi  activarea comunitară  

a  parohiilor. 

-         intrarea monahismului  în ordine spirituală şi 

culturală prin introducerea unui program formativ 

complex pentru novici (ascetic, teologic, ritual dar şi 

umanist) 

-         activarea laicilor în viaţa Bisericii prin structuri 

parteneriale, cu o atenţie specială acordată intelectualilor 

şi problemelor lor.   

-         formularea unei concepţii sociale şi demararea 

unor programe formative şi  sociale viabile 

-         şi nu în ultimul rând, modernizarea şi 

restructurarea fundamentală a învăţământului superior 

teologic (care, la treisprezece ani de la aşa-zisa dispariţie 

a comunismului, este dezvoltat inflaţionar, pseudo-

academic, în evidentă  
 
criză morală dar şi intelectuală, fixat în clişee sterile şi 

anacronice) pe baza unei concepţii clare şi dinamice 

despre relaţia dintre tradiţie şi modernitate, mistică şi 

politică, despre ortodoxie şi creştinismul integral, cu 

aplicare imediată la Biserică şi locul ei în societatea 

informaţională şi globală, care nu mai este de mult un 

concept, ci o realitate în devenire.   
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Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind declararea anului  

2012 ca An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor transmisă tuturor episcopilor eparhioţi din Patriarhia Română: 
Cu frăţească dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 17 

februarie 2011, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea de către Patriarhia Română a anului 2012 
ca 'Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor'. 

Având în vedere că, în şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 23 decembrie 2010, a fost aprobată iniţiativa 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu privire la declararea anului 2012 ca 'Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor', 
stabilindu-se ca această iniţiativă să fie supusă examinării şi aprobării Sfântului Sinod; 

Întrucât iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel vizează: susţinerea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxă 
despre Taina Sfântului Maslu; aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor; 
actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii; necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, cărţi de reflecţie şi manifestări 
cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical şi teologic-ştiinţific pe parcursul întregului an 2012, a evidenţierii acestor 
activităţi prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre, precum şi evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la 
îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a 'Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor'; 

Luând act de următorul program-cadru elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod pentru realizarea proiectului religios-
duhovnicesc, social-filantropic şi medical, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al 
îngrijirii bolnavilor': 

I. În primul semestru al anului 2012: 
A. Va fi prezentată şi tratată tema Taina Sfântului Maslu, sub următoarele aspecte: 

1. Prezentare biblico-patristică şi istorică: 
a) Mărturii din Sfânta Scriptură privind suferinţa, boala trupească şi sufletească şi tămăduirea acestora: prefigurări în Vechiul Testament 
(pocăinţa, folosirea untdelemnului ca medicament etc.) şi prezenţa Sfântului Maslu în Noul Testament - Marcu 6, 12-13; Iacov 5, 13-15 
(mărturisirea păcatelor şi lucrarea tămăduitoare a harului Sfântului Duh prin untdelemnul sfinţit de slujitorii Bisericii); 
b) Sfântul Maslu şi îngrijirea bolnavilor în viaţa şi scrierile Sfinţilor Părinţi. Sfinţii Taumaturgi; 
c) Instituţii social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor în trecutul Bisericii, ca prelungire socială a Tainei Sfântului Maslu. 

2. Taina Sfântului Maslu - semnificaţie teologică şi existenţială: sănătatea - dar de la Dumnezeu şi responsabilitate umană; pocăinţa 
şi iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească şi vindecarea trupească - reintrarea omului în iubirea şi viaţa lui Hristos Cel Înviat. 

3. Taina Sfântului Maslu sub aspect liturgic: 
a) Locul, timpul şi materia Sfântului Maslu; 
b) Simbolistica biblică (Isaia 11, 2-3; Iosua 6, 13-16; III Regi 18, 43-44; IV Regi 4, 34-35; IV Regi 5, 14) a numărului 7 în Taina Sfântului Maslu 
ca lucrarea plinătăţii Bisericii: Invocarea harului Duhului Sfânt de şapte ori la sfinţirea untdelemnului, citirea a şapte pericope din Apostol şi din 
Evanghelie, şapte ungeri cu untdelemn sfinţit; şapte slujitori ai Tainei; 
c) Repetabilitatea şi efectele Sfântului Maslu: pentru cei sănătoşi fizic - iertarea păcatelor şi sfinţirea vieţii; pentru bolnavi - împărtăşirea milei 
şi îndurării lui Dumnezeu prin iertarea păcatelor, tămăduirea sufletească şi trupească; pentru bolnavi incurabili şi muribunzi - mângâiere şi 
alinare a suferinţei, care devine scară către cer şi căutare a mântuirii; 
d) Inovaţii şi practici neortodoxe cu privire la Taina Sfântului Maslu: Influenţe romano-catolice scolastice (extrema unctio); reduceri sau 
deformări de ritual; deasa sau frecventa săvârşire; deschiderea Sfintei Evanghelii. 

II. În al doilea semestru al anului 2012: 
B. Va fi tratată complementar şi prezentată tema îngrijirii bolnavilor în strânsă relaţie cu Taina Sfântului Maslu, astfel: 

1. Catehizarea credincioşilor cu privire la: 
e) Sănătatea ca dar al lui Dumnezeu şi responsabilitate umană; 
f) Sfinţi medici în Tradiţia Bisericii; 
g) Cercetarea şi îngrijirea bolnavilor - o datorie mântuitoare a fiecărui credincios. 

2. Lucrarea pastorală a Bisericii şi slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor: 
a) Pastoraţia bolnavilor - Hristos este prezent şi tămăduieşte pe bolnavi. Efectele crizei morale şi social-economice asupra sănătăţii spirituale 
şi trupeşti a omului; 
b) Pastoraţia cadrelor medicale - Hristos prezent în lucrarea medicului. Efectele crizei economice în degradarea calităţii actului medical şi a 
asistenţei sanitare a populaţiei (migraţia medicilor şi a cadrelor medii sanitare); 
c) Responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor şi muribunzilor şi la administrarea în timp util a Tainei Sfântului Maslu. 

3. Lucrarea social-filantropică şi medicală a Bisericii şi slujitorilor ei: 
a) Prevederi statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărâri ale Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-
filantropice şi medicale; 
b) Legislaţia de stat privitoare la asistenţa social-filantropică şi medicală a Bisericii; 
c) Activitatea social-filantropică şi medicală a Bisericii noastre prin instituţii proprii şi prin diferite asociaţii de profil; 
d) Cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate; 
cooperarea internaţională în acest domeniu; 
e) Misiunea preotului de spital şi conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor; 
f) Dialogul Bisericii cu lumea medicală în problema îngrijirii bolnavilor (Comisia de Bioetică a Patriarhiei Române, Dialogul teologic-ştiinţific 
etc.). 

C. Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române va iniţia şi prezenta prin componentele sale (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul 
Lumina) programe şi emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a 'Anului omagial al Sfântului Maslu şi al 
îngrijirii bolnavilor'; 

D. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, patristic, istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral şi social-
medical şi ecumenic pentru prezentarea 'Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor' în cadrele prezentate la par. I şi II; 

III. În luna octombrie din anul 2012, la Palatul Patriarhiei se vor organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema '2012 - 
Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor', precum şi o expoziţie tematică cuprinzând cele mai frumoase şi reprezentative 
fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri, vitralii, fotograme, care să reflecte: tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, 
minuni ale sfinţilor pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte social-filantropice şi medicale în trecutul Bisericii noastre şi astăzi. 

IV. Pe toată durata anului 2012, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri şi colocvii 
teologice, se vor elabora studii biblico-patristice şi istorico-teologice, precum şi comentarii pastoral-misionare şi social-medicale. 

V. În cursul anului 2012, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic se vor organiza simpozioane teologico-
medicale despre rolul şi lucrarea comună a Bisericii şi a medicilor în îngrijirea bolnavilor. 

VI. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2012 
se va trata tema '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor', cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din 
conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferinţe eparhiile pot invita specialişti de 
înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din 
perspectivă creştină şi medicală. 

VII. În scopul realizării unor materiale vizuale despre '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor', 
redactorii postului de televiziune Trinitas TV şi ai Ziarului Lumina vor solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în 
biserici şi mănăstiri, precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi 
vitralii, care să reflecte tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni ale sfinţilor pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte 
social-filantropice şi medicale în trecutul şi prezentul Bisericii noastre. Întregul material va fi cuprins într-un album intitulat 'Sfântul Maslu şi 
îngrijirea bolnavilor', care va fi publicat sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române. 

VIII. Pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului 
social-filantropic al Administraţiei Patriarhale, se va publica un volum intitulat 'Asistenţa social-filantropică şi medicală din Biserica 
Ortodoxă Română în trecut şi prezent', Patriarhul României urmând a desemna colectivul de autori care să pregătească volumul pentru 
tipar. 

Apreciind caracterul naţional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicaţii în susţinerea şi promovarea 
învăţăturii de credinţă ortodoxă despre Taina Sfântului Maslu şi aprofundarea pastorală şi practică a acesteia prin cercetarea şi 
îngrijirea bolnavilor; 

Ţinând seama de actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii, de necesitatea pregătirii din timp, prin studii, articole, 
cărţi de reflecţie şi manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-medical şi teologic-ştiinţific pe parcursul întregului 
an 2012, a evidenţierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre, precum şi a evaluării, la 
încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii a programului-cadru de celebrare a 'Anului omagial al Sfântului 
Maslu şi al îngrijirii bolnavilor';  

 

 
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei teologice, 

liturgice şi didactice, Sfântul Sinod a hotărât: 
1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 

recomandată Sfântului Sinod de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc în şedinţa 
din 23 decembrie 2010, privind declararea în Patriarhia Română a anului 2012 ca 'Anul 
omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor'. 

2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 8 puncte (I-VIII), iniţiat 
şi propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în prezenta comunicare, care va 
fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării proiectului religios-duhovnicesc, 
social-filantropic şi medical, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat '2012 - Anul 
omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor'. 

3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii 
eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc 
intitulat '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor', prin acţiuni 
şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale, 
teologice, cultural-educative), cu contribuţia profesorilor de teologie, a specialiştilor din 
domeniul social-filantropic şi medical, a preoţilor şi monahilor, subliniindu-se importanţa 
Sfântului Maslu şi a îngrijirii bolnavilor în viaţa Bisericii şi a societăţii, o atenţie specială 
acordându-se implicării în acest program a tineretului creştin ortodox. 

4. Aprobă ca Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române să iniţieze şi 
să prezinte prin componentele sale (Radio Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) 
programe şi emisiuni, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2012, a 
'Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor'. 

5. Aprobă ,publicarea, prin grija Sectorului social-filantropic al Administraţiei 
Patriarhale, a unui volum intitulat 'Asistenţa social-filantropică şi medicală din 
Biserica Ortodoxă Română în trecut şi prezent', pentru informarea preoţilor şi a 
unităţilor de cult, a credincioşilor implicaţi în actul medical, a instituţiilor publice şi a altor 
organizaţii şi instituţii nonguvernamentale din ţară şi străinătate care doresc să 
cunoască şi să sprijine activitatea de asistenţă socială şi medicală a Bisericii noastre. 

6. În acelaşi scop, aprobă ca prin cooperarea dintre Sectorul social-
filantropic al Administraţiei Patriarhale, Trinitas TV şi eparhiile din Patriarhia Română să 
se editeze şi un DVD intitulat 'Asistenţa social-filantropică şi medicală din 
Biserica Ortodoxă Română în trecut şi prezent', care va reflecta activităţile 
respective din eparhiile Patriarhiei Române. 

7. Aprobă elaborarea şi publicarea, sub îngrijirea Centrului de Presă 
Basilica al Patriarhiei Române, a unui album intitulat 'Sfântul Maslu şi îngrijirea 
bolnavilor', care va cuprinde tămăduirile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos, minuni 
ale unor sfinţi pentru vindecarea celor bolnavi, aşezăminte social-filantropice şi 
medicale în trecutul şi prezentul Bisericii noastre. 

8. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, aprobă ca la 
Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2012 să se 
trateze subiectul intitulat '2012 - Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii 
bolnavilor', ţinându-se seama de prevederile par. I şi II din programul aprobat, cu 
posibilitatea aprofundării acesteia la una din conferinţele preoţeşti administrative 
lunare pe care o va stabili fiecare eparhie. La aceste conferinţe eparhiile pot invita 
specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, 
care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi 
medicală. 

Aducându-Vă la cunoştinţă această hotărâre a Sfântului Sinod, Vă rugăm să 
binevoiţi a lua măsurile necesare pentru înştiinţarea tuturor unităţilor bisericeşti şi 
de învăţământ teologic din eparhie, precum şi a clerului, monahilor şi 
credincioşilor, prin mijlocirea presei eparhiale, despre conţinutul acesteia şi 
demersurile vizate. 

Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod a fost comunicată, de asemenea, 
Sectorului social-filantropic al Administraţiei Patriarhale şi componentelor 
Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române (Radio Trinitas, Trinitas TV, 
publicaţiile Lumina, Agenţia de ştiri Basilica, Biroul de presă). 

 
Cu frăţească întru Hristos îmbrăţişare, 

Preşedintele Sfântului Sinod 
† Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, 

Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
 

Secretarul Sfântului Sinod 
† Ciprian Câmpineanul Episcop-vicar patriarhal 
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„Dacă moartea ar fi sfârşitul a tot, cei mai 

în câştig ar fi ticăloşii. Moartea i-ar elibera şi de 

trup şi de suflet şi de păcate… şi tăcerea care s-ar 

lăsa peste mormintele lor ar fi egală cu a celor care 

au fost virtuoşi.”  

Mi-am notat cuvintele de mai sus acum 

vre-o 20 de ani, când am citit cel mai celebru 

roman al lui Marin Preda - Cel mai iubit dintre 

pământeni. Am o mulţime de astfel de notiţe „pro 

memoria” dar aceasta este, de departe, cea care 

mi-a revenit în minte cel mai des. „Moartea este 

un fenomen simplu în natură. Doar oamenii îl fac 

înspăimântător.” – scrie acelaşi autor şi, deseori, 

mă întreb cum este posibil să ne amintim atât de 

rar că suntem muritori, când vedem atât de des 

oamenii de lângă noi murind.  

Chiar şi când participăm la o slujbă de 

înmormântare a cuiva foarte cunoscut, cu care ne 

întâlneam şi vorbeam zilnic, ne este foarte greu să 

ne ducem cu gândul la momentul în care ne vom 

confrunta şi noi cu marea taină a trecerii în 

veşnicie (nu în nefiinţă, aşa cum spun ateii). Chiar 

dacă suntem distruşi sufleteşte, privim ca la o 

nenorocire care este destinată doar altora.  

Într-una din rugăciunile dimineţii este o frază care 

valorează cel puţin cât un raft de cărţi de filozofie: 

„Doamne, adu-mi aminte de moarte şi de 

umilinţă”.  

 

 

Nu insist asupra faptului că, dacă fiecare om 

ar spune această rugăciune o dată pe zi, lumea asta 

ar fi mult mai bună. Ne-am aminti zilnic de 

puţinătatea lucrurilor care ne învrăjbesc şi, în mod 

sigur nu am mai pune atâta patimă şi îndârjire în a 

lupta  pentru ele. Această abordare ar fi una 

simplistă pentru că s-ar referi doar la o înălţare a 

noastră pe scara moralei şi a etici.  

Trebuie privit dincolo de această 

perspectivă laică şi căutată calea spre înălţare 

spirituală. Trebuie văzut dincolo de moartea care nu 

va ocoli pe nimeni dintre noi. Ce este dincolo? 

Slavă Domnului! - a venit Mântuitorul acum cca. 

2000 de ani şi ne-a spus. Ne-a şi arătat! Şi ne-a 

îndemnat să nu privim cu teamă momentul morţii, 

ci cu încredere.  

Bucuraţi-vă! Moartea nu este sfârşitul a tot! 

Se poate chiar spune că este doar un nou început. 

Avem dovada: Hristos a înviat! 

Să credem asta aşa cum credeau primii 

creştini care, după ce l-au văzut pe Mântuitor 

înălţându-se la cer, primeau cu atâta seninătate 

prigoana şi moartea.  

Într-o lume în care poţi muri la 6 luni sau 

106 ani, milionar sau sărac lipit, soldat sau împărat, 

singur sau cu zeci de copii şi nepoţi, iar liniştea de 

pe mormintele tuturor este aceeaşi, rostul vieţii 

noastre pământene nu poate fi decât ÎNVIEREA! 
 

Ioan Dorel Şchiopu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Luminã din Luminã 

– periodic editat de Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan, cu binecuvântarea † P.S. Gurie Georgiu, Episcop al Devei şi  Hunedoarei,  
prin grija Pr. Paroh Ic. Mănăsuc Zgîrcea. Cei ce doresc să ni se alăture în acest proiect editorial ne pot contacta la adresa 

www.luminadinlumina.wordpress.com 

 
                         Cum să mergi la Biserică 
80. Mai înainte de a merge la Sfânta Biserică împacă-te 
cu toți cu care ești certat. 
 
81. Lasă și tu din inimă și iartă tuturor celor ce ți-au greșit 
cu ceva. 
 
82. Îmbracă-te într-o ținută curată, dar modestă, ba chiar 
smerită, știind că nu mergi la teatru, ci ca să te rogi lui 
Dumnezeu cu umilință și cu lacrimi, pentru iertarea 
păcatelor tale. 
 
83. Dacă duci un dar, cât de mic, în biserică: lumânări, 
tămâie curată și un pomelnic pentru a fi pomenit, tu și toți 
ai casei tale la Sfânta Liturghie, împacă-te cu apropiații tăi 
și cu Dumnezeu. 
 
84. Silește-te după putere ca să fii la Sfânta Biserică mai 
înainte de a începe slujba, ca să ai timp să te închini în 
liniște pe la sfintele icoane și poți da din vreme spre 
pomenire pomelnicul. 
 
85. Dacă din întâmplare ai sosit după începerea slujbei, 
apoi stai liniștit la locul tău: ca să nu faci tulburare și altora 
prin umblarea ta de colo până acolo, această sminteală 
este mai mare păcat, decât binele ce-l faci. Pacea și 
desăvârșita liniște este de absolută trebuință. Caută 
pacea cu tine însuți, pacea cu aproapele și pacea cu 
Dumnezeu în tot timpul vieții tale. 
 
86. Stând la biserică, nu privi în dreapta și în stânga, căci 
aceasta te sustrage de la gândirea spre Dumnezeu. 

 
87. Vorbirea în biserică e un păcat foarte mare. Nici tu nu te 
rogi și împiedici și pe altul de a se ruga. De aceea starea ta în 
biserică în loc să-ți fie spre folos și spre iertare îți va fi spre 
osândă și păcat. 
 
88. Urmărește cu mintea tot ce se citește și se cânta și repetă 
și tu în minte rugăciunile, măcar cele mai însemnate. 
 
89. Silește-te ca în timpul slujbei să nu te abați cu mintea la 
nimic pământesc, pentru ca măcar două ceasuri din 
săptămână să trăiești și tu adevărata reculegere și rugăciune. 
 
90. Când te închini, fă semnul Crucii complet și cu luare 
aminte. Făcând semnul Sfintei Cruci în batjocoră, înseamnă 
că batjocorești pe Stăpânul ei, în numele căruia te închini. Mai 
de folos este să faci Cruce o dată cum se cuvine, decât să 
fluturi de multe ori mâna fără să știi tu, nici alții, ce voiești să 
faci; prin aceasta vei stârni râsul celor care te văd, făcând 
sminteală altora și ție îți va fi spre păcat. 
 
91. Ascultă cu luare aminte toată slujba până la sfârșit. Numai 
așa ți-ai făcut datoria deplină către sufletul tău. După cum dai 
hrană îndestulă corpului tău toată săptămâna, dă și sufletului 
tău măcar o dată să se sature de cuvântul lui Dumnezeu cel 
dătător de viață. 
 
92. Sfânta Evanghelie, Apostolul și Cazania sau predica, 
ascultă-le cu luare aminte, în așa fel ca să poți spune și tu 
altora despre folosul și învățătura ce-ai luat din cuprinsul lor. 
 
93. Când se împarte Sfânta Anaforă închină-te și pe la 
Sfintele Icoane cu toată smerenia și credința cuvenită. 

 
94. Când te închini icoanelor, săruta chipul Sfântului la 
picioare, sau cel mult mâinile dar nu la față. 
 
95. Plecând din biserică mergi grabnic acasă, ferindu-te de 
a te abate pe la cârciumi sau locuri unde se spun vorbe 
nefolositoare. 
 
96. După ce stai la masă și te odihnești apoi citește cărți 
morale religioase și meditează și te roagă. Povățuiește pe 
toți ai tăi spre cele sufletești. 
 
97. Dacă ai de unde, cercetează și bucură pe săraci prin 
milostenie, cu bucate, cu haine, cu bani și cu toate darurile 
ce ți-a dat Bunul Dumnezeu. Asemenea și cu cuvinte bune 
povățuiește pe cei neștiutori pe calea Domnului. 
 
98. Dacă vei serba Duminicile și sărbătorile în acest fel, 
apoi vei avea pe Dumnezeu cu tine. 
 
99. Plictiseala. De ce în toiul fericirii pământești noi ne 
plictisim și simțim un gol în sufletul nostru? Pentru că un 
glas expresiv al inimii noastre ne spune: Omule, nu căuta 
bunătățile satisfăcătoare pe pământ, în această vale a 
deșertăciunii și pieririi, fericirea ta nu e decât în Unicul 
Dumnezeu. 
 
100. Dumnezeu se descoperă nu unei minți ascuțite, ci unei 
inimi curate! 
 

Dumnezeu să ne  binecuvânteze calea ! 
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