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PASTORALA LA ÎNVIEREA DOMNULUI
2007

Iubitului nostru cler, cinului monahal ºi dreptmãritorilor creºtini
din cuprinsul Episcopiei Giurgiului har, milã ºi pace de la Dumnezeu

Tatãl, iar de la Noi, arhiereºti binecuvântãri

„Nu va mai putea încã stãpânirea morþii cu puterea sã þinã pe
oameni, cã Hristos s-a pogorât, sfãrâmând ºi stricând stãpânirile ei. Legat
este iadul. Proorocii cu un glas se bucurã, zicând celor ce erau în credinþã:
Sosit-a Mântuitorul! Ieºiþi, credincioºilor, la Înviere!“.

Condacul Învierii, glas 7

Iubiþi slujitori ai sfintelor altare din cuprinsul eparhiei,
binecuvântaþi fraþi creºtini ºi surori în Hristos Iisus Domnul nostru!

Astãzi, în ziua Învierii Sale din morþi, Hristos ne adreseazã
aceastã chemare sfântã, ca pãrãsind cele vechi ale vieþii noastre supuse
pãcatului ºi morþii sã ieºim la Înviere pentru a ne înnoi ºi a primi
biruinþa pe care o aduce aceasta în viaþa fiecãruia. Care este puterea
Învierii în viaþa noastrã? Aceea cã nu mai murim, cã moartea a fost
biruitã ºi puterea Mântuitorului s-a revãrsat peste întreaga fire. Acesta
este sensul întrebãrii rostite de Sfântul Apostol Pavel cuvântând despre
Înviere: „Unde-þi este, moarte, biruinþa ta? Unde-þi este, moarte, boldul
tãu?“ (I Cor. 15,55) Aceasta este ºi bucuria care se face în cer ºi pe
pãmânt, pentru cã Dumnezeu este iubire, iubirea este comuniune ºi
comuniunea este viaþã veºnicã, continuitate. De aceea „se face bucurie
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un pãcãtos care se pocãieºte“
(Lc. 15,10), pentru cã cel care se întoarce cãtre El trãieºte veºnic
aceastã comuniune a iubirii Sale. Cu atât mai mult se face bucurie
în cer acum când toatã lumea este smulsã din mâinile diavolului.
Astãzi se bucurã îngerii, astãzi se veselesc arhanghelii, pentru cã
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omenirea primeºte deplin iubirea lui Dumnezeu prin Jertfa iubitoare
a Fiului Sãu. Învierea este darul pe care l-am primit noi de la Hristos
ºi mulþumirea este obºteascã în cer ºi pe pãmânt pentru cã Stãpânul
cerului ºi al nostru nu se ruºineazã a prãznui împreunã cu noi. Iar
Hristos Însuºi mãrturiseºte „cu dor am dorit sã mãnânc aceste Paºti
cu voi “ (Lc. 22,15) ºi dacã a dorit sã prãznuiascã împreunã cu noi
Paºtile, atunci negreºit a dorit sã prãznuiascã ºi Învierea.

Aceastã slãvitã sãrbãtoare este a tuturor dupã cum spune Sfântul
Ioan Gurã de Aur: „Nimeni dintre cei sãraci sã nu se întristeze din
pricina sãrãciei sale, pentru cã praznicul acesta este duhovnicesc.
Nimeni dintre cei bogaþi sã nu se mândreascã cu bogãþia, pentru cã
bogãþia nu poate spori cu nimic bucuria acestui praznic“ 1. Ceea ce
trebuie sã înþelegem este cã darul de care suntem chemaþi sã ne
împãrtãºim, Învierea Domnului, se dã tuturor deopotrivã ºi cã primim
aceastã bucurie potrivit efortului duhovnicesc pe care fiecare l-a
sãvârºit în perioada Postului. Dacã sufletul nostru s-a limpezit prin
post ºi rugãciune, dacã trupul l-am supus schimbãrii prin metanie,
dacã fiecare ºi-a mãrturisit cu cãinþã neputinþele ºi pãcatele pentru
a se întãri sufleteºte, atunci Hristos ne cheamã la masa comuniunii
ºi a bucuriei. Chiar dacã nu am fãcut nimic din acestea/sau nu le-am
împlinit deplin, Hristos, cu iubirea Sa covârºitoare, ne cheamã la
aceeaºi bucurie, iarã ºi iarã, cu nãdejdea cã vom înþelege într-o zi
Jertfa Sa plinã de dragoste „pentru noi ºi pentru a noastrã mântuire“.

Adevãrul Învierii este descoperit tuturor, chiar dacã uneori nu
avem puterea sã-l transpunem ºi sã-l integrãm vieþii noastre, sã ne
luminãm cu înþelegerea lui în imediata noastrã existenþã. Fãrã Înviere
nu puteam accede la relaþia deplinã de comuniune ºi iubire cu
Dumnezeu, nu putem primi în viaþa noastrã harul, puterea ºi ajutorul
Lui. Cu cât ne îndepãrtãm de Înviere simþim cã slãbim în relaþia cu
Hristos, cã pierdem puterea de a vieþui deplin, cã firea materialã a
existenþei noastre în lume ne copleºeºte prin greutatea ºi povara ei,
prin suferinþa pe care o trãia creaþia înainte de Înviere „fãptura suspinã
cu suspinuri negrãite“ (Rom. 8,22). În zilele noastre resimþim aceastã
povarã, aceastã suferinþã, neliniºte ºi tulburare a ordinii pentru cã
ne îndepãrtãm de „lumina lui Hristos care lumineazã tuturor “, ne
îndepãrtãm de izvorul puterii dumnezeieºti pe care îl înlocuim cu o
putere relativã, redusã la aceastã lume. Cine nu recunoaºte pe
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Creatorul cerului ºi al pãmântului, Cel care prin Înviere restaureazã
toatã zidirea, inclusiv pe om, rãscumpãrându-l din moarte ºi redându-i
chipul cel dintru început, nu recunoaºte nici puterea lui Dumnezeu,
nici lucrarea Sa sfinþitoare care se sãvârºeºte permanent peste întreaga
lume ºi omenire.

Astfel putem înþelege multe din frãmântãrile vremurilor noastre.
Natura se rãzvrãteºte pentru cã dorinþa omului de a o exploata
depãºeºte limitele nevoilor sale cãzând în pãcatul lãcomiei, producând
dezechilibrele naturale pe care le trãim: inundaþii, încãlzirea excesivã
a planetei, subþierea stratului de ozon care creeazã pericolul radiaþiilor,
tsunami, alunecãrile de teren ºi altele. Relaþiile interumane se
degradeazã din cauza „iubirii de stãpânire“, dupã cum ne aratã
rugãciunea Sfântului Efrem Sirul pe care o rostim în toatã perioada
Postului Mare. Ne îndepãrtãm de iubirea adevãratã fie prin dorinþa
de stãpânire directã a acestei lumi materiale, a pãmântului sau
bunurilor materiale, care considerãm cã ni se cuvin, uitând cã pe toate
trebuie sã le luãm cu mulþumire pentru cã sunt creaþia lui Dumnezeu,
fie prin dorinþa de a-l stãpâni pe celãlalt, uitând cã este aceeaºi fãpturã
ziditã de Dumnezeu ºi cã suntem deopotrivã fraþi ºi în aceastã lume
ºi în viaþa cea viitoare.

Cum putem sã readucem echilibrul vieþii noastre? Cum putem
sã pãstrãm aceastã lume ºi pe noi departe de pericolele care ne
aºteaptã? Prin primirea lui Hristos în viaþa noastrã, nu numai ca
Persoanã care a murit ºi a înviat pentru noi, pe care sã-L privim sau
sã-L contemplãm de la distanþã, ci pe care sã-L trãim lãuntric. În
lumea în care ne comparãm existenþa cu a celuilalt, Hristos nu se
comparã cu noi ci reface modelul desãvârºit al omului, fiind El Însuºi
Om. Numai dupã acest model ºi reper al vieþii noastre putem sã ne
cãlãuzim în realizarea propriei noastre vieþi. Demnitatea pe care ne-o
redã Hristos prin Înviere este mãsura existenþei noastre. De aceea,
în contextul integrãrii europene, pe care þara noastrã a realizat-o la
începutul acestui an, standardul cel mai important nu este cel al
nivelului economic, ci al demnitãþii pe care o împlinim dupã modelul
lui Hristos ca fiinþe ºi ca þarã creºtinã. Nici o Uniune ºi nici o convingere
sau ideologie nu poate sã ne schimbe demnitatea pe care Hristos ne-a
încredinþat-o, dar pentru a o împlini trebuie sã fim responsabili pentru
viaþa noastrã, pentru relaþia cu semenii noºtri, mai ales, pentru relaþia
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cu Hristos. Credinþa în Hristos ºi în Învierea Sa ºi tradiþiile noastre
care vin dintr-o spiritualitate profund ortodoxã pot fi cea mai
importantã bogãþie pe care poporul nostru poate ºi trebuie sã o poarte
în Uniunea Europeanã, pe lângã celelalte bunuri spirituale ºi materiale
pe care dorim sã le împãrtãºim cu ceilalþi. Statornicia, puterea
spiritualã, stabilitatea, creativitatea, morala ºi virtuþile în general, sunt
tot atâtea daruri pe care trebuie sã le cultivãm în viaþa noastrã ºi pe
care trebuie sã le încredinþãm ºi altora. Mai întâi copiilor, fiilor ºi fiicelor
noastre care trãiesc vremuri de încercãri, de tulburare, de dezorientare
spiritualã ºi materialã. Cum poate trãi un copil pe care dumneavoastrã,
mamele ºi bunicile zilelor noastre, îl învãþaþi sã-ºi împreuneze mâinile
pentru a se ruga lui Dumnezeu în faþa icoanelor, atunci când semeni
ai noºtri vor sã scoatã din viaþa lor nu numai icoanele, ci ºi prezenþa
lui Hristos din ºcoalã? Sau cum va rezista îndoielii credinþei sale un
tânãr care se formeazã pentru viaþã, atunci când i se pun în faþã
imagini ºi afirmaþii false legate de viaþa lui Hristos, aºa cum sunt cele
cuprinse în Codul lui Da Vinci, Evanghelia dupã Iuda, în piesa de teatru
Evangheliºtii sau în documentarul legat de mormântul lui Hristos?
Numai prin credinþã ºi statornicie în viaþa noastrã, cãlãuzitã de roadele
Învierii: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-rãbdare, bunãtatea,
facerea de bine, credinþa, blândeþea, înfrânarea, curãþia“ (Gal.
5,22-23). Iatã, iubiþi credincioºi, de ce trebuie sã rãmânem ancoraþi
în realitatea Învierii ºi a credinþei cã Hristos a Înviat cu adevãrat. Au
vrut ºi atunci, în zilele Învierii sã ascundã acest adevãr cei care au
dat bani strãjerilor care pãzeau mormântul pentru a rãspândi
minciuna cã ucenicii l-au furat pe Hristos. Tãgãduirea acestui adevãr
a continuat totdeauna în istoria noastrã de douã mii de ani ºi nu
înceteazã sã se arate pânã în zilele noastre sub formele acestea
înºelãtoare ºi mincinoase care, chiar dacã nu schimbã credinþa
noastrã, pot strecura îndoieli celor care nu sunt deplin credincioºi,
celor care sunt în proces de formare, copiii ºi tinerii noºtri, celor care
maturi fiind nu au ajuns la statornicia credinþei ca temei al vieþii lor.
Iatã de ce este o vreme a contemplãrii acestui Adevãr ºi este o vreme
a acþiunii. În aceste timpuri chemarea de „a ieºi, la Înviere“ este mai
actualã ca oricând. Este chemarea pe care a adresat-o Hristos mai
înainte de Înviere lui Lazãr, prietenul sãu, pentru a ne arãta, dacã
mai era nevoie, cã Învierea este posibilã, este realizabilã, este realã,
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chiar dacã materia este supusã stricãciunii. Dacã Lazãr a rãspuns
acestei chemãri în starea în care se afla, cu atât mai mult trebuie sã
rãspundem astãzi noi, cei care suntem vii, dar pentru care moartea
spiritualã devine un pericol din ce în ce mai prezent în viaþa noastrã.
Dacã „Hristos a înviat, cu moartea pe moarte cãlcând“, calea vieþii
noastre se îndreaptã spre înviere, aºa cum poetul Liviu Turcea,
înþelegând ce reprezintã moartea de dupã moarte ºi Învierea lui Hristos,
spunea: „tu nu vei mai muri niciodatã !“

Aceasta este bucuria pe care Hristos a fãcut-o întregii lumi ºi
de care se bucurã împreunã cu noi ºi îngerii din cer, refacerea
comuniunii ºi a legãturii de iubire cu Dumnezeu ºi cu semenii, pentru
cã El nu este un Dumnezeu al morþilor ci al celor vii. Adevãrul Învierii
ne face liberi fiindcã teama de moarte nu mai existã pentru cel ce
crede în Hristos cel Înviat, întunericul este rãpus de luminã, diavolul,
care voia sã ia sub stãpânire ºi sã înrobeascã omenirea, este biruit.
Pentru aceasta, cei ce ascultã ºi urmeazã chemarea „veniþi de primiþi
luminã!“ au pãrãsit calea pãcatului, a întunericului morþii ºi se bucurã
de Înviere.

Iubiþi fii ºi fiice duhovniceºti,
Sã primim cu credinþã, cu evlavie ºi cu fricã de Dumnezeu

nespusa bucurie a Învierii Domnului, bucurie pe care sã o pãstrãm
în sufletele noastre, nu numai în Sãptãmâna Luminatã, ci tot anul
ºi chiar în toatã viaþa noastrã. Putem face aceasta „ieºind la Înviere“
în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare prin participarea la Sfânta
Liturghie, arãtând cã suntem creºtini ai învierii nu numai astãzi ci
în toatã vremea vieþii noastre, pentru a fi ºi în veºnicie fii ai Învierii.
Dacã mai sunt ezitãri în viaþa noastrã, dacã continuãm sã lãsãm loc
pãcatului în conºtiinþa noastrã, dacã nu am sãvârºit întotdeauna
binele, sã ne gândim cã Hristos continuã sã ne cheme la viaþa de iubire,
de comuniune cu El, dar ºi cu semenii noºtri. Dacã Hristos ne întinde
mâna Sa în ajutor ºi revarsã puterea Sa sfinþitoare de fiecare datã
când ne aflãm în necaz ºi în strâmtorare, când suntem în suferinþã
ºi în boalã ºi ne întãreºte, sã credem cu adevãrat cã fãrã lucrarea ºi
harul lui Dumnezeu nu putem face nimic! Tendinþele noastre personale
sau sociale de a deveni autonomi faþã de Dumnezeu ne demonstreazã
de fiecare datã cã El este cel prin care „toate s-au fãcut; ºi fãrã El
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nimic nu s-a fãcut din ce s-a fãcut.“ (In.1,3). Astfel, existenþa noastrã
nu mai este înþeleasã în afara lui Dumnezeu, ci împreunã cu El, nu
numai pentru vieþuirea în aceastã lume, ci pentru veºnicie.

Întru zidirea unei vieþi adevãrate ºi mântuitoare Vã îndemn,
iubiþilor, sã pãstraþi credinþa cea adevãratã pãzindu-vã sufletele ºi
cugetele curate prin Taina Spovedaniei, îndreptându-vã viaþa
asemenea florilor dupã luminã, nu numai dupã cea a soarelui, ci mai
ales dupã lumina Învierii lui Hristos. Din lumina ºi dragostea aceasta
sã dãruiþi celor care vã sunt aproape, fiilor ºi fiicelor, fraþilor ºi surorilor,
soþilor ºi soþiilor, pãrinþilor ºi rudelor, celui strãin, gol, flãmând ºi
însetat, pentru ca Hristos sã Vã dãruiascã. Creºteþi ºi educaþi copiii
cu valorile spirituale pe care ºi noi le-am primit de la moºii ºi strãmoºii
noºtri iubitori de credinþã, de neam ºi de þarã, împlinitori ai Evangheliei
în duhul pãcii, al bunãvoinþei, al înþelegerii, al înþelepciunii, al
îndelungatei rãbdãri ºi mai ales al iubirii. Lãsaþi în acest ceas
întristãrile ºi gândurile de viaþã care Vã copleºesc ºi faceþi din Învierea
lui Hristos temei neclintit al vieþii care sã Vã aducã bucurie de viaþã
veºnicã ºi mântuire.

Darul Învierii sã reverse în viaþa fiecãruia belºug de luminã care
sã lumineze calea dragostei de Hristos ºi a dragostei frãþeºti. Vã
întâmpin pe toþi cu creºtinescul salut: HRISTOS A ÎNVIAT!

Al vostru pururea rugãtor ºi împreunã cu toþi mulþumitor
lui Dumnezeu pentru darul desãvârºit al bucuriei Învierii

pe care astãzi o trãim,

† A M B R O Z I E

Episcopul Giurgiului

Note bibliografice

1 Episcopul Nicodim, Predici la Postul Mare, Ed. Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti 2005, p.318
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PASTORALA LA NAªTEREA DOMNULUI
2007

Iubitului nostru cler, cinului monahal ºi drept-credincioºilor creºtini,
har ºi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi arhiereascã binecuvântare

„Nu vã temeþi. Cãci, iatã, vã binevestesc vouã
bucurie mare, care va fi peste tot poporul.

Cã vi s-a nãscut azi Mântuitor, care este
Hristos Domnul .“

(Luca 2. 10 - 11)

Iubiþi slujitori ai sfintelor altare din cuprinsul eparhiei,
binecuvântaþi fraþi creºtini ºi surori în Hristos Iisus Domnul nostru!

Cu emoþie sfântã mã adresez dumneavoastrã în aceste zile de
bucurie duhovniceascã, în care întreaga lume creºtinã sãrbãtoreºte
Naºterea Domnului. Viaþa Bisericii este, într-adevãr, o sãrbãtoare, pentru
cã temelia ei stã în întruparea Fiului lui Dumnezeu, Cel din veci nãscut,
pentru ca noi sã nu rãmânem în întunericul pãcatului ºi în umbra morþii,
ci sã ne înãlþãm treaptã cu treaptã spre lumina cea neapropiatã a
Dumnezeirii. Timpul nu mai este doar o simplã curgere, ci el este
transformat în mãrturie perpetuã a sfinþeniei. În fiecare zi ne prãznuim
sfinþii, în fiecare ceas aducem laudã Pãrintelui nostru Cel ceresc, în fiecare
clipã ne apropiem de cei ce sunt bineplãcuþi lui Dumnezeu. Postul ce
tocmai s-a încheiat ne-a pregãtit pentru primirea Pruncului din Betleem,
Mesia vestit de prooroci ºi aºteptat de întreaga lume. Ne-am rugat
împreunã, ne-am curãþit sufletele ºi trupurile pentru ca nu cumva
înãlþãtorul ceas al Naºterii sã ne afle nepregãtiþi, iar darurile
dumnezeieºti sã fie luate de la noi. În aceste momente de intensã bucurie,
fiecare dintre noi renaºte ºi se împãrtãºeºte de strãlucirea Celui pe care
Tatãl, în marea Sa iubire de oameni, L-a trimis în lume pentru a noastrã
mântuire (Ioan 3. 16). Pentru o clipã, toþi am redevenit copii, ne-am
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amintit de iernile fericite în care puritatea sufletelor concura albul
imaculat al zãpezii, de tãcerea reculeasã a naturii aflatã în aºteptarea
izbãvirii de tirania frigului, de jocurile nevinovate pe care doar copilãria
le ºtia, de mirosul bradului ºi al cozonacului. Neînþelegerile, supãrãrile
ºi tot ceea ce întunecã orizontul vieþii noastre au fost date uitãrii, pentru
ca sufletele sã ni se umple de bucuria Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Prea cucernici pãrinþi, iubiþi fraþi ºi surori în Domnul!
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, Crãciunul, aºa cum îl numeºte

poporul de veacuri, este începutul mântuirii noastre. În ieslea sãracã din
Betleemul Iudeii ni S-a nãscut Mântuitor ºi Domn, a cãrui slavã ºi dragoste
strãlucesc mai presus decât toate bogãþiile lumii acesteia. Urmând firul
celor istorisite de Sfântul Apostol ºi Evanghelist Luca, ne-am alãturat
magilor care, cãlãuziþi de stea, au strãbãtut cale îndelungatã pentru a
aduce aur, smirnã ºi tãmâie Împãratului Slavei (Ps. 23, 7 - 10). Au gãsit,
oare, palate ºi bogãþii? Au aflat, oare, slava lumii acesteia? Nicidecum!
Ieslea animalelor a fost adãpostul familiei sfinte, pãstorii le-au fost pãzitori,
peºtera locuinþã ºi cerul înstelat, acoperãmânt. Astfel s-a împlinit proorocia
lui Miheia: „ªi tu, Betleeme Efrata, deºi eºti mic între miile lui Iuda, din
tine va ieºi Stãpânitor peste Israel, iar obârºia Lui este dintru început, din
zilele veºniciei“ (Miheia 5, 1).

Dar nu de cinstea cea lumeascã se bucura Dumnezeiescul Prunc,
ci de lauda întregii creaþii, de cântãrile îngerilor ºi de vibraþia plinã de
dragoste ºi recunoºtinþã a naturii (Luca 2, 14). Fiul lui Dumnezeu S-a
fãcut asemenea nouã, smerindu-se pe Sine (Fil. 2, 8), pentru ca robia
pãcatului ºi a morþii sã nu mai þinã firea noastrã, iar lumina Dumnezeirii
sã ni se arate în toatã plinãtatea sa. „Dumnezeu S-a fãcut om, pentru
ca omul sã se îndumnezeiascã“ ne învaþã Sfinþii Pãrinþi, iar în aceastã
afirmaþie rezidã fundamentul credinþei ºi al mântuirii noastre. Adam a
fost chemat la asemãnarea cu Tatãl ceresc, însã neascultarea a fost mult
mai tentantã. Nici o clipã nu s-a gândit cã neascultarea îl va înstrãina
de Pãrintele sãu, niciun moment nu a cugetat la semnificaþia ultimã a
poruncii pe care Creatorul sãu i-o dãduse în Rai. Cãzut din har ºi alungat
din grãdina Raiului, el ºi-a petrecut viaþa într-o lume ostilã, care nu l-a
mai recunoscut ca stãpân, care a refuzat sã-l mai înþeleagã ºi sã i se
ofere cu toatã dragostea. Apãsat de greutatea pãcatului, omul cel vechi
a traversat istoria, marcând-o cu nostalgia Paradisului pierdut, cu
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întunericul pãcatului ºi cu durerea morþii. Îndepãrtarea a început sã-l
apese tot mai tare, lãsându-se purtat de propria-i jale, pânã într-acolo
încât strãlucirea chipului sãu a încetat sã se mai arate în afarã, rãmânând
închisã în strãfundul sufletului, împreunã cu lumina firavã a speranþei.
Cu toate acestea, el nu a încetat sã fie fiul Tatãlui sãu, chiar dacã un
fiu rãtãcitor.

În marea Sa iubire de oameni, Dumnezeu nu ºi-a lãsat creaþia
sã se cufunde cu totul în aceastã stare, ci i-a sãdit nãdejdea izbãvirii
(Facere 3, 15), astfel cã, „la plinirea vremii“ (Galateni 4, 4), a trimis pe
Fiul Sãu în lume, pentru ca Acesta sã ne readucã pe calea dreptãþii.
„Firea noastrã cea slãbitã - spune Sfântul Grigorie de Nyssa - avea,
într-adevãr, nevoie de doctor, omul cãzut […] aºtepta pe Cel cei va întinde
mâna, cel ce-ºi pierduse viaþa aºtepta pe Dãtãtorul ei, cel ce se depãrtase
de pãrtãºia binelui avea nevoie de îndrumãtorul care sã-l readucã de
unde plecase, tânjea dupã luminã cel ce zãcea în întuneric, cel cãzut
în robie îºi aºtepta izbãvitorul, cel legat aºtepta pe Cel care sã-l dezlege,
cel din jugul sclaviei, pe eliberatorul sãu.“ Cât de mare este dragostea
lui Dumnezeu pentru fiii Sãi! Cât de covârºitoare este Taina
Întrupãrii Fiului! El se face om asemenea nouã, afarã de pãcat ºi ne
readuce la plinãtatea comuniunii cu Tatãl.

Iatã, aºadar, motivul bucuriei noastre de Crãciun. Pãcatul ºi
moartea nu mai au putere, întreaga fiinþã ne este transfiguratã,
recãpãtându-ºi luminozitatea chipului primit la creaþie. Între om ºi
Dumnezeu reîncepe dialogul întrerupt în grãdina Raiului. „Veniþi sã ne
bucurãm întru Domnul - ne îndeamnã una din frumoasele cântãri ale
Slujbei Crãciunului - povestind taina ce este de faþã. Zidul cel
despãrþitor acum cade, sabia cea de foc se îndepãrteazã, heruvimul nu
mai pãzeºte pomul vieþii, iar eu mã împãrtãºesc de dulceaþa din rai, de
la care m-am îndepãrtat prin neascultare“ (Stihira 1 de la Vecernia
sãrbãtorii Naºterii Domnului). Lumea redevine, astfel, spaþiul mântuirii
noastre, darul bogat al Sfintei Treimi cãtre noi, menit nu doar sã ni se
supunã, ci sã ne fie ºi sprijin pe cãrãrile mântuirii. De aceea, Naºterea
Domnului este sãrbãtoarea luminii. Aºa cum întunericul se împrãºtie
la rãsãritul soarelui, tot astfel negura robiei pãcatului se îndepãrteazã
la vederea Soarelui celui Neapus - Hristos, Domnul nostru. În aceastã
luminã toþi renaºtem, devenim fii ai lui Dumnezeu prin har,
bucurându-ne de darurile nepreþuite al mântuirii ºi vieþii veºnice. „Harul
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lui Dumnezeu- ne spune Sfântul Ioan Gurã de Aur - ne conduce viaþa
la binele nesfârºit Acest har ne-a adus viaþa fãrã de sfârºit, ca ºi de aici
sã aflãm bogãþia lui. Cãci, pe când pãcatul ne-a scos din viaþa prezentã,
harul, venind, ne-a hãrãzit viaþa cea veºnicã, fãrã de moarte. Însã cauza
tuturor acestor bunãtãþi destinate nouã este Hristos. Deci, nu te îndoi de
viaþa veºnicã atâta vreme cât ai dreptatea - Hristos, fiindcã dreptatea este
mai mare ca viaþa; ea este, aºa zicând, mama vieþii .“

Iubiþi fii duhovniceºti!
Anul ce se apropie de sfârºit a fost unul plin de schimbãri pentru

Biserica noastrã. Odatã cu intrarea României în Uniunea Europeanã,
cerinþele au crescut simþitor. Facem parte acum dintr-o familie mare,
foarte diversificatã din toate punctele de vedere, fapt care ne obligã ºi
pe noi sã ne afirmãm pe de-o parte identitatea, iar pe de altã parte ne
impune aderarea la setul de valori ale Uniunii. Acest ultim aspect nu
implicã, însã, o renunþare la propria conºtiinþã, de români binecredincioºi,
profund legaþi de învãþãtura Ortodoxiei. Dimpotrivã! Avem astãzi, mai
mult ca oricând, misiunea de a propovãdui dreapta credinþã unei lumi
care, în avântul sãu, a uitat cã fundamentele Europei sunt creºtine.
Secularizarea, consumismul, tendinþa de a ºterge graniþele de orice fel
sunt astãzi tot atâtea realitãþi evidente ale societãþii contemporane.
Într-un asemenea context, dreapta credinþã este singura soluþie pentru
a evita cãderea într-o stare de nepãsare faþã de valorile creºtine. Cuvântul
nostru trebuie sã fie mai puternic ca niciodatã, mintea trebuie sã stea
treazã în faþa tuturor provocãrilor ce ne vin din afara lumii europene
sau din interiorul ei. Mai presus de toate, însã, exemplul vieþii noastre
trebuie sã fie principalul argument în favoarea susþinerii unui
Creºtinism activ în toate sferele societãþii actuale. Se cuvine ca unei lumi
tot mai grãbite, sã amintim cuvintele Sfântului Apostol ºi Evanghelist
Ioan: La început era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu
era Cuvântul. Toate prin El s-au fãcut ºi fãrã de El nimic nu s-a fãcut din
ce s-a fãcut Întru El era viaþa ºi viaþa era lumina oamenilor. ªi lumina
lumineazã în întuneric ºi întunericul nu a cuprins-o (Ioan 1, 1 - 5). Doar
în Hristos putem trãi cu adevãrat, doar în El ne putem miºca, doar în
El putem exista. Nimic din aceastã lume nu s-a fãcut fãrã purtarea de
grijã a Sfintei Treimi ºi toate ne sunt date spre folos, dar ºi spre mustrare
ºi îndreptare. Ne bucurãm de toate binefacerile tehnologiei, dar preþul
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este uriaº: întreaga lume îºi schimbã înfãþiºarea, aerul pe care îl respirãm
este din ce în ce mai puþin suportabil, cãldura ºi frigul ne copleºesc,
apele se revarsã ºi nimeni nu le mai poate stãvili furia, pãdurile îºi reduc
suprafaþa lãsând locul coloºilor de beton ºi sticlã. Forþa gândirii ºi
exprimãrii a fost dusã la extrem, iar vechile învãþãturi despre o viaþã
liniºtitã, cinstitã, închinatã lui Dumnezeu sunt considerate astãzi ca fiind
de domeniul trecutului. Libertatea în Hristos Domnul a fost înlocuitã
de libertinajul lipsit de perspectivã, frumuseþea ºi buna cuviinþã au lãsat
locul unor forme artificiale, a cãror principalã caracteristicã o reprezintã
forþarea tuturor limitelor. În numele unei pretinse libertãþi, suntem nevoiþi
astãzi sã acceptãm lucruri pe care pãrinþii noºtri nici nu le-ar fi conceput.
În numele aceleiaºi libertãþi, însã, cuvântul Bisericii a fost de multe ori
trecut în plan secundar sau izolat, pentru ca adevãrul sã nu iasã la ivealã
în faþa unei lumi tot mai strãine de Dumnezeu. Mulþi se considerã astãzi
adevãrate modele ori întruchipãri ale sfinþeniei ºi nu puþini sunt aceeia
care promoveazã false credinþe, uitând cã „nu tot cel ce zice: Doamne,
Doamne, va intra în împãrãþia cerurilor, ci cel ce face voia Tatãlui Meu
Celui din Ceruri“ (Matei 7, 21). Curente religioase confuze vin sã ne înveþe
ceea ce considerã ele cã este dreapta credinþã, sã ne arate „adevãrul„,
sã ne vorbeascã despre „Domnul Iisus Cel adevãrat“ ºi despre viaþa Sa,
dar se pierde din vedere faptul cã pe aceste meleaguri creºtinismul dãinuie
de douã mii de ani, timp în care nimeni nu ne-a putut abate de la credinþa
moºilor ºi strãmoºilor noºtri. În faþa uneori asemenea provocãri se cuvine
sã stãm bine, sã stãm cu fricã ºi sã luãm aminte la Cel Care pentru noi,
oamenii ºi pentru a noastrã mântuire S-a întrupat de la Duhul Sfânt ºi
din Maria Fecioara ºi S-a fãcut om.

În aceste vremuri tulburi, Biserica noastrã ºi-a pierdut pãstorul
care, mai bine de douãzeci de ani, a condus corabia mântuirii neamului.
Moartea Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist a umplut de tristeþe
inimile milioanelor de credincioºi ºi a lãsat în sufletele tuturor durerea
despãrþirii de pãrintele duhovnicesc. Dupã trecerea sa la Domnul, a rãmas
o Bisericã puternicã, capabilã sã înfrunte cu tãrie acest prezent atât de
tumultos. ªi înfiinþarea Episcopiei Giurgiului a fost dorinþa Prea
Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist, care a vegheat în toatã vremea ºi
în tot ceasul ca pe aceste meleaguri dreapta credinþã sã rãmânã statornicã
ºi sã dea roade. Într-una din ultimele sale cuvântãri, Prea Fericitul Pãrinte
Patriarh Teoctist ne îndemna: „Sã rãmâneþi, iubiþii mei, ancoraþi în valorile

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

16



care au ajutat acest popor sã dãinuie, traversând momente istorice de
grea încercare ºi, mai mult, sã le oferiþi cu bucurie unui continent însetat
ºi de înnoirea vieþii lui spirituale“. Cât de frumoase ºi cât de adânci sunt
aceste cuvinte rostite de un om a cãrui viaþã s-a împletit cu viaþa Bisericii!

Prin purtarea de grijã a Sfântului Duh, Care pe toate le cerceteazã
(I Corinteni 2, 10), Ortodoxia româneascã a dobândit un vrednic urmaº
ºi continuator al activitãþii Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist.
Membrii Sfântului Sinod ºi ai Colegiului Electoral Bisericesc au ales un
nou pãstor în persoana Înalt Prea Sfinþitului Pãrinte Daniel -
Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei. „De o înaltã þinutã intelectualã,
veritabil pãstor de suflete ºi reputat teolog, bun chivernisitor al Bisericii
ºi al turmei Sale, Prea Fericitul Pãrinte Daniel este cu siguranþã omul
potrivit într-o lume în care secularizarea, globalizarea, consumismul sunt
principalele caracteristici ale unei civilizaþii tot mai îndepãrtate de vieþuirea
creºtinã. Secolul XXI este prin excelenþã secolul comunicãrii, al dialogului,
al puterii cuvântului. Dacã perioadele trecute au avut nevoie de patriarhi
care, prin sacrificiu, diplomaþie ºi blândeþe, sã pãstreze neatinsã
comunitatea credincioºilor ºi sã pãzeascã adevãrurile de credinþã, timpul
actual are nevoie de un bun ambasador al Sfintei Scripturi ºi al Tradiþiei
Ortodoxe, ancorat deopotrivã în realitatea duhovniceascã a Ortodoxiei,
dar ºi în schimbãrile acestui veac“.

Iubiþii mei!
Acum, când ne apropiem de cumpãna dintre ani, se cuvine sã

privim la lucrarea pe care am înfãptuit-o în tot acest rãstimp. Am dorit
ca activitatea parohiilor din cuprinsul eparhiei noastre sã fie pe mãsura
darului dumnezeiesc ce ni s-a încredinþat. ªi mare ne-a fost bucuria sã
vedem cã speranþele ne-au fost rãsplãtite, iar strãdaniile preoþilor ºi ale
credincioºilor au contribuit la consolidarea unei vieþi autentic creºtine.
S-au ridicat biserici ºi noi aºezãminte monahale, s-au pictat ºi
înfrumuseþat cele existente, s-au construit case parohiale ºi o casã pentru
copii orfani în Letca Nouã. Au fost amenajate capele în incinta spitalelor,
al penitenciarului ºi al Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Valahul“, care
se bucurã astãzi de o clãdire nouã modernã ºi un cãmin primitor pentru
seminariºti. Tineri teologi au primit Taina Hirotoniei, iar unii tineri ºi
tinere au îmbrãþiºat viaþa monahalã. În ºcoli copiii învaþã despre Hristos
de la profesorii de religie ºi se înfiinþeazã tot mai multe cabinete de religie.
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Toate aceste realizãri, rod al ostenelilor Dumneavoastrã, sunt menite
sã ne bucure ºi în acelaºi timp sã ne încurajeze. Sunt încã multe de
fãcut, dar nãdãjduim cã Bunul ºi Milostivul Dumnezeu ne va întãri în
lucrarea pe care o avem. Nu putem sã trecem cu vederea nici ajutorul
care ne-a venit din partea autoritãþilor. Tuturor celor care au contribuit
într-un fel sau altul la susþinerea Bisericii, le mulþumim cãlduros ºi îi
pomenim în rugãciunile noastre. Pe cei care, din diferite motive, deºi
aveau obligaþia ºi posibilitatea sã se implice ºi nu au fãcut-o, îi îndemnãm
pãrinteºte sã mediteze la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos:
N-ai avea nici o putere […], dacã nu þi-ar fi fost datã þie de sus (Ioan 19,
11). Trebuie ºtiut cã ajutorul dat Bisericii este un ajutor oferit întregii
comunitãþi creºtine, iar roadele sunt nu doar materiale, ci ºi spirituale.
Nãdãjduim cã harul Prea Sfântului Duh va aprinde inimile lor ºi îi va
cãlãuzi la lucrarea bineplãcutã Domnului.

La ceas de sãrbãtoare sfântã, se cuvine sã ne îndreptãm gândurile
cu recunoºtinþã ºi cu dragoste cãtre Atotputernicul Dumnezeu ºi Tatãl
nostru Cel din ceruri ºi sã cugetãm, fie doar ºi pentru câteva clipe, la
misiunea Bisericii noastre, a clerului ºi a credincioºilor din Eparhia
Giurgiului în aceste vremuri. De aceea, vã îndemnãm ca, mai presus
de toate, sã vã apropiaþi cu credinþã de Taina Naºterii Domnului nostru
Iisus Hristos, prin care toate se înnoiesc. Cu bucurie sã venim la sfintele
altare, sã aducem prinosul rugãciunii noastre înaintea Celui prin care
toate s-au fãcut ºi sã zicem: „Iatã, masa este plinã de bunãtãþi ºi de
pretutindeni ni se revarsã daruri duhovniceºti. Sã ne apropiem cu inima
curatã, ca sã primim har ºi milã spre ajutor la bunãvreme, cu harul
ºi cu iubirea de oameni a Fiului Cel Unul-Nãscut, a Domnului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cãruia I se cuvine slavã, cinste ºi
închinãciune, Împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul de viaþã Fãcãtor, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin!“

Al vostru pãrinte rugãtor ºi de tot binele doritor,

† A M B R O Z I E

Episcopul Giurgiului
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ITINERARUL PASTORAL
AL PREA SFINÞITULUI DR. AMBROZIE,

EPISCOPUL GIURGIULUI,
PE ANUL 2007

Ierom. Teodor ªERBAN
Secretar Eparhial

În demnitatea Sa de Episcop al Giurgiului, Prea Sfinþitul Dr.
Ambrozie a continuat lucrarea administrativ-bisericeascã începutã încã
de la instalarea în scaunul vlãdicesc de la Giurgiu (16 aprilie 2006).
S-a ocupat îndeaproape de modernizarea sediului administrativ al
Episcopiei ºi al Catedralei Episcopale.

Sub aspect pastoral-misionar, S-a strãduit sã cunoscã problemele
pastoral-sociale cu care se confruntã atât clerul, cât ºi credincioºii,
efectuând numeroase vizite pastorale la parohiile din Episcopia
Giurgiului, vizite prilejuite de diferite ocazii – hramul bisericii,
sãrbãtoarea comunitãþii sau a oraºului, sfinþirea locaºurilor de cult,
instalarea sfinþilor slujitori. 

ªi-a arãtat o grijã deosebitã pentru comunitãþile lipsite de harul
dumnezeiesc al Sfintei Liturghii ºi al Sfintelor Taine hirotonind preoþi
ºi diaconi.

Târnosirea ºi resfinþirea locaºurilor de cult

A sãvârºit slujbe de târnosire ºi de resfinþire la diferite biserici
din Eparhia Giurgiului precum:

22 aprilie 2007 – Târnosirea Bisericii Mãnãstirii „Sf. Mare
Mucenic Gheorghe “ din Giurgiu.

17 iunie 2007 – Târnosirea Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae“
din com. Joiþa, jud. Giurgiu.
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08 octombrie 2007 – Sfinþirea Bisericii „Naºterea Maicii
Domnului“ din com. Vânãtorii Mici,
Protoieria Bolintin, jud. Giurgiu.

21 octombrie 2007 – Resfinþirea Bisericii „Sf. Cuv. Parascheva“
din parohia Dadilov, Protoieria Hereºti,
com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu.

28 octombrie 2007 – Resfinþirea Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“ din com. Ulmi, sat Deleni,
jud. Giurgiu, Protoieria Bolintin.

5 noiembrie 2007 – Resfinþirea Bisericii „Sfântul Prooroc Ilie
Tesviteanul“ din com. Cãlugãreni, sat
Crucea de Piatrã, Protoieria Giurgiu

27 decembrie 2007 – Sfinþirea Bisericii cu hramul “Sfântul
ªtefan“ din Protoieria Bolintin. 

Hirotonii în Episcopia Giurgiului

Þinând cont de necesitãþile pastoral misionare ale parohiilor din
cuprinsul Episcopiei Giurgiului, Prea Sfinþitul Dr. Ambrozie, a hirotonit
preoþi ºi diaconi dupã cum urmeazã:

21 ianuarie 2007 – PANASIU Gabriel - pe seama parohiei
Milcovãþ, Protoieria Mihãileºti.

2 februarie 2007 - ÞAPARDEL Marius – pe seama parohiei
Stãneºti I, com. Stãneºti, Protoieria
Giurgiu.

9 februarie 2007 - MITU Florin - pe seama parohiei
Comana, Protoieria Hereºti.

18 februarie 2007 - CIOCÃNEL Marius - hirotonit întru
preot pe seama parohiei Zboiu din
comuna Greaca, jud. Giurgiu, Protoieria
Hereºti. 

11 martie 2007 - DUMITRESCU Laurenþiu - pe seama
parohiei Comana, Protoieria Hereºti.

1 aprilie 2007 - CAZACU Adrian - hirotonit întru diacon
pe seama Catedralei Episcopale

1 aprilie 2007 - MATEI Nicolae - hirotonit întru preot
(ieromonah) pe seama Schitului Sf. Ierarh
Nicolae din Giurgiu.
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7 aprilie 2007 - NICULAE Bogdan ªtefan - hirotonit întru
preot pe seama Mãnãstirii Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe din Giurgiu.

8 septembrie 2007 - PREOTEASA Daniel - hirotonit întru preot
pe seama parohiei Drugãneºti cu hramul
„Buna – Vestire“, Protoieria Bolintin.

10 septembrie 2007- IVAN Florian- hirotonit întru preot pe
seama parohiei Zorile, Protoieria Bolintin.

15 octombrie 2007 - STOICA Lucian - hirotonit întru preot pe
seama parohiei Schitu, Protoieria Mihãileºti.

21 octombrie 2007 - ªERBAN Ioan - hirotonit întru preot pe
seama parohiei Dadilov cu hramul “Sf.
Cuv. Parascheva“, Protoieria Hereºti.

18 noiembrie 2007 - MUSCARIU Mihail - hirotonit întru
preot (ieromonah) pe seama Mãnãstirii
Comana, Protoieria Hereºti.

26 noiembrie 2007 - DINCÃ Iulian - hirotonit întru preot pe
seama parohiei Vadu Lat, Protoieria
Bolintin.

26 noiembrie 2007 - PANÃ Grigore - hirotonit întru diacon pe
seama Catedralei Episcopale.

7 decembrie 2007 - ªERBAN Teodor - hirotonit întru preot
(ieromonah) pe seama Mãnãstirii Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe din Giurgiu.

10 decembrie 2007 - FRÎNCU Marian Florin - hirotonit întru
preot pe seama parohiei Plopºoru,
Protoieria Giurgiu. 

Vizite în alte eparhii

Pe lângã vizitele pastoral-misionare efectuate în Episcopia
Giurgiului, Prea Sfinþia Sa, Prea Sfinþitul Dr. Ambrozie, a efectuat vizite
ºi în alte eparhii, din þarã ºi de peste hotare, dând curs invitaþiilor
ierarhilor din eparhiile respective.

25 martie - a vizitat Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor unde a
participat alãturi de Înalt Prea Sfinþitul Dr. Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, ºi de Prea Sfinþitul Dr. Casian, Episcopul Dunãrii de Jos, la
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Sfânta Liturghie Arhiereascã sãvârºitã la Catedrala Episcopalã „Înãlþarea
Domnului“ din Slobozia cu prilejul aducerii moaºtelor Sfântului Mc.
Pantelimon ºi a împlinirii a ºapte ani de la întronizarea Prea Sfinþitului
Dr. Damaschin în scaunul de Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor.

27 aprilie 2007 - a efectuat o vizitã în Bulgaria la invitaþia Prea
Sfinþitului Ghenadie, prilej cu care a vizitat aºezãmântul monahal de
la Mãnãstirea Troian ºi peºtera Sfântului Dimitrie din Basarabi.

21 mai 2007 - cu binecuvântarea Prea Fericitului Pãrinte
Patriarh TEOCTIST, a sãvârºit Sfânta Liturghie la Schitul Darvari din
Bucureºti cu prilejul hramului bisericii Schitului.

29 iunie 2007 - a vizitat Mitropolia de Durostorum (Silistra –
Bulgaria) unde, la invitaþia Înalt Prea Sfinþitului Ilarion, a participat la
sfinþirea Catedralei Mitropolitane din oraºul Silistra. Sfânta Liturghie
a fost sãvârºitã alãturi de Înalt Prea Sfinþitul Ilarion, Înalt Prea Sfinþitul
Neofit, Mitropolitul de Russe, Prea Sfinþitul Damaschin, Episcopul
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, ºi de Prea Sfinþitul Visarion Rãºinãreanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

22 iulie 2007 – a participat la Sfânta Liturghie Arhiereascã
sãvârºitã la Mãnãstirea Crasna cu prilejul aniversãrii a 40 de ani de la
reorganizarea vieþii monahale, ca urmare a desfiinþãrii acestei mãnãstiri
prin Decretul 410, din anul 1959. A sãvârºit Sfânta Liturghie alãturi
de Înalt Prea Sfinþitul Dr. Teofan, Mitropolitul Olteniei, de Înalt Prea
Sfinþitul Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Prea Sfinþitul
Galaction, Episcopul Alexandriei ºi Teleormanului ºi de Prea Sfinþitul
Dr. Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal.

03 august 2007 - a participat alãturi de membrii ai Sfântului
Sinod la Sfânta Liturghie Arhiereascã sãvârºitã în Catedrala
Patriarhalã din Bucureºti, cu ocazia înmormântãrii Prea Fericitului
Pãrinte Patriarh Teoctist.

28-31 august 2007 - a participat la manifestãrile prilejuite de
canonizarea Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, dând curs
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invitaþiei Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Cu aceastã ocazie, a participat ºi la sfinþirea bisericii ºi paraclisului
mãnãstirii „Sfântul Vasile cel Mare“ din localitatea Bodeºti, jud. Neamþ.
Slujba de sfinþire a fost sãvârºitã de cãtre Prea Fericitul Pãrinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ºi Locþiitor de Mitropolit al Moldovei
ºi Bucovinei, înconjurat de numeroºi membri ai Sfântului Sinod.

11 septembrie 2007 - a participat la slujba de pomenire la 40
de zile de la trecerea la cele veºnice a fericitului întru adormire Pãrintele
nostru, Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

30 septembrie 2007 - a participat la Catedrala Patriarhalã
alãturi de membrii Sfântului Sinod la Sfânta Liturghie Arhiereascã
ºi la slujba de Te-Deum sãvârºite cu ocazia întronizãrii Prea Fericitului
Pãrinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

27 octombrie 2007 - a participat la Catedrala Patriarhalã, alãturi
de un sobor de ierarhi, la Sfânta Liturghie sãvârºitã de Prea Fericitul
Pãrinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Dupã
sãvârºirea Sfintei Liturghii, a luat parte ºi la slujba de sfinþire a
studiourilor Trinitas TV ºi Radio Trinitas din Bucureºti oficiatã de
cãtre Prea Fericitul Pãrinte Patriarh DANIEL.

1 noiembrie 2007 - alãturi de Înalt Prea Sfinþitul Dr. Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, de Prea Sfinþitul Dr. Damaschin, Episcopul
Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi de Prea Sfinþitul Galaction, Episcopul
Alexandriei ºi Teleormanului, a fost prezent la slujba de înmormântare
a pãrintelui Arhimandrit Teofil (Vasile) Belea, stareþul Mãnãstirii
Balaciu ºi exarh al mãnãstirilor din Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor.

30 noiembrie 2007 – la invitaþia Prea Sfinþitului Dr. Casian,
Episcopul Dunãrii de Jos, a participat la Sfânta Liturghie Arhiereascã
sãvârºitã la Catedrala Episcopalã din Galaþi, cu ocazia hramului
catedralei. De asemenea, a luat parte ºi la manifestãrile organizate
de Episcopia Dunãrii de Jos, cu prilejul sãrbãtoririi ocrotitorului
spiritual al municipiului Galaþi – Sf. Apostol Andrei.
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II.

EVENIMENTE



ALEGEREA ªI ÎNTRONIZAREA
PREA FERICITULUI PÃRINTE DANIEL, 

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Pr. BUGA Constantin 
Vicar Administrativ

Pentru clerul ºi credincioºii Bisericii Ortodoxe Române, toamna
anului 2007 a adus cu sine un spor de semnificaþii, cãci în primele
zile ale lui septembrie din acest an curgãtor au fost clipe de înãlþãtoare
bucurie, prilejuitã de alegerea ºi instalarea noului sãu Întâistãtãtor,
Prea Fericitul Pãrinte Patriarh DANIEL. 

Tristeþea de care fusese cuprinsã Biserica noastrã în urma trecerii
la cele veºnice a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist fãcea locul
unei îndreptãþite bucurii. Dumnezeiescul ºi strãmoºescul nostru
aºezãmânt din vatra Carpaþilor milenari îºi începea o nouã etapã din
existenþa ºi activitatea sa, care va fi cu siguranþã de rodnice realizãri. 

În ziua de 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc, l-a
ales pe Înalt Prea Sfinþitul Daniel, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
ca Întâistãtãtor al Bisericii noastre strãmoºeºti.

Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel este un ierarh cu multã
râvnã duhovniceascã, cu o vastã lucrarea misionarã ºi în acelaºi timp
cu realizãri în plan cultural ºi social. Cãrturar de mare prestigiu, cu
o pregãtirea teologicã excepþionalã, noul Patriarh este o personalitate
cunoscutã atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Vasta culturã, caracterul
puternic, smerenia, calitãþile sufleteºti ale Prea Fericirii Sale, toate
acestea binecunoscute de clerul ºi credincioºii noºtri au condus firesc
la alegerea Sa ca Patriarh.

Dupã trecerea celor 41 zile de la adormirea întru Domnul a celui
de al V-lea Patriarh, Sfântul Sinod a fost convocat în ºedinþã
extraordinarã pentru desemnarea candidaþilor la Scaunul Patriarhal.
În temeiul prevederilor statutare ºi în urma convocãrii nr. 3373/2007,
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Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit la Bucureºti în dupã amiaza
zilei de 12 septembrie 2007, pentru alegerea noului Patriarh dintre
cei trei candidaþi desemnaþi de Sfântul Sinod. În urma celui de al II-lea
tur de scrutin la care au participat primii doi clasaþi în primul tur
obþinând majoritatea absolutã a voturilor exprimate, Înalt Prea Sfinþitul
Daniel, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei ºi Locþiitor de Patriarh, a
fost proclamat Arhiepiscop al Bucureºtilor, Mitropolit al Munteniei ºi
Dobrogei ºi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Prea Fericirea Sa a adresat întregului Colegiu Electoral un cuvânt
de mulþumire, dupã care ºedinþa a fost declaratã închisã. 

În aceeaºi zi, la orele 19.00, Sfântul Sinod reunit în ªedinþã de
lucru la Reºedinþa Patriarhalã, la propunerea Comisiei Canonicã-juridicã
ºi pentru Disciplinã, care a constatat cã alegerea s-a desfãºurat statutar
ºi regulamentar ºi cã cel ales întruneºte toate condiþiile canonice, a
validat ºi aprobat alegerea fãcutã de Colegiul Electoral Bisericesc. De
asemenea, s-a dispus luarea mãsurilor statutare ºi canonice pentru
emiterea Gramatei Sfântului Sinod în vederea întronizãrii, stabilitã sã
aibã loc la 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhalã.

Potrivit prevederilor Statutului pentru organizarea ºi funcþionarea
Bisericii Ortodoxe Române, titulatura Patriarhului este: „Prea Fericirea
Sa, Arhiepiscop al Bucureºtilor, Mitropolit al Munteniei ºi Dobrogei, Locþiitor
al tronului Cezareei Capadociei ºi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.“

Patriarhul poartã ca semn distinctiv douã engolpioane ºi o cruce,
culion ºi o camilafcã albã cu cruce.

Alegerea noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost
reflectatã în presa româneascã, dar ºi în cea strãinã.

Duminicã, 30 septembrie 2007, dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii,
în cadrul unei slujbe care are la bazã rânduiala Te-Deum-ului ºi a unei
ceremonii solemne, Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel a fost întronizat
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Patriarhalã din
Bucureºti. Întronizarea celui de al VI-lea Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române a avut loc în prezenþa unor delegaþii ale Bisericilor Ortodoxe
surori, ale unor Biserici creºtine ºi organizaþii internaþionale inter-
religioase, precum ºi a unor înalte autoritãþi de stat ºi a unor
personalitãþi ale vieþii publice româneºti. De asemenea, au fost prezenþi
conducãtorii cultelor din România, reprezentanþi ai Academiei,
membrii ai Corpului Diplomatic ºi mulþime de credincioºi. Întronizarea
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propriu-zisã a început la orele 10.30, cu sãvârºirea slujbei de Te-Deum
cu rânduialã specialã. Dupã citirea Gramatei Sfântului Sinod au fost
înmânate însemnele patriarhale ºi a urmat aºezarea Prea Fericirii Sale
în Tronul de Patriarh. Prea Fericitul Pãrinte Patriarh, vãdit emoþionat,
a rostit un cuvânt cãtre cei de faþã – „Comuniune frãþeascã în Bisericã
ºi misiune spiritualã în societate“ (cel dintâi cuvânt adresat de Prea
Fericirea Sa în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). 

Dupã ceremonia întronizãrii, Sfântul Sinod s-a întrunit în ºedinþã
solemnã în Aula Palatului Patriarhiei, prilej cu care au fost prezentate
mesajele de felicitare din partea înalþilor demnitari de stat ºi a delegaþiilor
bisericeºti de peste hotare.

Pre Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel a rãspuns printr-un cuvânt
de mulþumire în care ºi-a exprimat profunda recunoºtinþã tuturor celor
prezenþi la acest moment din viaþa Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, a fãcut apel „la promovarea frãþietãþii ºi a
comuniunii ortodoxe, a unitãþii creºtine, a dialogului ºi cooperãrii între
Biserici ºi popoare, între toþi oamenii de bunã credinþã“. În aceeaºi zi i-a
fost conferit Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Daniel Ordinul Naþional
„Steaua României“ în grad de Mare Cruce, de cãtre Excelenþa Sa domnul
Traian Bãsescu, Preºedintele României. Cu acest prilej, ªeful Statului,
a asigurat pe Prea Fericirea Sa „de tot sprijinul pe care Preºedintele
României poate sã-l acorde Bisericii Ortodoxe Române“. În cuvântul de
rãspuns Prea Fericirea Sa a considerat aceastã onoare ca pe un „act
simbolic al Preºedintelui României de cinstire ºi preþuire a Bisericii Ortodoxe
Române“, apreciind cã acest gest reprezintã „o mare încurajare la început
de drum nou pe o treaptã superioarã de slujire a Bisericii Ortodoxe
Române“. În continuare Prea Fericirea Sa a arãtat cã distincþia primitã
„ne cheamã la o intensificare a respectului reciproc ºi a cooperãrii dintre
Stat ºi Bisericã .“. În încheiere a mulþumit tuturor ierarhilor din þarã
ºi strãinãtate, precum ºi distinºilor invitaþi care au onorat cu prezenþa
„acest moment de preþuire ºi încurajare pentru slujirea ca Patriarh“.

Alegerea ºi instalarea noului patriarh a constituit un moment
de profunde ºi multiple semnificaþii pentru Biserica noastrã, pentru
Biserica Ortodoxã în general ºi pentru întreaga Bisericã a lui Hristos.
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MESAJUL PREA SFINÞIEI SALE DR. AMBROZIE –
EPISCOPUL GIURGIULUI,
CU OCAZIA ÎNTRONIZÃRII

PREA FERICITULUI PÃRINTE DANIEL
CA PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Imaginea unei Biserici naþionale se identificã de cele mai multe
ori cu imaginea Patriarhului Sãu. Istoria este, în acest sens, mai mult
decât concludentã. Fiecare epocã ºi-a avut oamenii potriviþi la locurile
potrivite, meniþi nu doar sã pãstoreascã, ci ºi sã apere dreapta credinþã,
sã propovãduiascã Adevãrul atunci când cei mai mulþi i-au întors spatele,
sã consolideze poziþia Ortodoxiei atunci când raþiunea lumii acesteia ºi-a
uitat originea dumnezeiascã. Misiunea patriarhului se reflectã deopotri-
vã în concretul epocii, cu toate caracteristicile ei, dar ºi în perspectiva
veºniciei, a zilei a opta, sub un cer nou ºi pe un pãmânt nou. 

Cu aceste gânduri am întâmpinat alegerea celui de-al ºaselea
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Înalt Preasfinþitul Daniel –
Arhiepiscop al Iaºilor ºi Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei. Am avut pe
de-o parte bucuria cã scaunul patriarhal a fost ocupat, prin purtarea
de grijã a Sfântului Duh, de cel mai vrednic dintre ierarhi, iar pe de altã
parte nutrim nãdejdea cã, sub pãstorirea Prea Fericirii Sale, Biserica
Ortodoxã Românã va cunoaºte o nouã perioadã de înflorire. Sunt multe
argumentele ce pot fi aduse în acest sens, însã, mai presus de toate se
cuvine sã luãm aminte la persoana ºi faptele Prea Fericirii Sale. De o
înaltã þinutã intelectualã, veritabil pãstor de suflete ºi reputat teolog,
bun chivernisitor al Bisericii ºi al turmei Sale, Prea Fericitul Daniel este
cu siguranþã omul potrivit într-o lume în care secularizarea, globalizrea,
consumismul sunt principalele caracteristici ale unei civilizaþii tot mai
îndepãrtate de vieþuirea creºtinã. Secolul al XXI-lea este prin excelenþã
secolul comunicãrii, al dialogului, al puterii cuvântului. Dacã perioadele
trecute au avut nevoie de patriarhi care, prin sacrificiu, diplomaþie ºi
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blândeþe, sã pãstreze neatinsã comunitatea credincioºilor ºi sã
pãzeascã adevãrurile de credinþã, timpul actual are nevoie de un bun
ambasador al Sfintei Scripturi ºi al Tradiþiei Ortodoxe, ancorat deopotrivã
în realitatea duhovniceascã atemporalã a Ortodoxiei ºi în schimbãrile
ºi în demersurile acestui veac. Este nevoie de omul echilibrului, înzestrat
în egalã mãsurã cu o dragoste puternicã pentru valorile creºtine, dar
ºi cu mult realism. Nu putem rãspunde provocãrilor lumii contemporane
decât cunoscându-le, analizându-le, trecându-le prin filtrul eclezial. Nu
ne putem afirma ca Bisericã decât fãcând dovada importanþei pe care
o reprezentãm pentru societatea actualã. Mai presus de toate, nu ne
putem considera pãstori spirituali ai turmei lui Hristos fãrã a cunoaºte
dificultãþile prin care aceasta trece în sporirea duhovnicescã ºi fãrã a fi
noi înºine exemple de autenticã viaþã creºtinã. 

Alegerea Prea Fericitului Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române rãspunde pe deplin acestor exigenþe. Imaginea actualã a
Mitropoliei Moldovei este un exemplu mai mult decât grãitor.
Tezaurul vieþii creºtine a fost sporit printr-o amplã activitate ce a
urmãrit atât aspectele de ordin administrativ, cât ºi pe cele de ordin
duhovnicesc, social sau cultural. Bisericile, aºezãmintele sociale,
mãnãstirile, instituþiile de învãþãmânt vin sã rãspundã nevoilor tuturor
credincioºilor. Vechile vetre de viaþã monahalã au fost întãrite, bijuteriile
arhitectonice pe care le reprezintã mãnãstirile Moldovei ºi Bucovinei
sunt cunoscute astãzi în întreaga lume, centrele sociale vin în
întâmpinarea tuturor celor care au nevoie de ajutor, seminariile teologice
ºi Facultatea de Teologie „Dumitru Stãniloae“ din Iaºi asigurã o bunã
pregãtire celor care doresc sã devinã slujitori ai Bisericii. Pe lângã
aceasta, mãrturia credincioºilor moldovenilor este cea mai importantã
dovadã a rezultatelor activitãþii Prea Fericirii Sale. Mulþimile de oameni
adunaþi în biserici sau mãnãstiri, ascultând cuvântul Pãstorului lor,
indiferent de vreme, neputinþe sau nevoi, sunt dovada iubirii, preþuirii
ºi încrederii pe care aceºtia i-o acordã. Imaginile din timpul slujbelor
de sfinþire a bisericilor sau a diferitelor aºezãminte ale Bisericii, cele
din timpul canonizãrilor unor sfinþi români, aºa cum este cazul
Sfântului Ierarh Varlaam – Mitropolitul Moldovei, din 29 august 2007,
precum ºi cele din timpul conferinþelor, întâlnirilor ºi discuþiilor
reprezintã tot atâtea fragmente ale portretului Întâistãtãtorului Bisericii
Ortodoxe Române. 
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Un aspect important al activitãþii Prea Fericirii Sale îl reprezintã
ºi implicarea activã în dialogul interconfesional ºi interreligios. Într-o
lume a comunicãrii, Biserica Ortodoxã este chematã sã-ºi afirme cu
tãrie identitatea divino-umanã, sã-ºi precizeze poziþia cu privire la
problemele lumii, sã poarte un dialog onest ºi riguros argumentat.
Atitudinea ecumenicã a Prefericirii Sale este una realistã, izvorâtã pe
de-o parte din conºtientizarea importanþei dialogului interconfesional,
iar pe de altã parte din faptul cã dragostea pentru Hristos ºi pentru
Bisericã – trupul Sãu, trebuie sã fie astãzi, mai mult ca niciodatã,
mãrturisitã. Nu este vorba despre o minimalizare a tradiþiei, ci despre
o manierã eficientã de a o prezenta întregii lumi, fãrã a face, însã,
vreo concesie sau compromis. Aceasta a fost, de altfel, ºi atitudinea
distinsului dascãl al Prea Fericirii Sale, pãrintele Dumitru Stãniloae. 

Pentru noi, Episcopia Giurgiului, pãstorirea Prea Fericitului
Pãrinte Patriarh Daniel este una plinã de bucurie ºi speranþã. Suntem
încredinþaþi cã Biserica Ortodoxã Românã va reprezenta un adevãrat
stâlp al dreptei credinþe în acest secol atât de zbuciumat, iar activitatea
Sa va fi un model real pentru întreaga lume creºtinã. Preoþii ºi
credincioºii din vechiul þinut al Vlaºcãi sunt alãturi de Prea Fericirea
Sa în emoþionantul moment al înscãunãrii, rugând pe Bunul
Dumnezeu sã-l dãruiascã Sfintelor Sale biserici în pace, întreg, cinstit,
sãnãtos, îndelungat în zile, drept învãþând cuvântul adevãrului Sãu. 

Întru mulþi ºi fericiþi ani, Prea Fericite Stãpâne!

† Ambrozie – Episcopul Giurgiului
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POSTUL ªI RUGÃCIUNEA
ÎN PRIMELE PATRU SECOLE

Pr. Prof. Drd. Nedelea Cãrãmizaru

Rugãciunea ºi postul sunt viaþa Bisericii, respiraþia ei. Oricâte
izvoare scrise s-ar gãsi în aceastã privinþã, ele vor fi întotdeauna
proporþional inferioare aspectului descris. Mai mult, a vorbi din cãrþi
despre practica neîntreruptã a Bisericii e cu atât mai pueril cu cât
scrierile perioadei patristice vechi au un caracter eminamente
ocazional. Rugãciunea ºi postul sunt pãrþi constitutive ale Tradiþiei, atât
de vechi ºi rãspândite încât, paradoxal, menþionarea lor se limiteazã
de cele mai multe ori la repetarea îndemnurilor practicãrii lor. Pentru
a exemplifica, e suficient sã amintim cã pânã ºi contemporanilor epocii
patristice le era greu sã-ºi explice istoric unele practici cvasi-universale,
cum ar fi închinarea cu faþa cãtre rãsãrit, aceasta fiind o practicã
moºtenitã din adâncã vechime; diversele explicaþii date faptului
constituie justificãri tardive.1

Cu toate acestea, este la fel de evident cã aceste practici, oricât
de vechi ºi de rãspândite, au o istorie ºi o evoluþie. Cu riscul sãrãcirii
simbolice pe care o implicã o cercetare vizând disciplina Bisericii în
privinþa temei postului ºi a rugãciunii, vom trece în revistã o serie
de locuri patristice care pot arunca o luminã asupra articulãrii acestor
practici în viaþa Bisericii primelor patru secole. Datã fiind complexitatea
evolutivã ºi diversitatea localã a fenomenului, cât ºi legãtura intrinsecã
a postului ºi rugãciunii, am preferat sã le tratãm împreunã ºi în
manierã pe cât posibil diacronicã. 

Postul ºi rugãciunea au stat sub semnul unei libertãþi a
diversitãþii în Biserica primarã. Cele douã manifestãri fãrã de care
creºtinismul este de negândit au cunoscut o spectaculoasã înflorire
cu accentuate trãsãturi locale. Practic, cercetând literatura patristicã
veche, constatãm, la nivelul primelor douã secole creºtine, înfiriparea
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ºi întãrirea tradiþiei postului ºi a rugãciunii. Recomandãrile în aceastã
privinþã stau sub semnul unei laconicitãþi care accentueazã impresia
de vechime, evocând o perioadã în care reverberaþiile predicii apostolice
erau încã puternice ºi, sub cel al unei largi libertãþi a punerii lor în
practicã, sesizabilã mai ales în sensul nelimitãrii explicite a
dezvoltãrilor pioase. Laconicitatea recomandãrilor, cât ºi starea
incipientã a practicii postului ºi a canonului euharistic, aºa cum ne
apar descrise literar, lasã, în lipsa altor dovezi, impresia caracterului
unitar al practicilor. Izvoarele liturgice ne pun însã în faþa unei
diversitãþi uimitoare, începând cu secolul al III-lea. Regãsim
recomandãrile laconice de mai devreme transformate în principii în
jurul cãrora s-au brodat tradiþiile locale. Ulterior, perioada secolului
al IV-lea aduce cu sine fixarea în scris a canoanelor ca încercãri de
reglemetare ºi unificare a practicilor liturgice ºi ascetice. Concomitent,
se accentueazã procesul de cristalizare a liturghiilor. 

Postul ºi rugãciunea în epoca Pãrinþilor Apostolici 
Primul document asupra cãruia ne vom opri este Didahia celor

doisprezece apostoli. Importanþa mãrturiei aduse de aceastã scriere
este una deosebitã, întrucât se considerã cã a fost alcãtuitã cândva
în perioada anilor 50-70 d. H.2 Avem, aºadar, înainte o mãrturie despre
viaþa primelor comunitãþi creºtine, contemporanã perioadei când
Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos erau în plinã activitate misionarã.

Cu privire la ascezã, Didahia se exprimã în capitolul VI astfel: „Dacã
poþi purta tot jugul Domnului, desãvârºit vei fi; dar dacã nu poþi, fã
ce poþi. Cu privire la mâncãri, þine ce poþi, dar fereºte-te tare de cele
jertfite idolilor, cã este slujire a unor zei morþi.“ Este probabil mai prudent
sã interpretãm pasajul despre „jugul“ Domnului în sens ascetic larg,
deºi îl putem interpreta ºi în sensul sfatului evanghelic al castitãþii.3

Cât despre reþinerea de la anumite alimente, ea este recomandatã în
sens larg sau principial, fãrã a se impune un alt criteriu decât cel cuprins
în îndemnul strict al feririi de idolotite. Ambele recomandãri sunt
pãtrunse de un aer al libertãþii („fã ce poþi“; „þine ce poþi“) o libertate
de naturã sã creeze o concurenþã întru virtute. Capitolul al VII-lea al
Didahiei face recomandãri cu privire la modalitatea sãvârºirii Botezului.
Sunt afirmate clar botezul întreit în numele Sfintei Treimi ºi preferinþa
pentru afundare în apã proaspãtã. Aºa cum rezultã din text, botezul

35

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



prin turnare fiind rezervat situaþiilor în care apa nu era suficientã: „dacã
nu ai de ajuns nici una, nici alta, toarnã pe cap de trei ori apã «în numele
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh»“ (VII, 3). Urmeazã o serie de
recomandãri cu privire la pregãtirea catehumenului ºi a garanþilor sãi
pentru Botez: „Înainte de Botez, sã posteascã cel ce boteazã ºi cel botezat
ºi alþi câþiva, dacã pot. Porunceºte, însã, ca cel ce are sã se boteze sã
posteascã o zi sau douã înainte“(VII, 4). Avem, astfel, atestat ceea ce
liturgiºtii numesc postul particular sau cel pregãtitor pentru primirea
unei sfinte taine. Recomandãrile care îl privesc sunt miºcate de acelaºi
spirit de libertate remarcat mai sus.

În fine, în Didahie avem atestat postul sãptãmânal, de miercurea
ºi vinerea: „Posturile voastre sã nu fie ca ale fãþarnicilor [Mt. 6, 16], cã
ei postesc lunea ºi joia; voi, însã, sã postiþi miercurea ºi vinerea“ (VIII,
1). Aºadar, iniþial, postul creºtin de miercurea ºi vinerea era motivat
strict prin nevoia diferenþierii de mozaism. Alegerea acestor zile pentru
postul sãptãmânal poate avea ºi alte motive, în speþã contracararea
unor obiceiuri pãgâne, miercurea fiind ziua zeului comerþului, Mercur,
aºadar o zi de târg, iar vinerea, ziua lui Venus, zeiþa frumuseþii ºi a
voluptãþii, ziua dedicatã cultului ei specific.4 Motivarea postului
miercurea ºi vinerea prin anamneza evenimentelor din Sãptãmâna
Patimilor – hotãrârea uciderii, respectiv rãstignirea Mântuitorului Iisus
Hristos – este de facturã ulterioarã, provenind probabil de la sfârºitul
secolului al III-lea sau începutul celui de-al IV-lea.5

Într-o manierã asemãnãtoare Didahia vorbeºte ºi despre
rugãciune: „Nu vã rugaþi ca fariseii [Mt. 6, 5], ci cum a poruncit Domnul
în Evanghelia Sa! Aºa sã vã rugaþi: Tatãl nostru care eºti în ceruri [...]
Cã a Ta este puterea ºi slava în veci. De trei ori pe zi sã vã rugaþi aºa“
(VIII, 2-3). Ca model de rugãciune este datã rugãciunea „Tatãl nostru“.
Singura diferenþã între textul acestei rugãciuni în varianta citatã de
Didahie ºi cel reprodus în Evanghelia dupã Matei (6, 9-13) este lipsa
cuvântului „împãrãþia“, cuprins astãzi în ecfonis, din varianta Didahiei.
Conformitatea literalã cu Evanghelia confirmã vechimea practicii folosirii
Rugãciunii domneºti, cât ºi preþuirea de care ea se bucura în rândul
creºtinilor, ca modelul de rugãciune dat de însuºi Mântuitorul. Didahia
recomanda rostirea de trei ori pe zi a acestei rugãciuni, pe care o
considera suficientã, întrucât nu gãsim menþionarea vreunei alte
rugãciuni, cu excepþia celor douã care alcãtuiau canonul euharistic
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incipient – rugãciunea de dinainte de împãrtãºirea propriu-zisã ºi cea
de dupã, capitolul IX, respectiv X. Sugestii în privinþa frecvenþei
rugãciunii – ºi a adunãrilor cultice în general – face Didahia în modu-i
specific, atunci când recomandã, în capitolul XVI: „Adunaþi-vã des,
pentru a cãuta cele de folos sufletelor voastre“.6 Tensiunea aºteptãrii
celei de-a doua veniri a Domnului, trãsãturã specificã literaturii patristice
primare, suplineºte cu succes nevoia oricãrei precizãri care sã detalieze
frecvenþa minimalã la adunãrile cultice sau pedeapsa pentru
neîndeplinirea acestui criteriu. 

Un alt document al literaturii patristice timpurii, Pãstorul, despre
care tradiþia spune cã ar fi scris de un anume Herma, posibil fratele
lui Pius, episcop al Romei la jumãtatea secolului al II-lea7, vorbeºte
despre post într-un sens spiritualizat. În Pilda a V-a (cap. 54), Pãstorul
îi spune lui Herma urmãtoarele lucruri despre post: 

„Dumnezeu nu vrea un astfel de post [nçsteía] zadarnic; cã postind
aºa, nu faci nici o faptã de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Posteºte
[nçsteuson], dar, lui Dumnezeu, un post ca acesta: sã nu faci nici o faptã
rea în viaþa ta, ci slujeºte Domnului cu inimã curatã pãzind poruncile Lui
ºi mergând pe calea hotãrârilor Lui; sã nu se suie în inima ta nici o poftã
rea; crede însã, lui Dumnezeu, cã dacã vei face acestea, dacã te vei teme
de El ºi dacã te vei înfrâna de la orice lucru rãu, vei trãi în Dumnezeu.
Dacã vei face acestea, vei posti post mare ºi primit de Domnul“.8

Suntem, aºadar, puºi în faþa unei „reforme“ a postului tipice unei
scrieri cu caracter moralizator; acelaºi tip de demers îl vom întâlni în
scrierile Sfântului Vasile cel Mare sau în cele ale Sfântului Ioan Gurã
de Aur. Însãºi faptul cã e criticat postul formal e o garanþie a vechimii
acestei practici; ea trebuia sã fie îndeajuns de veche ºi de rãspânditã
pentru a putea fi periclitatã de formalism. Pãstorul vine cu o viziune
interiorizatã care pune accentul nu pe abþinerea de la alimente sau pe
privegheri – atestate ºi ele, cãci îngerul îl aflase „stând de gardã“9 - ,
ci pe respectarea poruncilor, credinþã ºi dezrãdãcinarea rãului.
Fragmentul supus atenþiei reprezintã prima atestare literarã a ceea ce
am putea distinge ca postul interior, adicã postul spiritual, sau
participarea sufletului la post. Pentru prima oarã se afirmã clar într-o
scriere din cele ce ni s-au pãstrat cã un post exterior, trupesc, n-are
nici o valoare dacã nu e corelat cu unul interior sau spiritual; numai
aºa Duhul poate prevala asupra literei.10
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Relaþia post-rugãciune este afirmatã pentru prima datã în omilia
cunoscutã cu numele de Epistola a doua cãtre Corinteni, pe care tradiþia
veche o atribuia Sfântului Clement Romanul.11 În capitolul XVI, epistola
propune o taxonomie a faptelor de virtute creºtine: „Bunã este, dar,
milostenia, ca pocãinþã a pãcatului; mai bun este postul decât
rugãciunea, iar milostenia, mai bunã decât amândouã. Dragostea acoperã
mulþime de pãcate [I Pt. 4, 8], iar rugãciunea pornitã dintr-o conºtiinþã
curatã, izbãveºte de moarte. Fericit este tot cel gãsit desãvârºit în acestea;
cã milostenia este uºurare de pãcate“.12 Fragmentul citat permite
observarea cristalizãrii deopotrivã a conºtiinþei cã postul multiplicã
puterea rugãciunii, dar ºi a aceleia cã postul trebuie însoþit de fapte de
milostenie.13 În aceastã clasificare, faptele de virtute plasate pe treptele
superioare nu le exclud pe cele plasate pe treptele inferioare, ci dimpotrivã,
cele inferioare se împlinesc în cele superioare. Deºi concepþia despre post,
aºa cum apare în aceastã omilie, e mai puþin conturatã decât în Pãstorul
lui Herma, totuºi cele spuse în legãturã cu postul se înscriu obiectivelor
aceluiaºi demers de spiritualizare a postului - în cazul omiliei, cu o nuanþã
distinctivã, în sensul orientãrii postului cãtre ceilalþi, prin milostenie. 

Postul spiritualizat prin milostenie este promovat ºi de Epistola
zisã a lui Barnaba14, care, însã, în capitolul al III-lea, se mulþumeºte
sã-l citeze pe Isaia (58, 6-10) în acest sens: 

„Nu ºtiþi voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeþi lanþurile
nedreptãþii, dezlegaþi legãturile jugului, daþi drumul celor asupriþi, ºi
sfãrâmaþi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flãmând, adãposteºte în casã
pe cel sãrman, pe cel gol îmbracã-l... Atunci vei striga ºi Dumnezeu te
va auzi; ºi încã grãind tu, va zice: «Iatã, aici sunt!». Dacã vei lepãda de
la tine legãtura ºi ridicarea mâinii ºi cuvântul de cârtire, ºi dacã vei da
celui flãmând pâinea ta din sufletul tãu ºi dacã vei milui suflet necãjit“.15

În aºa mãsurã se pune accent pe milostenie în acest fragment,
cã aceasta pare chiar sã estompeze restricþiile impuse de asumarea
stãrii de post. Fãrã îndoialã cã preceptele de ordin practic privitoare
la post erau îndeajuns de cunoscute încât sã nu fie necesarã aºternerea
lor în scris. Mai necesare erau, aºa cum vedem, îndemnurile care vizau
împiedicarea cãderii în formalism ºi egoism. Deloc dificil de remarcat,
aceastã concepþie l-a influenþat ºi pe Herma, care, însã, a preferat
alegoriei limbajului profetic formulãri mai concise, bazate pe
adversaþii.
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În alt loc, Barnaba spune: „Sã-þi aduci aminte, ziua ºi noaptea,
de ziua judecãþii, ºi sã cercetezi în fiecare zi, fie ostenindu-te prin cuvânt,
mergând la rugãciune ºi cugetând sã-þi mântuieºti, cu cuvânt de
învãþãturã, sufletul tãu, fie lucrând cu mâinile tale pentru rãscumpãrarea
pãcatelor tale“.16 Pasajul atestã existenþa unui cult public, mai exact a
unei rugãciuni comune, dar ºi, aºa cum remarcã un comentator, cã „în
viaþa primilor creºtini, rugãciunea nu a exclus starea de activitate, de
muncã cinstitã pentru binele personal ºi obºtesc“.17 Fapt remarcabil,
nu avem aici un caz de inactivitate motivatã de aºteptarea apropiatei
veniri a Domnului, ci, dimpotrivã, unul în care eforturile creºtinului –
între care ºi rugãciunea – se mãsoarã în fapte bune. 

Reþinem, din Epistola lui Barnaba ºi Pãstorul lui Herma, principiile
potrivit cãrora, prin post, rugãciunile ne sunt ascultate, iar postul, spre
a fi primit, trebuie însoþit de fapte de milostenie ºi de bunãvoinþã faþã
de ceilalþi.

Tot din perioada Pãrinþilor Apostolici ne vin primele îndemnuri
la unificarea rugãciunii în jurul clerului. Iatã ce spune Sfântul Ignatie
Teoforul (†107) despre rugãciune: 

„Dupã cum Domnul n-a fãcut nimic, nici prin El Însuºi, nici prin
Apostoli, fãrã Tatãl, cu Care era unit, tot aºa ºi voi sã nu faceþi nimic
fãrã episcopi ºi fãrã preoþi; nici sã nu încercaþi sã vi se parã cã este
binecuvântat a face ceva de unul singur, ci în comun: o singurã rugãciune,
o singurã cerere, o singurã minte, o singurã nãdejde în dragoste, în
bucuria cea neprihãnitã, care este Iisus Hristos, decât Care nimic nu
este mai bun. Adunaþi-vã cu toþii ca într-un templu al lui Dumnezeu, ca
la un altar, în jurul unuia Iisus Hristos, Care a ieºit de la Unul Tatãl,
Care este unul ºi la Tatãl S-a întors“.18

Observãm cã se acordã o mai mare importanþã cultului public
în raport cu cel particular. Rugãciunea comunã a Bisericii e
consideratã a fi mai puternicã, nu numai pentru cã e rugãciunea unitã
a mai multor credincioºi, ci ºi pentru cã e cea care e reunitã în jurul
episcopului ºi a preotului. Practic, deºi nu avem în faþã o colecþie de
canoane, avem o interdicþie clarã a rugãciunii comune ºi a Euharistiei
fãrã de episcop sau preot. Totodatã, constatãm existenþa primelor
sugestii ale afirmãrii unui simbolism hristic asociat clerului.
Îndemnurile la participarea la rugãciunea comunã capãtã, la acelaºi
Sfânt Pãrinte, accente de stringenþã: 
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„Nimeni sã nu se înºele! Dacã cineva nu-i înãuntru, unde este
jertfelnicul, este lipsit de pâinea lui Dumnezeu. Dacã rugãciunea unuia
sau a doi are mare putere, cu atât mai mult rugãciunea episcopului ºi
a întregii Biserici. Cel care nu vine la adunare este un îngâmfat ºi singur
s-a ºi despãrþit;“19

Afirmând superioritatea harului episcopului, în jurul cãruia se adunã
rugãciunea Bisericii – devenitã astfel o rugãciune comunã cu mult mai
puternicã -, Sfântul Ignatie afirmã nici mai mult nici mai puþin cã, de
facto, cel care nu participã la rugãciunea comunã a Bisericii se autoexclude
din comunitate. Autoexcluderea nu e încã marcatã de o decizie
disciplinarã, în sensul prescrierii unei perioade sau modalitãþi de a face
penitenþã; însãºi spectrul autoexcluderii funcþioneazã de o manierã
corectivã. În strânsã legãturã cu acest aspect ºi în termeni asemãnãtori
Didahiei, aceeaºi epistolã ignatianã recomandã adunãrile cultice dese:
„Sârguiþi-vã, dar, sã vã adunaþi mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu
ºi spre slava Lui. Când vã adunaþi des, sunt nimicite puterile
Satanei...“20 Spre deosebire de Didahie, avem un nivel superior de precizare
a scopului întâlnirilor cultice, Euharistia fiind anume menþionatã. Nu
avem aici indicaþii clare cu privire la o frecvenþã –existentã sau proiectatã
– a Euharistiei; Sfântul Ignatie Teoforul o dorea însã a fi cât mai deasã. 

Postul ºi rugãciunea în secolul al III-lea
Mãrturiile despre post ºi rugãciune se înmulþesc ºi se aprofundeazã

simþitor în secolul al III-lea. Primul autor creºtin al acestei perioade
asupra cãruia ne vom opri este Clement Alexandrinul (†c.215). La el
aflãm o mãrturie a faptului cã, la sfârºitul secolului al II-lea ºi începutul
celui de-al III-lea, obiceiul de a posti miercurea ºi vinerea era respectat
cu stricteþe în comunitatea creºtinã din Alexandria:

„(...) Lucrãtor gnostic este acela care-ºi stãpâneºte «poftele lumeºti»,
încã pe când este în acest trup [...] Gnosticul cunoaºte ºi enigmele postului
din zilele de miercuri ºi vineri, adicã din zilele lui Hermes ºi Afrodita. De
altfel gnosticul toatã viaþa lui posteºte ºi de iubirea de argint ºi de iubirea
de plãceri, din care se nasc toate relele [...] Gnosticul, deci, posteºte ºi,
dupã cum spune legea, de faptele cele rele, ºi, dupã cum porunceºte
desãvârºirea cea dupã Evanghelie, de gândurile cele rele“.21

Fragmentul citat dovedeºte, în plus, câtã greutate se punea la
vremea respectivã în mediul alexandrin pe aspectul spiritual al postului.
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Interesantã e explicaþia pe care o propune Clement pentru postul din
aceste zile: astfel, postul de miercurea este un post întors împotriva
iubirii de arginþi, simbolizatã aici de Hermes, iar cel de vinerea unul
întors împotriva plãcerilor, simbolizate de Afrodita. Clement afirmã cã
postul autentic, cel „dupã Evanghelie“, nu e numai ferirea de fapte rele,
adicã postul „dupã Lege“, ci implicã ºi ceea ce tradiþia asceticã va numi
„paza gândurilor“. Nu existã la scriitorul alexandrin indicaþii clare cu
privire la modalitatea fizicã a postirii. Sunt condamnate interdicþiile
alimentare iudaice, în sensul cã autorul insista asupra permisiunii de
a consuma carne de porc, însã existã sugestii pentru alte interdicþii.
Astfel, i se recomanda „gnosticului“ sã nu consume carne, întrucât
acesta îngreuneazã trupul – în special carnea de porc, socotitã a fi
potrivitã plugarilor ºi nicidecum celor care vroiau a se îndeletnici cu
contemplarea.22 Din acelaºi motiv, de aceastã datã partea vãtãmatã fiind
sufletul, se recomanda evitarea consumului de vin. Autorul Stromatelor
îi da ca exemplu pe preoþii egiptenilor care consumau dintre cãrnuri
doar pe cea de pasãre, pentru cã este mai uºor de asimilat. Nici peºtele
nu era admis de egipteni, pe motiv cã „moleºeºte trupul“ sau pentru
motivul de facturã miticã potrivit cãruia peºtii nu respirã acelaºi aer
ca ºi oamenii ºi celelalte animale, ci „aerul care a fost amestecat cu
apa îndatã de la cea dintâi creaþie, ca ºi cu celelalte elemente, care este
ºi dovadã a evaporãrii materiale“23. Nu putem ºti în ce mãsurã aceste
precepte pãgâne erau adoptate în creºtinism sau cel puþin în
comunitatea alexandrinã; de asemenea, nu ºtim dacã ele þineau de un
corpus al unei înþelepciuni mai mult sau mai puþin populare, la care
Clement avea acces, ºi pe care scriitorul îl invocã pentru a explica practici
creºtine deja existente sau a le impune creºtinilor practici mai severe. 

Avem, însã, la Clement învãþãturi mult mai echilibrate legate de
înfrânare ºi raportul acesteia cu rugãciunea. Clement apãrã ca sfântã
instituþia cãsãtoriei, predicând o înfrânare în vederea rugãciunii. În acest
sens, alexandrinul merge pe linia paulinã, exprimându-ºi preferinþa
pentru înfrânarea de comun acord a soþilor. Astfel, el spune: 

„Mãrturisim ºi noi cã neînfrânarea ºi desfrâul sunt patimi diavoleºti;
dar înþelegerea dintre soþi mijloceºte o cãsãtorie cumpãtatã; te face sã
te duci la rugãciune dupã ce te-ai înfrânat ºi te îndrumã ca în cãsãtorie
sã ai grijã ca facerea de copii sã fie însoþitã de înfrânare. [...] Cã
înþelegerea vremelnicã dintre soþi nu îndepãrteazã desãvârºit ca
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ruºinoase dorinþele fireºti, din pricina cãrora apostolul îngãduie ca cei
doi soþi sã se apropie iarãºi unul de altul, nu spre neînfrânare ºi desfrâu
ºi pentru lucrul diavolului, ci ca sã nu cadã în neînfrânare, în desfrâu
ºi în mâinile diavolului“.24

Mãrturiile pe care Clement Romanul le oferã despre rugãciune
sunt cu mult mai numeroase, însã nu neapãrat mai exacte. El vorbeºte
despre rugãciune ca despre practica prin excelenþã asociatã creºtinilor,
rugãciunea constituind jertfa creºtinilor.25 Scriitorul alexandrin afirmã
în repetate rânduri cã rugãciunea nerostitã este la fel de eficientã ca
ºi cea rostitã26, ºi îndeamnã la permanentizarea stãrii de rugãciune27.
Totodatã, insistã asupra conþinutului adecvat al rugãciunii. Ca ºi
principiu normativ, Clement recomandã ferirea de poliloghie dar ºi de
flecãrealã sau vorbirea repezitã; pe scurt: „sã nu repeþi cuvintele în
rugãciunea ta!“.28 Modelul unei astfel de rugãciune prezintã numeroase
note distinctive. Astfel, rugãciunea trebuie sã fie o mulþumire pentru
cele prezente, trecute ºi viitoare, ºi trebuie sã vizeze trãirea unei vieþi
„de gnostic, ca ºi cum ar fi fãrã de trup“, primirea tuturor bunurilor
spirituale, ºi uºurarea pãcatelor.29 Nu sunt excluse cererile privind
trebuinþele trupeºti, însã acestea trebuie subordonate scopului
contemplativ. La Clement gãsim atestate, fãrã însã a fi explicitate,
ceasurile III, VI ºi IX de rugãciune, cât ºi o serie de obiceiuri asociate
rugãciunii, cum ar fi ridicarea capului, întinderea mâinilor cãtre cer
ºi ridicarea în picioare, toate fiind interpretate ca indicând zborul
spiritului cãtre „cele sfinte“ ºi dispreþul faþã de cele lumeºti.30

Un alt document de mare importanþã aparþinând aceleiaºi perioade
a începutului secolului al III-lea este Tradiþia Apostolicã, atribuitã
Sfântului Ipolit al Romei (†c.236).31 Tradiþia lui Ipolit atestã forma
canonului euharistic la începutul secolului al III-lea.32 În forma redatã,
acesta prezintã – în pofida laconicitãþii – asemãnãri cu actualele liturghii.
Pe lângã liturghie, Ipolit atestã ºi practica rugãciunilor spontane, dupã
un model deja formulat.33 Este de dorit sã existe o disciplinã culticã în
sensul rostirii aceleiaºi rugãciuni de cãtre toþi cei prezenþi în adunare.34

Tradiþia Apostolicã indicã ºi ceasurile de rugãciune cele mai potrivite,
furnizând ºi motivaþii teologice pentru þinerea lor. Astfel, este
recomandatã rugãciunea în zori, la ceasurile al treilea, al ºaselea, al
nouãlea, înainte de culcare, la miezul nopþii ºi la cântatul cocoºului.
Motivaþiile teologice ale ceasurilor sunt legate de Rãstignirea lui Hristos;
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astfel, rugãciunea de la ceasul al treilea aduce aminte de pironirea lui
Hristos pe lemn35, cea de la ceasul al ºaselea, de „întreruperea zilei“ ºi
întunecarea cerului petrecutã la Rãstignire.36 Rugãciunea de la ceasul
al nouãlea era pusã în legãturã cu împungerea coastei Mântuitorului,
moment în care a curs sânge ºi apã.37 Se recomanda ca rugãciunea de
seara, cea de la culcare, sã fie fãcutã de soþi împreunã. Numai dacã unul
dintre soþi nu era încã creºtin, celuilalt îi era recomandat a se ruga
singur.38 Rugãciunea de la miezul nopþii era, prin definiþie, o rugãciune
a creaþiei, acum în repaus, adresatã cu recunoºtinþã Creatorului ei, sau,
deopotrivã, un moment de priveghere, în aºteptarea intempestivei a doua
veniri a Mântuitorului, în vreme ce rugãciunea de la cântatul cocoºului
amintea de lepãdarea iudeilor de Hristos (întruchipatã de Petru), gest
în opoziþie cu care se definesc creºtinii. 39

Este evident cã aceastã succesiune a momentelor de rugãciune
– a cãror primã atestare ºi justificare o avem aici – stã la baza suitei
celor ºapte laude bisericeºti de mai târziu. Justificarea alegerii ceasurilor
de rugãciune este una predominant biblicã, centratã pe evenimente din
viaþa Mântuitorului sau pe îndemnuri din predica Sa. Se fac chiar
sugestii în privinþa conþinutului rugãciunii, în funcþie de aceste momente.
Interesant, se recomanda ca rugãciunea sã fie precedatã de spãlarea
mâinilor. Deºi acest obicei era de facturã iudaicã, el este creºtinat, fiind
pus în legãturã cu acþiunea purificatoare a Duhului. Fapt nu lipsit de
importanþã, scrierea lui Ipolit atestã practica însemnãrii cu semnul sfintei
cruci, ca semn al credinþei – convingere ºi identitate – ºi ca practicã
de naturã sã-l îndepãrteze pe diavol, care mai fusese învins înainte prin
jertfa de pe cruce a Mielului. Deocamdatã, semnul sfintei cruci nu este
pus în mod expres în legãturã cu rostirea rugãciunii; se recomandã ca
semnul crucii sã fie fãcut la frunte ºi la ochi, cât mai des.40

Se manifestã înþelegere faþã de situaþiile practice: succesiunea celor
ºapte momente de rugãciune era una idealã, ea neputându-se þine strict
decât în situaþia în care creºtinul rãmânea perpetuu acasã. Dacã ceasul
de rugãciune îl afla în afara cãminului, creºtinul era sfãtuit sã se roage
„în inima sa“.41

Postul frecvent, asociat cu rugãciunea, este, potrivit Tradiþiei
Apostolice, activitatea care zideºte Biserica. El era practicat cu precãdere
de anumite categorii: vãduvele, fecioarele, catehumenii.42 Despre preoþi
ºi laici se spune, însã, cã „pot posti [nçsteuétôsan] când doresc“43.
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Aceasta nu echivaleazã cu o dispensã de a nu posti, ci cu o libertate
a postului, de naturã sã încurajeze practica. În acelaºi loc se spune cã
episcopul nu poate posti [nçsteùein mç] decât atunci când toatã
comunitatea o face; altminteri, se poate afla în situaþia delicatã de a
refuza pe cineva care-i aduce un dar. Dupã „frângere“, însã, el putea
gusta din toate.44 Aceastã recomandare poate fi interpretatã în sensul
cã, dupã Euharistie, postul era suspendat pentru ziua respectivã.45

Scrierea lui Ipolit atestã ºi existenþa Postului Paºtelui, în privinþa
cãruia se fac câteva recomandãri de ordin practic. Astfel, se spune cã
postul e obligatoriu înainte de Paºti ºi cã a mânca înainte de a aduce
ofrandele stricã postul. Se prescriu ºi recomandãri pentru cazurile
speciale: dacã femeia gravidã nu putea sã posteascã douã zile înaintea
Paºtilor, atunci ea trebuia sã posteascã mãcar în sâmbãta de dinaintea
Paºtilor, când trebuia sã se mulþumeascã doar cu pâine ºi apã.46 Marinarii
ºi cei aflaþi în cãlãtorie primeau permisiunea de a posti la întoarcere,
sau când aflau de post, dar dupã Cincizecime, pentru a nu umbri bucuria
adusã de sãrbãtoarea Învierii.47 Din pãcate, Ipolit nu face precizãri clare
cu privire la durata acestui post în practica romanã a vremii sale. Nu
reiese cã postul Paºtilor dura doar douã zile. Considerând cã femeilor
gravide li se fãcea un pogorãmânt, atunci fie postul era mai lung de douã
zile, fie avea caracter de ajunare (post total) în aceste douã zile.

Alte mãrturii despre rostul ºi practica postului avem de la
Tertulian (†c.240). Vorbind despre ascezã în general ºi penitenþã în
special, marele apologet spune urmãtoarele: 

„Cât despre îmbrãcãminte ºi hranã, i se cere pãcãtosului sã se culce
pe un sac ºi în cenuºã, sã-ºi îmbrace corpul în zdrenþe, sã lase sufletul
pradã întristãrii, sã schimbe prin aspre deprinderi cele ale pãcatului, sã
nu cunoascã decât o mâncare simplã, numai cu apã, potrivitã sufletului,
nu pântecului; adesea postul sã însoþeascã rugãciunile, sã geamã, sã
lãcrimeze, sã se jeleascã zi ºi noapte cãtre Domnul Dumnezeul sãu, sã
se arunce la picioarele preoþilor, sã îngenuncheze înaintea celor plãcuþi
lui Dumnezeu, sã facã pe toþi fraþii sãi mijlocitori ai iertãrii sale“.48

Dincolo de manifestãrile accentuat exteriorizate ale pãrerii de rãu
pentru pãcatele comise ºi ale dorinþei de îndreptare, reþinem atestarea
practicii postului particular, adicã a postului þinut de fiecare credincios
în parte, în funcþie de nevoile sale spirituale. În cazul textului citat, se
recomandã– datã fiind nevoia de penitenþã – ca acest post sã fie unul
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aspru, ceea ce grecii numeau xirofagie, adicã consumarea de hranã
uscatã, seminþe ºi apã.49 Se insistã, de asemenea, ca acest post aspru
sã fie însoþit de rugãciune ºi de îngenuncheri. ªi în alte locuri Tertulian
insistã asupra participãrii trupului la sensul spiritual al postului: 

„Dar care este funcþia rãbdãrii în corp? În primul rând, înfrânarea
cãrnii, jertfã plãcutã Domnului prin sacrificiul umilinþei, ori de câte ori
pentru Domnul suportã mizeriile ºi greutãþile traiului, mulþumindu-se cu
o hranã simplã ºi cu apã curatã, ori de câte ori þine posturile, ori de câte
ori viaþa este în cenuºã ºi în sac. Aceastã rãbdare a corpului recomandã
închinãciunile ºi întãreºte rugãciunile, aceasta deschide urechile lui Hristos
(ºi ale lui) Dumnezeu, alungã asprimea ºi cheamã blândeþea. [...] Iar dacã
luãm în considerare treptele cele mai înalte ºi mai fericite ale rãbdãrii
corporale, tot ea pregãteºte pentru sfinþenie înfrânarea cãrnii. Ea apãrã
pe vãduvã, cinsteºte pe fecioarã, ºi ridicã în împãrãþia cerului pe cel devenit
famen de bunãvoie. Ceea ce se desãvârºeºte în carne vine din puterea
sufletului [...] Dacã «spiritul este puternic, iar trupul slab», unde este
mântuirea spiritului fãrã rãbdare, ºi a cãrnii însãºi?“.50

Pasajul redat mai sus este deosebit de relevant pentru discernerea
scopului ascezei. Avem în faþã afirmarea clarã faptului cã virtuþile
sufletului sunt ºi ale trupului, sau, altfel spus, cã trupul participã de
o manierã activã la sfinþenia sufletului. Încã înainte de scrierile lui
Atanasie cel Mare, Tertulian luptã împotriva înþelegerii deficitare a
ascetismului în sensul suprimãrii trupului. Ceea ce spune marele apologet
este cã nu existã mântuire în afarã de trup. Trupul ia de la suflet putere
(în acest caz, rãbdare) de a se opune prin postul aspru, reafirmat aici,
ispitelor ºi patimilor. La rândul sãu, fiind întãrit prin post, trupul îi dã
sufletului disponibilitatea spre rugãciune. Evident, la aceastã rugãciune
participã ºi trupul prin miºcãrile sale specifice. Interpretând, se poate
spune cã postul devine o pregãtire pentru rugãciune ºi experienþa
spiritualã. El este o purificare a trupului care corespunde uneia corelative,
de ordin spiritual. Spre exemplu, foamea fizicã indusã prin post înainte
de Euharistie, corespunde unei aºteptãri spirituale a împlinirii care vine
odatã cu împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele lui Hristos.51

Exteriorizarea dovezilor cãinþei, tipicã pentru Tertulian, poate
conduce la o aparentã tensiune între precepte. Astfel, în tratatul Despre
pocãinþã, el îi condamnã în termeni extrem de duri pe aceia care fug
de pocãinþa publicã „din pricina ruºinii ºi a neajunsurilor corporale“,
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între care sunt enumerate „neîmbãierea, murdãria, asprimea sacului,
mizeria cenuºii, faþa suptã de post“.52 Reiese cã afiºarea semnelor
implicite ale postului joacã rolul ei în penitenþã, prin accentuarea ruºinii.
În acest caz, ruºinea joacã rolul de medicament, iar neîmbrãþiºarea ei
atrage chinurile iadului, vivid descrise de Tertulian. În tratatul Despre
rugãciune, apologetul îi mustrã pe aceia care, pretextând ascunderea
postului, se sustrag de la acordarea sãrutãrii pãcii. Autorul se întreabã:
„Ce fel de sacrificiu este cel de la care se pleacã fãrã pace? Oricare ar
fi rugãciunea, nu va fi mai puternicã decât observarea poruncii care
ne cere sã postim pe ascuns. Cãci de la înfrânarea sãrutãrii putem fi
recunoscuþi cei ce postim“.53 Celor scrupuloºi, Tertulian le sugereazã
totuºi ca mãcar în cadru privat sã acorde sãrutarea pãcii, mai ales dacã
nu are sens sau nu pot sã se ascundã, sã zicem, faþã de casnici cã
postesc. Iar la sãrbãtori precum Paºtele, când toatã lumea posteºte,
soluþia ar fi ca toþi sã-ºi acorde sãrutarea pãcii, pentru cã oricum toþi
ºtiu cã se aflã postind, ºi ca atare, reþinerea de la acest gest – pentru
a ascunde postul – nu are sens.54 Rigorist, Tertulian e de pãrere cã
privegherea trebuie continuatã ºi dupã împãrtãºirea euharisticã, ea fiind
cu atât mai valoroasã în condiþiile bucuriei primirii arvunei nemuririi.55

Scrierile lui Tertulian confirmã faptul cã el a cunoscut bine practica
postului.56 Petrecând o perioadã lungã printre montaniºti, el a fost marcat
de rigorismul acestora, exprimat, între altele, ºi în direcþia postului. Astfel,
Tertulian depune mãrturie cã montaniºtii posteau cel puþin douã
sãptãmâni pe an, mai puþin sâmbetele ºi duminicile. Totodatã el le
reproºeazã „celor trupeºti“, respectiv ortodocºilor, cã nu-i imitã în aceastã
privinþã.57 Deja din timpul lui Tertulian se manifestau tendinþe cãtre o
slãbire a duritãþii postului. Astfel, exista încã din secolul al III-lea ceea
ce se numea semi ieiunia, literal „jumãtate de post“, un post mai puþin
aspru, care se încheia la ceasul al IX-lea, adicã, aproximativ, la ora 15.58

Se pare cã astfel postea miercurea ºi vinerea, adicã þinea zilele de gardã59,
comunitatea cartaginezã. În afara acestor zile, singura formã de post
obºtesc menþionatã o reprezintã þinerea a douã zile înainte de Paºti, adicã
Vinerea ºi Sâmbãta Mare, ca semn al tristeþii provocatã, aºa cum a prezis
Mântuitorul Iisus Hristos, de plecarea Mirelui. 60

În privinþa rugãciunii, viziunea lui Tertulian este uºor diferitã
faþã de cea transmisã de Sfântul Ipolit. Astfel, Tertulian se opune
obiceiului de facturã iudaicã de a spãla mâinile înainte de rugãciune,
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calificându-l drept o „superstiþie“.61 Rugãciunea trebuia fãcutã în
picioare, nu ºezând (nici mãcar dupã încheierea ei)62, cu mâinile „nu
numai ridicate, ci chiar întinse în felul pãtimirii Domnului“63. Totuºi
aceastã serie de îndrumãri cu privire la modalitatea rugãciunii este
corijatã de amintirea episodului rugãciunii vameºului ºi a fariseului: 

„Mai degrabã vom adresa lui Dumnezeu rugãciunile noastre cu
modestie ºi umilinþã, cu mâinile ridicate nu exagerat ºi ostentativ, ci
mãsurat ºi cuviincios, fãrã sã ne înãlþãm cu aroganþã privirile. [...] Se
cuvine sã fie stãpânite ºi sunetele vocii, cãci de ce tãrie a gâtlejului ar
fi nevoie, dacã rugãciunea ne-ar fi ascultatã dupã tãria glasului?
Dumnezeu nu ascultã glasul, ci inima, pe care o ºi vede. [...] Ce dovedesc
mai mult cei ce se roagã tare, în afarã de faptul cã asurzesc urechile
celor din jur? ªoptindu-ºi în tainã cererile lor, ce fac mai puþin decât
dacã s-ar ruga în public?“64

Tertulian este, între altele, apologetul ordinii în Bisericã. Toate
recomandãrile lui cu privire la cult pot fi subsumate acestui deziderat,
iar cele de mai sus nu fac excepþie. Dupã modelul rugãciunii inimii
zdrobite a vameºului din Evanghelie, cel de-al doilea motiv pentru
care îl invocã apologetul în favoarea rugãciunii particulare ºoptite –
în detrimentul celei rostite - este imperativul ordinii în bisericã. 

Aceleaºi raþiuni îl determinã, ca, atunci când vorbeºte despre
îngenuncheri, sã recomande celor nevoitori (cei care-ºi însoþesc
rugãciunea de îngenuncheri) sã „cedeze“ sau sã gãseascã o soluþie care
sã le permitã sã nu-i „scandalizeze“ – sau mãcar sã-i tulbure – pe ceilalþi
în cult, întrucât ziua Învierii ºi perioada Rusaliilor trebuie sã fie perioade
de pace, solemnitate ºi voie bunã. 65 Nu e clar dacã „ziua Învierii“,
menþionatã de apologet mai sus, trebuie înþeleasã în sensul strict, de
praznic al Paºtilor, sau ºi în sens larg, de sãrbãtoare sãptãmânalã a
Învierii (duminica). Întrucât coexistau mai multe tradiþii în privinþa
îngenuncherilor, dezideratul ordinii în bisericã îl determinã pe
Tertulian sã le sugereze credincioºilor sã nu îngenuncheze66. Se pare
cã, în practicã, interdicþia îngenuncherii se întindea în Biserica Africanã
nu numai asupra duminicii ºi a zilelor de sãrbãtoare, ci chiar ºi asupra
zilei sabatului, adicã sâmbãta. Ulterior, aceastã recomandare avea sã
fie fixatã în scris prin canonul 66 apostolic.67 Prin contrast, „în timpul
posturilor ºi al privegherilor, însã, nici o rugãciune nu trebuie sã se
facã fãrã a sta în genunchi ºi fãrã celelalte forme de umilinþã“.68
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În ceea ce priveºte frecvenþa ºi timpul de rugãciune, Tertulian,
dupã ce afirmã cã „nu este prescris nimic altceva decât sã ne rugãm
în orice timp ºi în orice loc“69, ºi cã creºtinul nu trebuie a se reþine
de la rugãciune în public sau între necreºtini – dacã necesitatea
(evident, personalã) o impune –, continuã, totuºi, prin a oferi câteva
coordonate exacte, împreunã cu justificãrile simbolice sau anamnetice:

„Privitor la timpul rugãciunii, nu va fi de prisos sã þinem seamã
ºi de cele câteva ore, vorbesc despre acestea comune, care împart timpul
zilei: a treia, a ºasea ºi a noua, pe care le gãsim consemnate în Sfânta
Scripturã ca ore deosebite. În ora a treia Sfântul Duh s-a revãrsat pentru
prima datã asupra discipolilor adunaþi. Petru, în ziua în care pe acel
vas a avut viziunea întregii comunitãþi, în ora a ºasea s-a urcat pentru
rugãciune în partea de sus a corãbiei. Tot el, împreunã cu Ioan, mergea
în ora a noua la templu, unde a redat sãnãtatea unui paralitic. Deºi
acestea se reþin cu uºurinþã, fãrã întãrirea vreunei porunci, este bine
totuºi sã se stabileascã o oarecare regulã, care sã stabileascã datoria
rugãciunii, ºi care, ca ºi printr-o lege scrisã, sã întoarcã de la treburi
personale la sarcina rugãciunii70,[...] sã nu ne rugãm mai puþin de trei
ori pe zi, datori fiind celor trei: Tatãlui, Fiului ºi Sfântului Duh. Aceasta,
în afarã de rugãciunile obiºnuite, pe care suntem datori sã le facem la
începutul zilei ºi al nopþii, fãrã vreun sfat de la cineva“.71

Nu avem atestate aici ºapte momente de rugãciune ideale, aºa
cum avem la Sfântul Ipolit al Romei, ci numai cinci. În schimb, avem
afirmatã rugãciunea adresatã Sfintei Treimi, fapt care genereazã o
schemã de rugãciune ternarã, în sensul necesitãþii existenþei a cel
puþin trei momente de rugãciune pe parcursul unei zile. Aºa cum s-a
putut constata, justificãrile biblice ale rugãciunilor de la ceasurile al
treilea, al ºaselea ºi al nouãlea diferã de cele ale Sfântului Ipolit; ele
pot fi interpretate ca reprezentând expresia tradiþiei africane în aceastã
privinþã. Justificarea cu totul diferitã a ceasurilor de rugãciune în cele
douã comunitãþi, din Roma ºi Cartagina, ne poate duce la concluzia
cã obiceiul era mai vechi ºi deja practicat în momentul în care scriitori
creºtini din respectivele comunitãþi au încercat sã-i dea o
fundamentare biblicã în sens anamnetic. Fiind elaborate tardiv (în
raport cu practica rugãciunii) ºi separat, justificãrile sunt total diferite. 

Cât despre folosirea semnului crucii de cãtre creºtini, Tertulian
ne oferã nu numai atestarea obiceiului credincioºilor de a-ºi însemna
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trupurile, ci chiar ºi pe cea a practicii însemnãrii aºternutului înainte
de somn.72 Însã aºa cum nici Ipolit nu menþioneazã trasarea semnului
crucii în legãturã cu rugãciunea, nici Tertulian nu exprimã explicit
aceastã legãturã; aceasta nu înseamnã însã cã legãtura nu existã.
De vreme ce Tertulian mãrturiseºte cã „la fiecare pas ºi la fiecare faptã“
creºtinii se însemnau cu sfânta cruce73, ca semn al credinþei lor, e
evident cã practica închinãrii, fiind mai frecventã decât rugãciunea
însãºi, nu putea sã lipseascã din ritualul care însoþea rugãciunea.

Se remarcã la scriitorii veacului al III-lea, mai ales la cei de limbã
latinã, o predilecþie pentru afirmarea Rugãciunii domneºti ca model
suprem de rugãciune. Afirmaþiile acestor scriitori diferã în stringenþã
de la ceea ce s-ar putea numi o preferinþã în favoarea acestei rugãciuni
pânã la extrema reprezentatã de interdicþia explicitã de a folosi o altã
rugãciune, cel puþin în spaþiul privat. Ilustrând locul privilegiat de
care se bucura aceastã rugãciune în conºtiinþa creºtinã în veacul al
treilea, meritã menþionat faptul cã, atunci când îºi propune sã
vorbeascã despre rugãciune, Tertulian începe prin a vorbi despre Tatãl
nostru.74 Nu întâlnim aici nici o explicaþie cu privire la motivele care
l-au determinat pe autor sã aleagã aceastã rugãciune ca fiind cea mai
potrivitã pentru ordonarea discursului sãu. Or, însãºi absenþa oricãrei
justificãri indicã evidenþa ºi firescul identificãrii rugãciunii „Tatãl
nostru“ cu modelul rugãciunii sau inexistenþa contestaþiilor la adresa
statutului ei de rugãciune supremã. Acest statut se întemeiazã,
evident, pe caracterul revelat al acestei rugãciuni ºi pe revelarea ei
ca model de rugãciune anume recomandat. În plus, aceastã
rugãciune echivaleazã cu o mãrturisire a identitãþii credinþei, de vreme
ce creºtinii sunt singurii care-L pot numi pe Dumnezeu „Tatã“, întrucât
aºa au fost instruiþi de Hristos.75

Aºezat la extremã, ca ºi stringenþã a recomandãrilor folosirii
Rugãciunii domneºti, Sfântul Ciprian al Cartaginei (†258) se exprimã
în termeni de precizie juridicã:

„Între celelalte îndemnuri mântuitoare ºi învãþãturi divine, prin care
[Hristos] a sfãtuit pe poporul Sãu, El a dat ºi forma de a ne ruga ºi ne-a
arãtat ºi cum sã ne rugãm pentru a obþine mântuirea. Cel ce a fãcut sã
trãim ne-a învãþat ºi sã ne rugãm, cu acea bunãtate [...] pentru ca, vorbind
cãtre Tatãl ºi adresându-I rugãciunea pe care am învãþat-o de la Fiul
Lui, sã fim mai uºor ascultaþi. [...] Care rugãciune cãtre Tatãl poate fi
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spiritualã, dacã nu cea care ne-a fost datã de Hristos, Cel ce ne-a trimis
ºi pe Duhul Sfânt? Care rugãciune cãtre Tatãl poate fi adevãratã, dacã
nu cea care a fost exprimatã prin gura Fiului Sãu, care este El Însuºi
Adevãrul? Încât a ne ruga altfel decât ne-a învãþat El nu e neºtiinþã, ci
culpã, fiindcã El Însuºi a atras atenþia ºi a spus: «Aþi respins porunca
lui Dumnezeu, pentru ca s-o înlocuiþi cu tradiþia voastrã».“76

Aºadar, Sfântul Ciprian vede în rugãciunea „Tatãl nostru“ singura
rugãciune recomandabilã creºtinilor. Interesant, el îºi întemeiazã
preferinþa pentru ea prin încrederea cã Dumnezeu Tatãl trebuie sã
asculte rugãciunea noastrã întrucât recunoaºte în ea cuvintele Fiului
Sãu.77 Credinþa în eficienþa acestei rugãciuni e întregitã de argumentul
veracitãþii Celui care ne-a lãsat-o ca model de rugãciune. Rugãciunea
domneascã este adecvatã nu numai uzului particular, ci ºi celui obºtesc,
întrucât spiritul ei este prin excelenþã obºtesc: cererile ºi adresãrile nu
sunt formulate la singular, ci la pluralul colectivitãþii; ele nu vizeazã
bunãstarea sau favorizarea celui ce rosteºte rugãciunea, în detrimentul
celorlalþi, ci, dimpotrivã, promoveazã binele obºtesc ºi întãreºte coeziunea
comunitãþii.78 Acelaºi deziderat al ordinii în Bisericã îl animã ºi pe Sfântul
Ciprian. Ca ºi Tertulian, el îºi manifestã preferinþa pentru rugãciunea
obºteascã, iar rugãciunea „Tatãl nostru“ pare a fi admirabil construitã
tocmai în acest sens: prin intermediul ei, noi ne rugãm ca Dumnezeu
sã ne ierte greºelile unii altora, ceea ce duce la întãrirea din interior a
comunitãþii creºtine. 

Totodatã, rostirea publicã a aceleiaºi rugãciuni cu caracter
integrator de cãtre toatã adunarea ajutã la menþinerea ordinii în
Bisericã. În acest sens, Sfântul Ciprian îl parafrazeazã pur ºi simplu
pe Tertulian: 

„Când ne adunãm la un loc cu fraþii noºtri ºi facem jertfele divine
cu preotul lui Dumnezeu, trebuie sã nu uitãm respectul ºi disciplina pe
care le datorãm, sã nu facem rugãciuni pretutindeni, cu cuvinte nepotrivite,
ci sã ne adresãm lui Dumnezeu cu smerenie, nu cu glas zgomotos, fiindcã
Dumnezeu n-ascultã vocea noastrã, ci inima noastrã, ºi n-are nevoie de
strigãte Cel ce ne cunoaºte gândurile...“79

În continuare, este dat acelaºi exemplu al rugãciunii vameºului,
ascultatã datoritã atitudinii smerite din timpul rugãciunii, ºi a manierei
corecte (ca ºi conþinut) de a se ruga. Rostirea rugãciunii recomandatã
de Mântuitorul ne fereºte de dezordine, cereri nepotrivite ºi poliloghie.
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Credem cã aici trebuie cãutate raþiunile pentru care Sfântul Ciprian
se exprimã atât de drastic la adresa celor care preferau alte rugãciuni
celei lãsate de Mântuitorul. 

Un alt document de mare importanþã pentru problematica în
discuþie îl reprezintã Constituþiile Apostolilor.80 Acestea îndeamnã la
rugãciune continuã, iar, ca model, recomandã rostirea rugãciunii „pe
care ne-a învãþat-o Domnul“, adicã, evident, „Tatãl nostru“.81 În mod
asemãnãtor Didahiei, Constituþiile recomandã rostirea acestei rugãciuni
de trei ori pe zi; apare însã un element nou, prescrierea faptului cã
rugãciunea trebuie fãcutã cu faþa spre Rãsãrit.82 Obiceiul era, se pare,
foarte vechi. Împrumutat de la evrei, el a devenit rapid un semn
distinctiv al creºtinilor, echivalând cu o mãrturisire de credinþã prin
însãºi poziþia trupului.83 Prima oarã el este menþionat într-un canon
de-abia la Sfântul Vasile cel Mare, care aminteºte de acest obicei tocmai
pentru a acredita ideea valorii egale a tradiþiei nescrise (predaniei) cu
cea scrisã.84 Obiceiul era atât de vechi ºi de rãspândit încât nu era
nevoie ca el sã fie fixat în scris de cãtre vreun canon, ba, mai mult,
putea fi adus în sprijinul noþiunii de autoritate asociatã tradiþiei sau
cutumei. Între posibilele explicaþii teologice (toate provenind din secolul
al IV-lea) ale acestei vechi practici se numãrã amintirea cã faptului
cã din Rãsãrit vine lumina, care e Hristos, sau cã undeva în Rãsãrit
fusese situat paradisul pãmântesc, în care omul stãtuse de vorbã cu
Dumnezeu înainte de cãdere.85

Constituþiile Apostolilor mai învaþã faptul cã rugãciunea obºteascã
are mai mare putere decât cea particularã86, însã, chiar ºi aºa, pentru
a avea valoare, rugãciunea de obºte trebuie sã se desfãºoare în jurul
episcopului sau preotului: „de va face cineva ceva fãrã de episcop, în
zadar va face, cãci nu i se va socoti ca faptã, [...] aºa oricare laic,
sãvârºind ceva fãrã preot, se osteneºte în zadar“.87 Se afirmã astfel clar
cã nu existã rugãciune obºteascã în afara celei conduse de episcop sau
de preot. Un alt fapt nu lipsit de semnificaþie este acela cã le era interzis
credincioºilor sã se roage împreunã cu un creºtin venit dintr-o altã
comunitate pânã când aceluia nu i se verifica – în urma unei cercetãri
– ortodoxia credinþei. În mod expres le era interzis creºtinilor sã aibã
comuniune de rugãciune cu heterodocºii.88 Aceleaºi interdicþii aveau
sã fie fixate, ceva mai târziu, prin canoanele 45 ºi 64 apostolice ºi alte
canoane ale unor sinoade locale (6, 9 , 32, Laodiceea, etc.).89 Un element
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care distinge Constituþiile de alte scrieri este acela cã se recomanda ca
nevoiaºilor sã li se destãinuie numele binefãcãtorilor lor – fãrã a se face
sau a încuraja o cercetare pentru identificarea lor – pentru ca ei sã se
poatã ruga pentru binefãcãtorii lor, spunându-le pe nume.90

Postul ºi rugãciunea în secolul al IV-lea
La o privire mai atentã, constatãm existenþa unei „defazãri“, la

nivelul secolului al IV-lea ºi poate chiar la cel al secolului la V-lea, între
dezvoltarea rugãciunii ºi cea a postului în Bisericã. Fenomenul se
constatã atât la nivelul practicii cultice, cât ºi la cel corelativ, canonic.
Rugãciunea, ca ºi expresie a pietãþii Bisericii, ne apare ca dezvoltându-se
mult mai repede decât practica postului; rugãciunile cresc în numãr
ºi amploare. Totodatã, se constatã existenþa unor iniþiative ferme de
unificare ºi uniformizare a cultului. Aici trebuie incluse ºi eforturile,
deja remarcate, de impunere a unei discipline cultice. În aceeaºi
perioadã, a secolelor III-IV, postul îºi pãstreazã caracterul local ºi divers.
Posturile sunt încã chestiuni care þin de tradiþii locale, de exigenþe
personale. Chiar ºi posturile mari sunt prezente doar in nuce, având
dimensiuni care, în general, nu depãºesc câteva zile. Ca atare,
prescripþiile privitoare la post aferente acestei perioade sunt rare ºi au
un caracter mai degrabã personal ºi omiletic. Situaþia avea sã se schimbe
doar începând cu a doua jumãtate a secolului al IV-lea, pãstrând însã
decalajul specific dintre practicã ºi legiferare. Deplina uniformizare
bizantinã a posturilor avea sã vinã de-abia în secolul al XII-lea. 

Datarea celor mai vechi scrieri cu caracter canonic ca provenind
cel mai târziu din prima parte a secolului al IV-lea91, transferã discuþia
întemeiatã patristic despre rugãciune în secolul al IV-lea în planul
canonic, întrucât rugãciunea constituie o preocupare continuã a
canoniºtilor. Cu toate acestea, vom urmãri câteva jaloane ale integrãrii
liturgice a rugãciunii-model, „Tatãl nostru“.

Secolul al IV-lea aduce cu sine o sensibilã dezvoltare a canonului
euharistic, dar ºi primele încercãri de cristalizare ºi uniformizare a
acestuia. E suficient sã amintim de demersul de diortosire pe care l-au
întreprins sfinþii Vasile cel Mare ºi Ioan Gurã de Aur, care au revizuit
teologic liturghiile în uz în comunitãþile pãstorite de ei, lãsând astfel
Bisericii liturghiile care le poartã numele. Cu toate acestea, nu trebuie
înþeles cã Rugãciunea domneascã este trecutã în umbrã. Ea ocupã un
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loc de cinste în canonul euharistic, ºi, mai mult, un loc de sine în cultul
obºtesc. Existã mãrturii de facturã patristicã interpretabile în sensul
includerii acestei rugãciuni în rânduiala botezului, în secolele III-IV.
Cele mai clare ne vin, însã, dintr-o perioadã mai târzie, respectiv de la
Fericitul Augustin (†430), care, într-una din predicile sale, se
adreseazã catehumenilor, avertizându-i cã mai aveau nouã zile pânã
la Botez, rãgaz care trebuia folosit de cãtre aceºtia pentru a învãþa bine
Simbolul Credinþei ºi Rugãciunea domneascã, pentru cã, în ziua
Botezului, trebuiau sã le rosteascã în faþa întregii comunitãþi.92

Cea mai veche menþionare a rugãciunii „Tatãl nostru“, ca fãcând
parte din canonul euharistic, ne vine de la Sfântul Chiril al Ierusalimului
(†386), care, explicând liturghia credincioºilor în catehezele sale adresate
catehumenilor, menþioneazã aceastã rugãciune (în Cateheza a V-a) ca
fiind plasatã dupã „rugãciunea Jertfei“, dar înainte de împãrtãºirea
propriu-zisã.93 Alte mãrturii indicã prezenþa acestei rugãciuni în liturghiile
Sfântului Marcu, în cea a Sfântului Iacob sau în Liturghia celor
doisprezece Apostoli. Ea putea fi intonatã de preot ºi recitatã de
credincioºi, rostitã simplu sau precedatã de rugãciuni introductive.94

Aºa cum am arãtat, postul le era binecunoscut autorilor patristici
din secolul al treilea. Remarcam, de asemenea, cã, exceptând postul
de miercurea ºi vinerea, nu exista un acord între autorii cercetaþi în
privinþa felului ºi duratei posturilor. Chiar ºi acordul în privinþa postului
sãptãmânal obiºnuit e unul principial: nu existã, pânã în epoca primelor
canoane, precizãri asupra modului de a posti, anume care mâncãruri
sunt admise ºi care nu, orele meselor, o pravilã a rugãciunii, etc.
Aceastã lipsã de precizãri – sau de suprapunere a acestora – poate fi
explicatã în sensul existenþei unor cutume foarte puternice. La rândul
ei, aceastã explicaþie nu exclude, însã, vreuna din explicaþiile diversitãþii
locale a tradiþiilor. 

Fãrã îndoialã, postul de miercurea ºi vinerea este cel mai vechi.
Aºa cum s-a putut constata, originile sale creºtine urcã pânã în secolul
I dupã Hristos. Mãrturiile literare cele mai numeroase în favoarea
respectãrii acestui post ne vin din secolul al III-lea. Însã, datoritã
vechimii acestei practici, de cele mai multe ori lipsesc precizãrile de
ordin practic cu privire la þinerea sa: dacã, în secolul I, practica
moºtenitã de la evrei excludea nevoia unei explicaþii, în secolul al II-lea,
acest post avea deja o istorie creºtinã îndeajuns de veche încât sã
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implice o dozã de formalism câºtigat. Mãrturiile urmãtoarelor douã
veacuri oscileazã între enumerãri95 ºi îndemnuri de reevaluare a
postului din perspectivã spiritualã. Acest post este de o importanþã
excepþionalã nu numai din perspectiva vechimii, ci ºi a asprimii. În
acest din urmã sens, el se constituie într-un etalon: severitatea
postului de miercurea ºi vinerea avea sã fie echivalatã cu cea a postului
ulterior al Pãresimilor96; acest lucru se poate constata din excluderea
dezlegãrilor, comunã celor douã posturi în cauzã.97

Postul Paºtilor este cel mai vechi dintre posturile de duratã ale
anului bisericesc. Cu toate acestea, mãrturiile privind practicarea acestui
post sunt târzii. Am vãzut cã, în vremea lui Tertulian, Postul Paºtilor
nu depãºea una sau douã zile. O altã mãrturie din secolul al III-lea vine
din partea episcopului Dionisie al Alexandriei (†c.264). Într-o scrisoare
adresatã lui Vasilide, episcopul alexandrin atesta cã, la acea datã, postul
pascal alexandrin nu depãºea o sãptãmânã. Însã chiar ºi episcopul
admitea cã aceastã este o practicã din mai multe întâlnite.98 Exemplul
de mai sus dovedeºte cât de diferite erau tradiþiile locale în privinþa
postului Paºtilor. Liturgiºtii admit cã unii creºtini posteau complet zilnic,
mâncând doar seara, alþii posteau mai multe zile în ºir: ºase, ºapte zile,
ajungându-se ulterior pânã la ºase sãptãmâni. Postul Paºtilor, în forma
actualã, de ºapte sãptãmâni, este de sorginte antiohianã. El fost adoptat
definitiv de Bisericã începând cu secolul al IV-lea.99 Deºi existau canoane
ale unor sinoade locale care încercau sã impunã consumarea exclusiv
a hranei uscate în decursul acestui post100, existã temeiuri care ne
determinã sã credem cã, în secolul al IV-lea, în unele locuri, se consuma
untdelemn, vin ºi chiar peºte în decursul acestui post.101

Postul Naºterii Domnului este ceva mai nou decât cel al Paºtilor.
Cele mai vechi atestãri ale practicãrii acestui post ne vin din secolele
IV-V. Astfel, relevante în acest sens sunt douã omilii: una a Fericitului
Augustin, Sermo 236, De tempora, ºi alta a lui Leon cel Mare al Romei,
Sermo II, De ieiunio X mensis.102 Evoluþia acestui post cunoaºte etape
similare celei a Postului Paºtilor: de la ºapte zile s-a ajuns la ºase
sãptãmâni, durata sa fixându-se definitiv, prin sinodul local de la
Constantinopol din anul 1166, la patruzeci de zile. Cu toate acestea,
în anumite tradiþii locale, postul Crãciunului era cunoscut încã de
la o datã mai înaintatã sub aceastã formã. Mãrturie poate fi adus în
acest sens patriarhul Nichifor Mãrturisitorul al Constantinopolului
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(† 818), care denumea în secolul al IX-lea acest post ca Postul Sfântului
Filip, întrucât postul Naºterii începea a doua zi dupã sãrbãtoarea
Sfântului Apostol Filip, sãrbãtorit la 14 noiembrie.103

Postul Sfinþilor Apostoli e atestat în secolul al IV-lea de cãtre
Constituþiile Apostolice (cartea a V-a, cap. 20).104 Alte mãrturii mai aflãm
la Sfântul Atanasie cel Mare ºi la Teodoret al Cirului. Exprimându-se
în termeni asemãnãtori, cei doi autori afirmã cã în prima sãptãmânã
dupã Cincizecime, creºtinii posteau ºi ieºeau în cimitir spre a se ruga.105

În fine, ultimul dintre posturile mari din cursul anului bisericesc
este cel al Adormirii Maicii Domnului. El este cu siguranþã cel mai nou
dintre posturile de peste an, originea sa fiind de cãutat, potrivit Pãrintelui
Profesor Ene Braniºte, în secolul al V-lea. Durata acestui post a oscilat
de la o zi (în Antiohia), la 4 sau 8 zile (Constantinopol, respectiv
Ierusalim), ºi nu mai puþin a oscilat ºi luna în care se postea, între
august ºi septembrie.106 ªi practica acestui post a fost uniformizatã în
Rãsãrit prin hotãrârile sinodului local de la Constantinopol, din 1166.107

Dupã ce am anticipat discuþia canonicã despre aceste posturi
încercând sã le dãm o justificare istoricã, sã ne întoarcem privirile asupra
concepþiei despre post ºi relaþia acestuia cu rugãciunea, aºa cum apare
ea reliefatã în scrierile a doi dintre Sfinþii Pãrinþi ai veacului al IV-lea:
Vasile cel Mare (†379) ºi Ioan Gurã de Aur (†407). Evident, fiecare din
aceºti doi autori ar merita un capitol dedicat, dacã am cerceta lucrurile
din perspectivã omileticã sau ascetic-spiritualã; iconomia lucrãrii nu
ne permite acest lucru. Ne vom opri la unele dintre afirmaþiile relevante,
altele decât cele cu conþinut canonic, însã vizând de asemenea disciplina
culticã a postului ºi articularea acestuia cu rugãciunea.

De la Sfântul Vasile cel Mare ne-au parvenit douã omilii care
vizeazã postul. Din acestea putem extrage o serie de precepte. În primul
rând, remarcãm la marele capadocian efortul de a argumenta teologic
necesitatea postului. Pentru prima oarã gãsim afirmaþia potrivit cãreia
postul se întemeiazã postul se întemeiazã pe porunca adresatã primilor
oameni în paradis, ºi cã aduce beneficii de ordin fizic.108 Între
precedentele biblice, sunt citaþi Moise, Samson, Ilie, Elisei, tinerii
aruncaþi în cuptor, ºi Domnul Hristos Însuºi.109 Dupã ce vorbeºte de
foloasele postului, Sfântul Vasile exclamã: 

„Îmbuibarea, însã, este cel dintâi pas pe calea desfrâului. Odatã
cu petrecerea, cu beþia ºi cu mâncãrurile pregãtite cu multã grijã, vine
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ºi tot felul de desfrânare dobitoceascã. Din pricina poftei odrãslite în
suflet de pe urma îmbuibãrii cu mâncare ºi cu vin, oamenii ajung ca
niºte armãsari înverºunaþi. Legãturile nefireºti dintre oameni sunt
datorate beþivilor; ei cautã pe femeie în bãrbat ºi pe bãrbat în femeie.
Postul, dimpotrivã, cunoaºte mãsura chiar în cãsnicie; ºi osândind lipsa
de mãsurã chiar în cele îngãduite de lege, lasã rãgaz potrivit stãruinþei
în rugãciune“.110

Deºi nu reiese clar care era modalitatea de postire în comunitatea
din Cezareea Capadociei, totuºi putem sã afirmãm cã postul
presupunea cel puþin abþinerea de la carne ºi vin ºi înfrânare trupeascã.
Masa de post presupunea o depreciere calitativã dar ºi cantitativã a
alimentelor. În repetate rânduri sfântul Vasile avertizeazã cu nu existã
cale de mijloc, ºi cã întreg efortul depus în a posti se poate pierde
printr-o scãpare, cum ar fi o beþie, înþeleasã ca o dispensã auto-
acordatã.111 La post sunt chemaþi ºi bãtrânii, femeile ºi copiii.112 De
asemenea, Sfântul afirmã faptul cã postul trebuie sã fie un rãgaz de
rugãciune. Postul este lipsit de sens fãrã complinirea sa spiritualã: 

„Pentru ca postul sã fie vrednic de laudã, nu-i de ajuns sã ne
înfrânãm de la mâncãri; trebuie sã postim post primit ºi bine-plãcut lui
Dumnezeu. Iar postul adevãrat este înstrãinarea de pãcat, înfrânarea
limbii, oprirea mâniei, îndepãrtarea de pofte, de bârfeli, de minciunã,
de jurãmântul strâmb.“113

De la Sfântul Ioan Gurã de Aur ne-a rãmas o întreagã serie de
omilii dedicate postului. Chiar din simplul lor titlu aceste omilii atestã
practica de sorginte antiohianã de a posti patruzeci de zile (numãrate
ca zile de post deplin) înainte de Paºti: Cuvânt de sfãtuire la începutul
sfântului post de patruzeci de zile114 sau Omilia a VI-a: în a ºasea
sãptãmânã a Sfântului post de patruzeci de zile115. Sfântul Ioan
Hrisostom se exprimã în termeni asemãnãtori Sfântului Vasile cel Mare
cu privire la post, vorbind despre întemeierea biblicã a postului ºi
corelând aceastã linie argumentativã cu cea bazatã pe exaltarea
foloaselor fizice al postului.116 Rezumând, el spune: 

„Postul este hrana sufletului; ºi dupã cum hrana cea trupeascã, tot
aºa ºi postul face mai puternic sufletul, îl face mai uºor, îi dã aripi, îl face
sã stea la înãlþime, sã se gândeascã la cele de sus ºi sã se ridice mai
presus de plãcerile ºi dulceþile acestei vieþi. ªi dupã cum corãbiile uºoare
strãbat mai iute mãrile, iar dacã sunt încãrcate peste mãsurã se scufundã,
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tot aºa ºi postul face mai uºoarã mintea ºi o pregãteºte sã strãbatã cu
uºurinþã oceanul acestei vieþi [...] Beþia ºi îmbuibarea, dimpotrivã,
îngreunând mintea ºi îngrãºând trupul, robeºte sufletul, îl asediazã din
toate pãrþile, nu-i lasã sãnãtoasã puterea de judecatã, îl face sã se îndrepte
spre prãpãstii ºi sã lucreze totul împotriva mântuirii lui“.117

Dacã fragmentul de mai sus expune sintetic rostul postului în
creºtinism, el trebuie corelat, evident cu atenþionarea asupra modalitãþi
corecte de a posti: degeaba postim daca nu ne abþinem ºi de la pãcate,
dacã nu facem milostenie sau asuprim pe alþii, dacã ne „îmbãtãm cu
pofte“, dacã ne îndulcim cu spectacole care promoveazã desfrâul.118 Miza
postului e, evident, una spiritualã. În acest sens, Sfântul Ioan Hrisostom
atrage atenþia asupra pãcatelor pe care le sãvârºim cu gândul.

În repetate rânduri, Sfântul Ioan Gurã de Aur s-a strãduit sã-i
facã pe ascultãtorii sãi sã înþeleagã cât de mare putere are rugãciunea,
mai ales atunci când e nevoie de pocãinþã.119 În acest sens, în contextul
discuþiei despre post, pãrintele antiohian aratã cum pocãinþa sincerã
ºi profundã poate vindeca orice cãdere. Exemplul suprem este dat de
lepãdarea ºi reabilitarea lui Petru120, însã alte exemple pot constitui
cazul lui Iona sau pocãinþa ninivitenilor.121 În învãþãtura Sfântului Ioan
Gurã de Aur, nu se poate face distincþie între post ºi rugãciune. Cele
douã se implicã reciproc. Nevoia de pocãinþã se exprimã firesc prin post
ºi rugãciune. Eficienþa uneia depinde de prezenþa celeilalte.
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SFÂNTA TAINÃ A MÃRTURISIRII 
ÎN VIAÞA BISERICII

Pr. Lect. Dr. Marian Vâlciu
Facultatea de Teologie Ortodoxã

Universitatea „Valahia“ - Târgoviºte

Spovedania este taina prin care credinciosul dobândeºte iertarea
pãcatelor sãvârºite dupã botez ºi împãcarea cu Dumnezeu ºi cu Biserica,
în urma manifestãrii cãinþei pentru pãcatele sãvârºite ºi a mãrturisirii
lor înaintea preotului duhovnic. Aceastã tainã a mai fost numitã ºi „al
doilea botez“, adicã taina prin care se curãþesc pãcatele personale
mãrturisite înaintea preotului duhovnic ºi se reface legãtura spiritualã
cu Biserica, legãturã slãbitã din pricina pãcatelor, locul apei de la botez
fiind luat de lacrimile pocãinþei. 

Aceastã Sfântã Tainã a fost instituitã de Însuºi Mântuitorul
Hristos, dupã învierea Sa din morþi, când a suflat asupra ucenicilor
Sãi ºi a zis: „ Luaþi Duh Sfânt, cãrora le veþi ierta pãcatele, se vor ierta
lor ºi cãrora le veþi þine, þinute vor fi “ (Ioan 20, 22-23), dupã ce în
prealabil o fãgãduise lor prin cuvintele: „ Amin grãiesc vouã: Oricâte
veþi lega pe pãmânt, vor fi legate ºi în cer, ºi oricâte veþi dezlega pe
pãmânt, vor fi dezlegate ºi în cer “ (Matei 18, 18).

Taina Spovedaniei beneficiazã atât de temeiuri scripturistice1, cât
ºi patristice, care demonstreazã sãvârºirea ei ca tainã în epoca apostolicã
ºi patristicã. Subliniind importanþa sãvârºirii acestei Sfinte Taine, Sfântul
Ioan Gurã de Aur spune: „ Oameni care trãiesc pe pãmânt ºi locuiesc
pe el, au primit îngãduinþa sã administreze cele cereºti ºi au o putere pe
care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor. Nu s-a spus
îngerilor, ci oamenilor:<<Oricâte veþi lega pe pãmânt, vor fi legate ºi în
cer ºi oricâte veþi dezlega pe pãmânt , vor fi dezlegate ºi în cer>>(Matei
18, 18). Au ºi stãpânii pãmântului puterea de a lega; dar leagã numai
trupurile. Puterea de a lega a preoþilor, însã, leagã sufletele ºi strãbate
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cerurile; Dumnezeu întãreºte sus în ceruri cele fãcute de preoþi jos pe
pãmânt; Stãpânul întãreºte hotãrârea datã de robi. Ce oare altceva a
dat Dumnezeu preoþilor decât toatã puterea cereascã?...Ce putere poate
fi mai mare ca aceasta?... Vãd, însã, cã toatã aceastã putere a fost
încredinþatã de Fiul preoþilor “2.

Atât în Sfânta Scripturã, cât ºi în Sfânta Tradiþie, au fost folosite
diferite denumiri pentru Taina Spovedaniei: pocãinþã, subliniindu-se
starea pe care trebuie sã o manifeste credinciosul cu aceste prilej;
penitenþã, ceea ce confirma starea de vinovãþie a celui ce pãcãtuia;
mãrturisire, denumire prin care se arãta modalitatea de sãvârºire a
Tainei; iertare, dezlegare, împãcare prin care se subliniau efectele Tainei,
adicã iertarea pãcatelor ºi împãcarea credinciosului cu Dumnezeu ºi
cu Biserica.

Uneori se întâlneºte afirmaþia potrivit cãreia pânã prin secolul al
IV-lea, Spovedania se sãvârºea public ºi numai prin intervenþia
Patriarhului Nectarie al Constantinopolului din 391 aceastã practicã a
fost interzisã. În legãturã cu aceastã afirmaþie trebuie sã facem câteva
precizãri. Ea are la bazã confuzia care se fãcea între mãrturisirea pãcatelor
ºi penitenþa ce urma acesteia. Este adevãrat cã, încã din sec. al III-lea,
penitenþa avea un caracter public, mai ales în cazul pãcatelor grave, fiind
strict reglementatã prin disciplina penitenþialã care obliga pe cei ce se
fãceau vinovaþi de astfel de pãcate sã rãmânã în pridvorul bisericii,
luându-le dreptul de a aduce daruri ºi de a participa astfel la Sfânta
Liturghie, însã aceasta, penitenþa, era manifestatã dupã ce în prealabil
avea loc o mãrturisire particularã a pãcatelor înaintea duhovnicului,
acesta din urmã recomandând penitenþa publicã ca o formã de a-l ajuta
pe penitent spre îndreptare înfrângându-i pornirea spre pãcat. „ Patriarhul
Nectarie nu desfiinþeazã mãrturisirea publicã a unor astfel de pãcate
grave (mãrturisire care avea caracter particular dupã cum am arãtat
mai sus-n.n), ci penitenþa publicã a acestora, din cauza unor incidente
care puteau avea loc “3. În orice caz, istoria Bisericii ne aratã cã încã de
la început, Spovedania a avut un caracter particular, mãrturisirea publicã
a fost observatã ºi practicatã o vreme ca particularitate în ceea ce priveºte
sãvârºirea acestei Sfinte Taine. 

Sãvârºitorii Spovedaniei sunt arhiereii ºi preoþii duhovnici. Trebuie
spus cã nu orice preot poate spovedi, ci doar acela care a primit hirotesia
în duhovnic. Cu privire la aceastã chestiune trebuie sã facem câteva
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precizãri. De la început subliniem faptul cã orice preot hirotonit valid
are puterea haricã de a lega ºi dezlega pãcatele, hirotonia conferindu-i
celui ce o primeºte puterea ºi dreptul de a sãvârºi toate lucrãrile
sfinþitoare specifice treptei preoþiei, mai puþin cele rezervate exclusiv
arhiereului: administrarea Tainei Hirotoniei, Sfinþirea antimiselor,
Sfinþirea Sfântului ºi Marelui Mir, târnosirea bisericilor. 

În ceea ce priveºte calitatea de duhovnic, aceasta se dobândeºte
în urma primirii de cãtre cel deja hirotonit a unei hirotesii, adicã o slujbã
de binecuvântare prin care acesta este îndreptãþit sã sãvârºeascã Taina
Spovedaniei, dobândind dreptul de a exercita ceea ce potenþial a primit
prin Hirotonie, adicã puterea de a lega ºi dezlega pãcatele. Hirotesia
în duhovnic nu trebuie consideratã o rânduialã care completeazã Taina
Hirotoniei, aceasta neaducând un har special preotului deja hirotonit,
ci doar un drept sau o încuviinþare de a se folosi de ceea ce de fapt are
prin Hirotonie. Preotul deja hirotonit primeºte o binecuvântare care îl
întãreºte pentru a putea administra Sfânta Tainã a Spovedaniei ºi nu
un har special care s-ar adãuga la acela primit prin Taina Hirotoniei,
sporind cumva eficacitatea acesteia. În consecinþã trebuie sã spunem
cã nu hirotesia în duhovnic îi dã celui hirotonit puterea de a lega ºi
dezlega, ci hirotonia în preot. 

Pe de altã parte, se înþelege cã Taina Spovedaniei sãvârºitã de
cãtre un preot care este hirotonit valid, dar care nu a primit hirotesia
în duhovnic, îºi produce efectele harice specifice în mod deplin, dar
pentru cã rânduiala tradiþionalã a Bisericii nu îngãduie acest lucru,
cel care încalcã aceastã rânduialã este supus pedepselor canonice4.

Motivul pentru care duhovnicia se dobândeºte prin hirotesie pânã
astãzi, este unul de naturã istoricã ºi canonicã. La început, atât
episcopii, cât ºi preoþii dobândeau prin actul hirotoniei (care potrivit
prevederilor canonice se sãvârºea la vârsta de 30 de ani – canonul 14
Sin. V-VI Ec.5) calitatea ºi puterea de a administra Taina Spovedaniei.
Aceastã stare de lucruri a fost menþinutã pânã în momentul în care
prescripþia canonicã menþionatã mai sus, vârsta de 30 de ani, a început
sã nu mai fie respectatã în cazul preoþilor. În aceastã situaþie s-a
introdus o nouã rânduialã potrivit cãreia nu toþi cei care primeau
hirotonia în preot aveau ºi dreptul de a administra Spovedania imediat
dupã hirotonie, drept pe care îl primeau dupã ce trecea un oarecare
timp, necesar pentru formarea duhovniceascã a tânãrului preot ºi
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pentru dobândirea unei experienþe care se dobândeºte odatã cu vârsta,
care sã îl facã pe cel hirotonit sã sãvârºeascã aceastã Tainã cu pricepere
ºi îndemânare, cu maturitate ºi rãspundere. Aºa se face cã pânã astãzi
aceastã rânduialã a rãmas valabilã, hirotesia în duhovnic sau „facerea
duhovnicului“ cum mai este numitã, administrându-se de cãtre
arhiereu la o anumitã perioadã dupã primirea hirotoniei, perioadã care
este stabilitã de cãtre arhiereu, de regulã dupã încheierea perioadei
de practicã liturgicã de dupã hirotonie ºi înainte de instalarea preotului
nou hirotonit în parohie. 

De asemenea, trebuie spus cã, în ceea ce priveºte pãcatele mari,
cum ar fi lepãdarea de credinþã, pãcatul uciderii ºi pãcatele legate de
slujirea preoþeascã, acestea trebuie mãrturisite înaintea arhiereului6.
Monahii care nu sunt hirotoniþi preoþi nu pot sãvârºi Taina Spovedaniei,
deoarece, neavând harul preoþiei, nu pot da iertarea pãcatelor7.

Biserica recomandã ca fiecare credincios sã aibã duhovnicul sãu
care sã nu fie schimbat decât pentru cazuri deosebite8 (trecerea la
Domnul a duhovnicului, mutarea într-o altã localitate etc) deoarece
preotul este ca ºi un doctor, un doctor sufletesc al credincioºilor. Între
duhovnic ºi credincios se creeazã o legãturã de suflet, de încredere,
duhovnicul având posibilitatea ca de la o spovedanie la alta sã
urmãreascã ºi sã observe îndreptarea credinciosului ºi progresul lui
spiritual, poate observa dacã sfaturile pe care le-a recomandat
credinciosului au fost folositoare sau nu, ºi nu în ultimul rând poate
constata dacã epitimia stabilitã credinciosului a fost îndeplinitã ºi dacã
ea a avut efectele avute în vedere atunci când a fost stabilitã. În
legãturã cu epitimia sau canonul, trebuie sã spunem cã dacã un
credincios se aflã sub canon, dezlegarea o poate da numai
duhovnicul care l-a stabilit ºi în nici un caz alt duhovnic9 (Can. 12.
Apostolic).

În ceea ce priveºte primitorii Tainei Mãrturisirii, menþionãm faptul
cã aceºtia sunt toþii creºtinii ortodocºi care au conºtiinþa împovãratã
de pãcate ºi care doresc sã îºi îndrepte ºi sã îºi schimbe viaþa. Este
adevãrat cã sunt creºtini care nu îºi simt conºtiinþa încãrcatã de pãcate,
dar asta nu înseamnã cã sunt lipsiþi de pãcate ºi cã nu au motiv pentru
a se spovedi. Sfântul Ioan Evanghelistul ne atrage atenþia în acest sens
atunci când spune: „ Dacã zicem cã pãcat nu avem, ne amãgim pe noi
înºine ºi adevãrul nu este la noi. Dacã mãrturisim pãcatele noastre, El
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este credincios ºi drept. Ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã pe
noi de toatã dreptatea “ (I Ioan 1, 9-10). 

Ca ºi în cazul mirenilor, preotul trebuie sã se spovedeascã ori de
câte ori îºi simte cugetul încãrcat de pãcate10 ºi mai ales trebuie sã se
spovedeascã mãrturisindu-ºi pãcatele ºi neglijenþele sãvârºite în timpul
exercitãrii slujirii liturgice. Cultivarea de cãtre preot a Spovedaniei în
calitatea de penitent îi aduce ºi un alt câºtig, altul decât cel de naturã
moralã, un câºtig care se referã la formarea ºi pregãtirea pastoralã. În
dialogul care are loc la spovedanie între preotul care se spovedeºte ºi
duhovnicul sãu, acesta are posibilitatea sã lãmureascã pentru sine o
serie de situaþii fie de naturã liturgicã, fie de naturã pastoralã sau
duhovniceascã, o serie de decizii, sfaturi ºi recomandãri pe care el însuºi
le-a întrebuinþat în calitatea de duhovnic, îmbunãtãþindu-ºi astfel propria
sa slujire, în urma sfaturilor ºi recomandãrilor primite de la
duhovnicul sãu. Astfel, la Spovedanie, atât în cazul clericilor, cât ºi al
mirenilor, pe lângã scopul moral se realizeazã ºi un alt scop, acela
formativ, instructiv ºi pastoral în ultimã instanþã. 

Un alt aspect legat de Taina Spovedaniei este cel referitor la timpul
mãrturisirii. Trebuie sã spunem de la început cã, în principiu,
spovedania nu este legatã de termene fixe din cursul anului bisericesc,
credincioºii putând merge la duhovnic pentru spovedanie ori de câte
ori ºi oricând simt nevoia de a-ºi uºura cugetul de povara pãcatelor ºi
a primi mângâiere ºi dezlegare din partea duhovnicului. Aºadar este
vorba de aºa numitul criteriu al necesitãþii individuale. Însã, având în
vedere faptul cã nu toþi credincioºii au conºtiinþa datoriei ºi
sentimentul necesitãþii în ceea ce priveºte Spovedania, Biserica
rânduieºte prin a patra poruncã bisericeascã ca mãrturisirea pãcatelor
sã se facã de patru ori pe an, în cele patru posturi, al Crãciunului, al
Paºtilor, al Sfinþilor Apostoli ºi al Adormirii Maicii Domnului, iar dacã
nu este cu putinþã, mãcar în postul Paºtilor11. Fãrã îndoialã cã aceastã
poruncã este valabilã ºi ar fi foarte bine dacã toþi credincioºii s-ar spovedi
în cele patru posturi de peste an sau cel puþin în postul Paºtilor potrivit
poruncii amintite, însã nu trebuie înþeles cã porunca ne obligã sã ne
spovedim doar atunci, ci dimpotrivã, oferã libertatea ca fiecare credincios
sã se spovedeascã ori de câte ori simte nevoia. Dacã un credincios are
nevoia de spovedanie, nu trebuie sã aºtepte perioada de post pentru
a se spovedi, ci el trebuie, are libertatea, de a alerga la duhovnic deîndatã,
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pentru a primi iertarea ºi a afla liniºtea sufleteascã ce se dobândeºte
în urma mãrturisirii pãcatelor. 

De asemenea, trebuie sã arãtãm faptul cã în unele pãrþi din þarã
este întâlnit obiceiul ca spovedania sã se sãvârºeascã în prima ºi în
ultima sãptãmânã, de regulã, în posturile mai lungi, al Crãciunului ºi
al Paºtilor, ceea ce face ca, de cele mai multe ori, preotul sã fie asaltat
de mulþi credincioºi care doresc sã se spovedeascã ºi în ultimã instanþã,
se creeazã aglomeraþie care este stresantã atât pentru preotul duhovnic,
cât ºi pentru credincioºi. În aceste condiþii preotul nu mai are timpul
necesar pentru a se dedica unei reale cercetãri duhovniceºti pentru
fiecare credincios în parte ºi, din nefericire, spovedania, în loc de mijloc
de zidire duhovniceascã, devine un act formal. Ba mai mult, pot fi
întâlniþi preoþi care din ignoranþã, acceptã ºi menþin o astfel de situaþie
în Bisericile lor, sãvârºind Spovedania fãrã responsabilitate, la uºa
altarului „ între douã ectenii mici “ la slujba vecerniei, a utreniei ºi chiar
a Sfintei Liturghii, o practicã nefolositoare ºi pãguboasã atât pentru
credincioºi ºi Bisericã, cât ºi pentru prestigiul preoþesc în general, fãrã
a mai face referire la renunþarea „benevolã“ de a considera ºi observa
aceastã Tainã, ca fundamental mijloc pentru ceea ce înseamnã
pastoraþia individualã.

În aceste condiþii trebuie înþeles faptul cã aceastã practicã este
totalmente nejustificatã, ea avându-ºi originea în neînþelegerea corectã
a recomandãrii pe care o face Biserica cu privire la diferite categorii de
credincioºi (copiii cu vârsta între 7 ºi 12 ai, persoanele bolnave ºi bãtrânii)
în ceea ce priveºte nu Spovedania, ci practica postului12, aceste categorii
de credincioºi fiind obligate sã posteascã dupã rânduialã, doar în prima
ºi ultima sãptãmânã a postului, fãrã ca aceasta sã însemne cã o astfel
de recomandare atrage dupã sine obligativitatea sãvârºirii Spovedaniei. 

La aceasta se adaugã obiceiul ca Spovedania sã se sãvârºeascã
doar în vederea primirii Sfintei Euharistii. Acest obicei nu este greºit,
având în vedere cã astfel se subliniazã o strânsã legãturã între starea
de curãþenie sufleteascã ºi moralã care se dobândeºte prin Spovedanie
ºi Sfânta Împãrtãºanie. Cu toate acestea trebuie spus cã Spovedania ºi
împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele Mântuitorului Hristos sunt lucrãri
de sine stãtãtoare, Spovedania putând fi sãvârºitã singurã, pentru ceea
ce reprezintã ea ca Tainã ºi nu numai ca un ritual pregãtitor pentru a
primi Sfânta Împãrtãºanie, cum este înþeleasã de cãtre unii credincioºi13.
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Pentru a putea fi evitate astfel de situaþii, dincolo de revigorarea
lucrãrii catehetice a preotului, se impune cu necesitate stabilirea unor
programe pastorale, în general, ºi a unor programe de spovedanie în
perioada postului, care vor fi aduse la cunoºtinþa credincioºilor. Nu este
deloc lipsit de importanþã ca preotul, cu acest prilej, sã împartã parohia
în mai multe sectoare ºi sã alcãtuiascã o invitaþie scrisã la mãrturisire,
care sã fie adresatã fiecãrei familii de creºtini din fiecare sector, invitaþie
în care sã se precizeze programul de spovedanie al preotului, ziua ºi
sãptãmâna din post când sunt aºteptaþi la spovedanie membrii familiei
respective. Considerãm cã o astfel de iniþiativã pastoralã nu este lipsitã
de realism, ci dimpotrivã, credem cã este un act de eleganþã ºi o inspiratã
metodã pastoralã care aratã preocuparea ºi interesul deosebit al preotului
duhovnic pentru progresul spiritual al credincioºilor sãi14. În acest fel
va fi evitatã aglomeraþia la Spovedanie, iar preotul duhovnic va putea
sã acorde atenþia duhovniceascã cuvenitã, fiecãrui credincios în parte. 

Cu privire la locul sãvârºirii Spovedania se sãvârºeºte de regulã
în Bisericã în faþa unei icoane a Mântuitorului Hristos pentru ca cel
ce se mãrturiseºte sã aibã convingerea cã se aflã înaintea lui Dumnezeu.
În vechime locul din Bisericã unde se sãvârºea Spovedania era pridvorul
sau pronaosul întrucât în perioada primelor secole din istoria Bisericii
creºtine, când exista disciplina penitenþialã, acesta era locul rezervat
penitenþilor. În cazul bolnavilor ºi al bãtrânilor, Spovedania se poate
sãvârºi ºi în case particulare. Ceea ce trebuie avut în vedere, atunci
când se sãvârºeºte Spovedania, este cadrul ºi condiþiile de loc ºi timp
care sã asigure sinceritatea spovedaniei ºi secretul acesteia, tocmai
pentru ca mãrturisirea sã poatã fi fãcutã în voie ºi fãrã grabã.

În ceea ce priveºte Rânduiala Tainei Spovedaniei, regulile tipiconale
spun cã preotul trebuie sã fie îmbrãcat în toate veºmintele sau mãcar
cu epitrahil ºi felon.

Rânduiala Spovedaniei are urmãtoarea structurã: 

1. Partea introductivã:
- Binecuvântarea micã
- Rugãciunile începãtoare
- Psalmul 50 
- Troparele de umilinþã 
- cele douã rugãciuni de iertare 
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2. Mãrturisirea propriu-zisã, parte care este introdusã prin rostirea
rugãciunii „ Iatã fiule, Hristos stã nevãzut primind mãrturisirea ta
cea cu umilinþã…“, urmatã de mãrturisirea pãcatelor penitentului,
ajutat de preot prin diferite întrebãri.

3. Partea finalã a slujbei: - molitfa de iertare
- ectenie întreitã prescurtatã
- otpustul
- rugãciunea de dezlegare însoþitã de semnul sfintei cruci

pe care duhovnicul îl face cu mâna dreaptã peste creºtetul
penitentului

- Cuvine-se cu adevãrat
- Canonul sau epitimia15.

Atunci când sunt de spovedit mai mulþi credincioºi, partea
introductivã se va sãvârºi de obºte pentru toþi credincioºii care sunt
de faþã, urmând ca spovedania sã se sãvârºeascã individual. 

Trebuie sã recunoaºtem cu sinceritate cã în practica bisericeascã,
mulþi slujitori renunþã la a mai sãvârºi partea finalã a slujbei din care
pãstreazã numai rugãciunea de dezlegare, în felul acesta Taina
Spovedaniei, în foarte multe dintre cazuri, fiind lipsitã de otpust, ceea
ce reprezintã nu tocmai un act de responsabilitate preoþeascã. Sunt
slujitori care renunþã la aceastã parte finalã a slujbei, mai ales atunci
când sunt de spovedit mai mulþi credincioºi, considerând cã ea nu poate
fi sãvârºitã dupã fiecare credincios în parte din lipsã de timp ºi în
consecinþã sãvârºirea ei nu se mai justificã. Însã, aceastã argumentaþie
este nefundamentatã, deoarece preotul are posibilitatea de a scrie pe
o foaie de hârtie numele de botez al fiecãrui credincios în parte, iar dupã
mãrturisirea ultimului penitent, preotul va sãvârºi partea ultimã a
rânduielii pomenind nominal pe fiecare credincios în parte ºi va face
otpustul slujbei. Credem cã o astfel de rânduialã, mai ales dacã partea
finalã a slujbei cu pomenirea numelor credincioºilor care s-au spovedit
se va sãvârºi în mijlocul Bisericii, cu voce tare, parte din credincioºi
poate fiind de faþã, va sublinia faptul cã preotul, dincolo de a asculta
mãrturisirea fiecãrui credincios, se roagã pentru ca aceºtia sã primeascã
iertarea pãcatelor. 

Mai mult, o astfel de soluþie oferã posibilitatea preotului de a-ºi
îndeplini o obligaþie liturgicã, ºtiut fiind faptul cã responsabilitatea
duhovnicului faþã de credincioºii sãi nu înceteazã dupã încheierea slujbei
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mãrturisirii, ci el trebuie sã se roage pentru ei pomenindu-i la Sfânta
Liturghie ºi la alte slujbe de mijlocire ºi iertare, pomelnicul alcãtuit astfel
la Spovedanie fiindu-i de un real folos în acest demers liturgic. 

În ceea ce priveºte momentele distincte ale spovedaniei precizãm
cã acestea sunt patru:

- pãrerea de rãu pentru pãcatele sãvârºite;
- mãrturisirea pãcatelor cãtre duhovnic;
- dezlegarea rostitã de duhovnic sau iertarea pãcatelor

pe care o dã Însuºi Mântuitorul Hristos prin duhovnic;
- îndeplinirea canonului de pocãinþã stabilit ºi

recomandat de cãtre preotul duhovnic 16.
Primul dintre ele este de ordin psihologic ºi este o manifestare

fireascã a credinciosului care îºi face o sincerã cercetare a cugetului.
Aceastã stare a pocãinþei, a pãrerii de rãu pentru pãcatele sãvârºite,
se manifestã de regulã ºi în timpul mãrturisirii propriu-zise ºi este
consideratã condiþie a iertãrii pãcatelor dupã cum ne ilustreazã
parabola Fiului risipitor (Luca 15, 11-32) sau a Vameºului ºi a
fariseului (Luca 18, 10-14). Cãinþa ºi pãrerea de rãu pentru pãcatele
sãvârºite nu trebuie sã rãmânã la stadiul de stare lãuntricã sau stare
recunoscutã ºi afirmatã verbal, ci însoþitã de hotãrârea de a nu mai
greºi, trebuie sã se concretizeze prin fapte ºi atitudini care sunt
contrare pãcatelor ºi slãbiciunilor. 

Cât priveºte dezlegarea rostitã de duhovnic, în vechime,
aceasta se dãdea doar dupã ce penitentul îºi îndeplinea canonul
recomandat. În practicã însã, dezlegarea se dã îndatã dupã
mãrturisirea pãcatelor, rãmânând ca epitimia sã fie îndeplinitã în timp,
înainte de primirea Tainei Împãrtãºaniei sau chiar dupã aceea17.
Trebuie menþionat faptul cã dezlegarea nu poate fi acordatã
credinciosului în cazul în care acesta mãrturiseºte cã nu va renunþa
la viaþa sa pãcãtoasã, nu manifestã pãrere de rãu pentru pãcatele
sãvârºite ºi nici dorinþa îndreptãrii. De asemenea, dezlegarea nu se
acordã imediat dupã mãrturisirea pãcatelor, nici în cazul unor pãcate
grave ca apostazia, erezia, adulterul, uciderea etc., Biserica stabilind
o perioadã în care penitentul sã îºi manifeste pãrerea de rãu pentru
pãcatele sãvârºite, sã dea semne vizibile de îndreptare ºi cã a pãrãsit
pãcatul mãrturisit, îndeplinindu-ºi ºi canonul sau epitimia
recomandatã de duhovnic.
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Un moment foarte important din rânduiala Spovedaniei este
stabilirea canonului sau a epitimiei. Uneori acest moment este trecut
cu vederea ºi unii duhovnici nu mai stabilesc canon credincioºilor care
se spovedesc. Considerãm cã o astfel de practicã nu este tocmai
binevenitã, iar un credincios care nu se face vinovat de pãcate grave
trebuie sã primeascã canon sau cel puþin sfaturi ºi recomandãri menite
sã-l determine pe credinciosul respectiv sã îºi îmbunãtãþeascã condiþia
moralã. Canonul nu trebuie considerat drept o pedeapsã pentru
pãcatele sãvârºite ºi mãrturisite, ci un mijloc de îndreptare, o „ normã
sau dreptar, dupã care omul are sã-ºi reorganizeze viaþa, ca s-o conducã
spre idealul omului adevãrat, voit de Dumnezeu “18. Altfel spus, canonul
trebuie înþeles ca un tratament, ca un mijloc cu caracter tãmãduitor,
vindecãtor, ce se administreazã celui care este bolnav sufleteºte. Mai
apoi, canonul trebuie vãzut ºi ca un exerciþiu duhovnicesc, care are
rolul de a întãri sufleteºte pe cel cãruia îi este recomandat ºi a-l face
sã stea departe de pãcat. Canonul are, prin urmare, ºi un rol formativ,
acela de a-l deprinde pe credincios cu fapta bunã observatã ca mijloc
de evitare a pãcatului. Astfel, cel care este stãpânit de dorinþa de
îmbogãþire, va putea primi drept canon de îndreptare cultivarea
milosteniei, cel stãpânit de pãcatul îmbuibãrii, va primi drept canon
postul etc. De aici rezultã cã „ orice canon pe care preotul duhovnic îl
rânduieºte în scaunul Sfintei Mãrturisiri are scopul de a menþine în stare
de libertate pe cel ce s-a eliberat de pãcat prin mãrturisire ºi de a orienta
creator tot potenþialul lui psiho-fizic “19.

Stabilirea epitimiei pentru fiecare credincios se face dupã
chibzuinþa duhovnicului, fiind necesarã multã prudenþã, înþelepciune
ºi pricepere duhovniceascã ºi tact pastoral, având grijã sã nu încurajeze
pãcatul prin blândeþe ºi îngãduinþã excesivã, dar nici sã descurajeze
pe penitent în efortul lui de îndreptare, îndepãrtându-l de Bisericã prin
asprime ºi severitate exageratã. De aceea, pentru stabilirea canonului,
duhovnicul va avea în vedere personalitatea penitentului (vârsta,
temperamentul, dorinþa lui de îndreptare, condiþiile de viaþã ºi nivelul
lui religios-moral etc.), precum ºi pãcatul ca atare, natura ºi gravitatea
acestuia (intenþia, conºtientizarea gravitãþii pãcatului, condiþiile ºi
împrejurãrile în care a fost sãvârºit, dacã a fost sãvârºit pentru prima
oarã sau dacã este vorba de recidivã etc.). Duhovnicul va avea în vedere
de asemenea, posibilitãþile de a primi, de a înþelege ºi de a îndeplini
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canonul care a fost rânduit. Nu va putea sã recomande post desãvârºit
unui credincios care este grav bolnav, aºa cum nu va putea recomanda
metaniile unui credincios care nu are posibilitatea fizicã de a le face. 

Principiul de care trebuie sã þinã cont duhovnicul atunci când
stabileºte epitimia este acela de a avea în vedere nu pãcatul ca atare,
ci pe pãcãtos. De aceea, pentru acelaºi pãcat, dar sãvârºit de penitenþi
diferiþi, duhovnicul are libertatea de a-i epitimisi în mod diferit, cultivând
faþã de penitent fie acrivia, fie iconomia atunci situaþia o cere.

Sunt credincioºi ºi chiar unii slujitori, care susþin cã normele ºi
recomandãrile canonice nu mai sunt actuale ºi în consecinþã, ele pot
fi lãsate la o parte. Nu subscriem unei asemenea pãreri, întrucât aceste
norme ºi recomandãri canonice, cu grijã ºi cu responsabilitate
preoþeascã, pot fi adaptate la spiritul ºi felul de viaþã al credincioºilor,
la realitãþile ºi problematica existenþialã contemporanã. De aceea, este
potrivit sã recomandãm credincioºilor nu doar metaniile tradiþionale
sau rostirea unor anumite rugãciuni, ci mai degrabã epitimii cu caracter
pedagogic, moralizator ºi practic, cum ar fi ajutorarea efectivã a sãracilor,
a orfanilor, întreþinerea în ºcoalã a unui copil sãrac, purtarea de grijã
unui copil din orfelinat etc. 

Cât priveºte oprirea de la Sfânta Împãrtãºanie a credincioºilor
care se fac vinovaþi de pãcate cu o gravitate mai mare, ºi în acest caz
duhovnicul se va folosi fie de acrivie, fie de iconomie, de la caz la caz.
Spre o astfel de manifestare ne conduc recomandãrile canonice ale
unor Sinoade ecumenice ºi ale unor Sfinþi Pãrinþi (Canonul 12-Sin. I
Ec., Canonul 16-Sin. IV Ec., Canonul 5-Ancira, Canonul 74 al Sfântului
Vasile cel Mare)20 care prevãd posibilitatea ca duhovnicul sã scurteze
perioadele de oprire de la Sfânta Împãrtãºanie, þinând seama de dorinþa
de îndreptare a penitentului, care benevol ºi la recomandarea
duhovnicului, hotãrãºte sã facã pocãinþã, asumându-ºi ºi respectând,
pentru o perioadã mai lungã sau mai scurtã, o anume disciplinã
duhovniceascã, sãvârºind fapte liber asumate de înfrânare de la
anumite mâncãruri ºi bãuturi sau acte de milostenie etc. 

Lãmuritor în acest sens este Canonul 102 al Sinodului Trulan,
care evidenþiazã limpede modalitatea de aplicare a acriviei sau a
iconomiei la stabilirea epitimiei de cãtre duhovnic: „ Se cade ca cei ce
au primit de la Dumnezeu puterea de alega ºi de a dezlega, sã cerceteze
felul pãcatului ºi aplecarea spre întoarcere a celui ce a pãcãtuit ºi astfel
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sã aducã bolii vindecarea potrivitã, ca nu cumva folosindu-le pe amândouã
fãrã mãsurã sã greºeascã în privinþa izbãvirii celui încãrcat (suferind).Cãci
nu este simplã boala pãcatului, ci feluritã ºi în multe chipuri, ºi nãscãtoare
de multe vlãstare ale stricãciunii, din care rãul se revarsã din plin ºi merge
înainte pânã s-ar opri prin puterea vindecãtorului (a doctorului). Drept
aceea, cel ce aratã ºtiinþã doctoriceascã (medicalã) în privinþa sufletului,
mai întâi trebuie sã cerceteze starea (dispoziþia) celui ce a pãcãtuit ºi dacã
înclinã spre sãnãtate sau dimpotrivã, cheamã la sine însãºi boala prin
nãravurile sale; sã vegheze cum se îngrijeºte în vremea aceasta (între
timp) de întoarcerea (restabilirea) sa, ºi dacã nu se împotriveºte meºterului
(doctorului) ºi vãtãmarea sufletului opreºte din pricina folosirii doctoriilor
puse asupra ei ºi astfel sã se mãsoare milostivirea dupã vrednicie.

Cãci tot cuvântul (toatã grija) lui Dumnezeu ºi ale celui cãruia i
s-a încredinþat cârmuirea de pãstor este sã aducã înapoi oaia cea
rãtãcitã ºi sã vindece pe cea muºcatã de ºarpe; ºi nici sã o împingã
spre prãpastia deznãdãjduirii ºi nici a slãbi frâna spre moleºirea ºi
dispreþuirea vieþii; ci în orice chip sã stea împotriva suferinþei
(patimei), fie prin doctoriile cele mai aspre ºi mai iuþi, fie prin cele mai
moi (suportabile) ºi mai blânde ºi sã se nevoiascã spre închiderea rãnii,
cercetând roadele pocãinþei ºi îngrijind cu înþelepciune pe omul cel
chemat spre strãlucirea cea de sus. Aºadar trebuie ca noi sã le ºtim
pe amândouã, ºi pe cele ale asprimii ºi pe cele ale obiceiului, dar sã
urmãm chipul cel mai îndãtinat, la cei care nu primesc asprimea, precum
ne învaþã pe noi Sfântul Vasile “21.

Însã, pentru ca Spovedania sã aibã foloasele, care prin definiþie
îi sunt recunoscute, este necesar a se avea în vedere mai multe aspecte
care se referã atât la Tainã ca atare, cât ºi la cei care sunt angajaþi
în acest demers spiritual, credinciosul ºi preotul duhovnic.

În ceea ce priveºte Mãrturisirea propriu-zisã, aceasta trebuie sã
îndeplineascã mai multe condiþii absolut necesare pentru a putea vorbi
de o Spovedanie bine fãcutã, cu foloase pentru viaþa duhovniceascã
a credinciosului:

- Sã fie benevolã, adicã sã fie fãcutã din proprie iniþiativã,
iar nu silitã sau din constrângere;

- Sã fie completã, adicã sã cuprindã toate pãcatele
sãvârºite de la ultima spovedanie, fãrã sã fie ascuns nici
un pãcat, indiferent de motiv;

73

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



- Sã fie sincerã ºi obiectivã, adicã sã prezinte pãcatele aºa
cum au fost sãvârºite fãrã sã diminueze gravitatea lor;

- Sã fie fãcutã cu umilinþã ºi cu zdrobire de inimã, deci cu
adâncã pãrere de rãu pentru pãcatele sãvârºite însoþitã
de dorinþa sincerã ºi hotãrârea fermã de a nu mai sãvârºi
pãcatele mãrturisite ºi nici alte pãcate.

Foarte adesea este întâlnitã concepþia potrivit cãreia credinciosul
nu are rol ºi responsabilitãþi în ceea ce priveºte desfãºurarea Tainei
Mãrturisirii. Uneori pot fi întâlniþi credincioºi care vin la spovedanie
nu dintr-o nevoie sufleteascã sau dintr-un profund sentiment al
datoriei creºtine, ci vãd spovedania mai degrabã ca o formã, fãrã de
care nu se poate, prin care pot primi Sfânta Tainã a Împãrtãºaniei.
De aceea considerãm necesar sã facem câteva precizãri în acest sens. 

Mai întâi este necesar ca Spovedania sã fie înþeleasã ca Tainã
a renaºterii spirituale, fãrã alt scop decât acela de iertare a pãcatelor
ºi de înnoire a vieþii. Pentru îndeplinirea acestui scop este necesar
ca cel ce doreºte sã se spovedeascã, sã se pregãteascã pentru
Spovedanie prin rugãciune, citind rugãciunile de dinainte de Taina
Spovedaniei ºi, de se va putea, prin post. De asemenea, este obligatoriu
ca înainte de Spovedanie, credinciosul sã îºi facã o sincerã ºi foarte
serioasã cercetare a cugetului, cãutând sã observe pãcatele, greºelile
ºi faptele amendate de morala creºtinã, pe care sã le mãrturiseascã
ºi sã le discute cu preotul sãu duhovnic. Pentru o cât mai bunã
cercetare a cugetului, credinciosul poate sã foloseascã cãrþile de
rugãciuni care cuprind anumite îndrumãri, sfaturi ºi recomandãri în
legãturã cu Taina Spovedaniei. 

De asemenea, trebuie ºtiut faptul cã Spovedania þine de iniþiativa
personalã, credinciosul se spovedeºte pentru cã doreºte aceasta ºi,
în consecinþã, ajuns înaintea duhovnicului va începe, cu
binecuvântarea acestuia, sã îºi mãrturiseascã singur pãcatele, fãrã
sã aºtepte sã fie întrebat de cãtre duhovnic. Duhovnicul va interveni
cu întrebãri numai atunci când va considera necesar, cu intenþia de
a-l ajuta pe credincios sã facã o spovedanie cât mai completã. Este
important ca acela care se spovedeºte sã caute sã îºi aminteascã toate
pãcatele. În cazul în care, plecând de la Spovedanie, îºi va aminti cã
a uitat sã mãrturiseascã un anume pãcat, îl va mãrturisi la urmãtoarea
spovedanie. Pentru a evita o astfel de situaþie credinciosul are
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posibilitatea ca, atunci când îºi face propria cercetare sufleteascã, sã
îºi noteze pe hârtie pãcatele sau greºelile personale pe care le constatã,
pe care sã o foloseascã în momentul Spovedaniei, având grijã ca de
îndatã ce Spovedania s-a încheiat, aceastã hârtie sã fie distrusã. 

ªi nu în ultimul rând, credinciosul va avea grijã ca dupã
Spovedanie sã îºi îndeplineascã canonul recomandat de cãtre
duhovnic, canon care trebuie înþeles nu ca pedeapsã, ci ca mijloc de
îndreptare, dupã cum am arãtat mai sus.

Sfânta Tainã a Spovedaniei fiind cunoscutã drept Taina „ naºterii
din nou “, „ al doilea botez “ este o lucrare sacrã prin care se iartã tot
trecutul cel rãu al vieþii, atunci când este mãrturisit ca greºealã.
Duhovnicul, ca sãvârºitor al Spovedaniei, trebuie sã se încununeze cu
virtuþi, deoarece este un om al Duhului, un om în care lucreazã Duhul
lui Dumnezeu, Care va lucra ºi asupra celorlalþi în mãsura în care El
este viu ºi lucrãtor în viaþa duhovnicului. Calitatea de duhovnic nu este
un drept al preotului, ci este dar de la Dumnezeu, care trebuie susþinut
de râvnã pentru slujirea preoþeascã în general, preocupare pentru
dobândirea priceperii pentru duhovnicie ºi pentru „ modelarea propriei
persoane în lumina pruncilor lui Dumnezeu, care sunt sfinte ºi sfinþitoare
“22. De aceea în vechime, duhovnicia se dãdea preotului la ceva vreme
de la hirotonia lui, pentru ca acesta sã confirme odatã cu trecerea
timpului cã a dobândit experienþã duhovniceascã, maturitate ºi sporire
întru înþelepciune.

În scaunul de Spovedanie, duhovnicul trebuie sã ºtie sã asculte.
De aceea, Spovedania nu trebuie sã se rezume la câteva întrebãri de
rutinã care sã vizeze starea moralã a credinciosului, ci trebuie sã fie
o convorbire temeinicã ºi serioasã.

Având în vedere faptul cã Spovedania este un act liber, un dialog
între credincios ºi duhovnic, ce începe cu mãrturisirea pãcatelor de
cãtre penitent, duhovnicul trebuie sã deþinã meºteºugul întrebãrii,
meºteºug pe care sã îl foloseascã pentru a-l ajuta pe penitent sã facã
o Spovedanie cât mai folositoare. 

Într-o lume în schimbare, în care problematica existenþialã este
din ce în ce mai apãsãtoare, iar problemele omului sunt din ce în ce
mai multe, acesta simte nevoia de comunicare ºi de sprijin. În acest
context, Spovedania devine mijlocul prin care credinciosul gãseºte
rãspuns la întrebãrile ºi frãmântãrile sale sufleteºti. Duhovnicul, în
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scaunul de Spovedanie, trebuie sã aibã rãbdare, sã nu facã o mãrturisire
grãbitã, ci sã caute sã lãmureascã ºi sã clarifice problemele care apasã
sufleteºte pe credincios. Pe de altã parte, duhovnicul, plecând de la
mãrturisirea fãcutã de penitent, trebuie sã foloseascã acest prilej pentru
a-i face cunoscutã învãþãtura Bisericii, Spovedania fiind un fundamental
mijloc de pastoraþie individualã, duhovnicul adresându-se fiecãrui
credincios în parte, cãutând sã rãspundã nevoilor lui sufleteºti. În
scaunul de Spovedanie duhovnicul nu trebuie doar sã asculte pãcatele
ºi greºelile celor ce se spovedesc ºi sã ofere iertarea, ci mai ales, trebuie
sã foloseascã acest prilej pentru a-i învãþa adevãrurile de credinþã,
îndrumându-i pe cãile adevãratei vieþuiri creºtine.

Având în vedere seriozitatea sãvârºirii Tainei Spovedaniei,
duhovnicul trebuie sã fie un foarte bun cunoscãtor al rânduielilor ºi
canoanelor bisericeºti pentru a putea aprecia ºi cântãri cum se cuvine
mãrturisirea fãcutã de penitent, oferindu-i acestuia medicamentul cel
mai potrivit care sã-l ajute în vederea dobândirii sãnãtãþii sufleteºti.
În aprecierea pe care o face în vederea stabilirii epitimiei este bine
ca duhovnicul sã se conducã dupã principiul „ pedeapsa este direct
proporþionalã cu greºeala, iar iertarea este ºi ea direct proporþionalã
cu pocãinþa “23.

Spovedania fiind un moment de suflet în care credinciosul îºi
dezvãluie tainele sufletului sãu, se cuvine ca duhovnicul, de îndatã
ce penitentul a plecat, sã uite mãrturisirea fãcutã, sã nu îºi schimbe
atitudinea faþã de cel ca s-a mãrturisit, ci sã se poarte ca ºi cum nu
s-a întâmplat nimic. Va cãuta sã pãstreze nu imaginea celui ce a
pãcãtuit, ci a celui ce s-a mãrturisit ºi s-a îndreptat. 

ªi nu în ultimul rând, duhovnicul are obligaþia sã pãstreze
secretul Spovedaniei. Astfel, duhovnicul care încalcã aceastã obligaþie
va fi sancþionat potrivit canoanelor bisericeºti, Regulamentul de
procedurã al instanþelor disciplinare ºi de judecatã ale Bisericii
Ortodoxe Române considerã nerespectarea acestei obligaþii drept delict
care se pedepseºte cu depunerea din treaptã24.

Înþeleasã astfel, Sfânta Tainã a Spovedaniei este cu adevãrat taina
„ naºterii din nou “, un „ al doilea botez “, taina prin care cel ce o primeºte
îºi înnoieºte viaþa pregãtindu-se pentru împãrãþia lui Dumnezeu.
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DESPRE DIMENSIUNEA EUHARISTICÃ
A CREAÞIEI ÎN RAPORT CU PROBLEMELE

ECOLOGIEI ªI CU MISIUNEA BISERICII

Drd. Stelian Gomboº

Noi toþi (re)cunoaºtem un adevãr fundamental ºi anume cã
întreaga creaþie este legatã de om, cu alte cuvinte, între om ºi creaþie
este o strânsã legãturã, o relaþie bine consolidatã. Doar cã „refuzarea
voii dumnezeieºti s-a fãcut în lumea sensibilã de cãtre (acelaºi) om,
în care este recapitulatã sau rezumatã întreaga lume. Lumea sensibilã
este trupul extins al omului. Este trupul care îl hrãneºte ºi îl suþine,
dar care, totodatã, are nevoie de îngrijirea ºi dragostea lui“1.

Mai cunoaºtem faptul cã Domnul Iisus Hristos este Logosul
Creator ºi Mântuitor al lumii. În Domnul Hristos – Logosul divin se
cuprinde astfel începutul, dar ºi scopul întregii creaþii; din cauza acestui
fapt lumea, în concepþia creºtinã, nu poate fi abordatã decât prin
raportare la Hristos, la lumina Sa care lumineazã tuturor. Durerea
cea mare este cã în vremurile acestea moderne ºi postmoderne,
imaginea omului a fost pãtatã ºi deterioratã, odatã cu ea fiind
întunecatã ºi istoria lumii. De aceea, rolul Logosului a fost ºi El
deteriorat ºi marginalizat, punându-se accent pe energiile ºi resursele
omului, pe iscusinþa ºi priceperea sa limitatã, care poate înlocui
purtarea de grijã proniatoare a lui Dumnezeu. Drept urmare, odatã
cu „ieºirea“ omului din epoca modernã se observã cã el este „ameninþat
de pericolul de a-ºi pierde pentru totdeauna, simbolurile personalitãþii
sale“2, fapt pentru care astãzi, în plin postmodernism, este pusã în
pericol integritatea persoanei sale ºi relaþia sa cu natura înconjurãtoare.
ªi acest lucru, pentru cã - aºa cum spunea Mircea Eliade – „a sfârºit
prin a nimici propriul sãu ideal ºtiinþific“. Prin „ideea rãscumpãrãrii
naturii – spiritele Renaºterii atât de diferite precum Paracelsus, John
Dee, Comenius, J.V. Andreae, Fludd sau Newton - vedeau în alchimie
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modelul unei întreprinderi nu mai puþin ambiþioase, anume
desãvârºirea omului printr-o nouã metodã de a cunoaºte“3.

Trebuie sã subliniem cã Logosul Divin – Mântuitorul nostru Iisus
Hristos S-a întrupat pentru a-l restaura pe om în fiinþa sa, dar ºi pentru
a-l repune în acea relaþie dintru început cu natura care-l înconjoarã.
Dacã entropia cosmoului reprezintã aceastã „supunere pentru
deºertãciune“ a naturii (Romani 8, 20), din cauza cãderii omului, iatã
cã prin Domnul Hristos toate au fost recapitulate ºi create din nou,
„ca toate sã fie iarãºi unite în Hristos, cele din ceruri ºi cele de pe pãmânt;
toate întru El“, cum spune Apostolul neamurilor (Efeseni 1, 10). Din
aceastã perspectivã, evaluarea ºi atitudinea Pãrinþilor filocalici faþã de
lume are drept punct de referinþã fundamental starea omului ºi a lumii
de dupã cãdere, luând în considerare starea bolnavã a naturii umane.
Într-o astfel de situaþie, ura ºi lepãdarea de lume invocate de ei sunt
mijloace terapeutice, având un rol pedagogic ºi vindecãtor. Ura faþã de
fãpturi ºi îndepãrtarea de lume îi oferã omului „o independenþã iniþialã
faþã de lucruri ºi faþã de nevoile sale, singurele capabile sã-i permitã
realizarea în cea mai mare mãsurã a comunicabilitãþii (trãsãturii sale
fundamentale, de fiinþã comunitarã, socialã).“4 Cãderea aduce cu sine
raportarea pãtimaºã a omului la creaturi care-i altereazã acestuia
vederea sãnãtoasã ºi cunoaºterea. „Ceaþa gândurilor pãtimaºe a
întunecat vederea sufletului“ scrie Teolipt al Filadelfiei în Cuvânt despre
ostenelile vieþii cãlugãreºti. Dupã cãdere, omul se aflã într-o confuzie
deplinã ºi nu mai este în mãsurã, conform Pãrinþilor filocalici, sã activeze
trei deosebiri fundamentale: mai întâi, între lumea creatã ºi Dumnezeu;
în al doilea rând, între sine (om) ºi lume; în al treilea rând, între suflet
ºi trup. În acelaºi timp ºi ca o consecinþã, omul pierde capacitatea de
a ierarhiza ºi valoriza corect cele existente, cu urmãri catastrofale pentru
viaþa lui ºi pentru întreaga lume. „Dacã sufletul este superior trupului
– scrie Sfântul Maxim Mãrturisitorul – ºi Dumnezeu este incomparabil
superior lumii pe care a creat-o, atunci, acela care preferã sufletului
trupul ºi lui Dumnezeu lumea creatã de El, nu se deosebeºte cu nimic
de idolatri!“5 Cuviosul Macarie Egipteanul se întreabã cât de superior
este omul, din moment ce Dumnezeu a binevoit numai pe acesta sã-l
iubeascã dintre toate creaturile Sale. ªi cât de cinstit este sufletul din
moment ce Dumnezeu a binevoit iarãºi „sã rânduiascã unirea ºi
împãrtãºirea acestuia cu Duhul propriei sale naturi (firi)“6.
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Pentru Pãrinþii filocalici lumea fãpturilor sensibile trebuie sã
funcþioneze ca mijloc de comunicare între Dumnezeu ºi om. Lumea este
darul, expresia iubirii lui Dumnezeu pentru om. Acesta este adevãratul
întemeietor, fundamental al lumii care oferã singura cale de valorificare
pozitivã a întregii Creaþii. „Lumea aceasta este drumul, nu este capãtul
drumului!“, dupã cum spunea Pãrintele Dumitru Stãniloae. Lumea
creatã este calea iubirii prin care Dumnezeu se oferã omului, dar prin
care ºi omul are posibilitatea sã se dãruiascã lui Dumnezeu. Biserica
salveazã ºi pãstreazã acest adevãr în viaþa sa, în mod deosebit în Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie. Considerarea euharisticã a lumii este soluþia
pe care Sfinþii Pãrinþi ºi Biserica o oferã pentru rezolvarea crizei ecologice.
În actul euharistic, omul percepe lumea ca dar al sãu adus lui
Dumnezeu. „Ale Tale dintru ale Tale, Þie Îþi aducem de toate ºi pentru
toate!“ Gestul euharistic ne descoperã un alt adevãr important, anume
cã materia nu conteazã ca ºi cantitate, nu cantitatea materiei este
importantã. Ceea ce e foarte important este starea ori dispoziþia celui
care oferã darul, nu cât de multã materie dãruieºte. Printr-o prescurã
adusã la altar pentru a sãvârºi Dumnezeiasca Euharistie, omul poate
sã se ofere lui Dumnezeu pe el însuºi în întregime, dupã cum într-o
firimiturã din Sfânta Împãrtãºanie - darul adus de om lui Dumnezeu, sfinþit
de Acesta - Dumnezeu se oferã pe Sine omului în întregime, nu numai o
parte. Materia este prezentã ºi este valorizatã la cel mai înalt grad, tocmai
pentru cã în contextul euharistic funcþioneazã în conformitate cu
destinaþia sa iniþialã, împlinindu-ºi adevãratul sãu scop, acela de a se
constitui în dar reciproc între Dumnezeu ºi om, vizând formularea unei
comunicãri libere, ca act constitutiv al vieþii adevãrate. Lumea, ca dar
al lui Dumnezeu – observã Pãrintele Dumitru Stãniloae –, dovedeºte
cã nu este o realitate ultimã ºi absolutã. Darul presupune existenþa
unui dãruitor care este, în orice caz, mai important decât darurile sale“7.

Iatã de ce, în perspectiva adusã lumii de Mântuitorul Iisus Hristos
– Logosul Divin, putem sã privim omul nu ca fiind în disputã sau în
opoziþie cu natura; dimpotrivã, ºi omul ºi natura îi abordãm în
perspectiva antropicã ºi antropologicã, de care vorbea Pãrintele Dumitru
Stãniloae: Cosmosul se lasã cunoscut de om, iar omul se simte mânat
de o sete ontologicã în a cunoaºte cosmosul, ºi prin cosmos vrea sã
cunoascã pe Cel care l-a creat, adicã pe Dumnezeu. Acest fapt explicã
de ce primele manifestãri religioase ale omului þin de religiile
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cosmologice. Aºa stând lucrurile, tratatã ºi privitã în Domnul Hristos,
relaþia om-naturã este luminoasã ºi optimistã, iar integritatea celor
douã, ca ºi unitatea lor, este consacratã. Natura nu mai este ameninþatã
cu degradarea, iar omul nu mai este înþeles ca îndreptându-se spre
un viitor post-uman. Oricât am dori sã-l detaºãm pe om de naturã,
chiar dacã secolul al XX – lea pare sã fi reuºit prin a-l fi „eliberat din
chinga gravitaþiei“ ºi sã-l fi „smuls de pe suprafaþa Pãmântului“, acest
fapt nu este posibil fiindcã omul „rãmâne tributar clorofilei, care
capteazã energia solarã ºi îl alimenteazã cu oxigen“8. Iar din punct de
vedere religios, creaþia nu este sfântã prin ea însãºi, ci aºteaptã ca
omul sã conlucreze cu Harul lui Dumnezeu la sfinþirea ei. Aceasta o
înþelegem ºi mai bine uitându-ne la rostul în lume al Bisericii; ea fiind
„model al cosmosului rãscumpãrat, plenitudinea domniei ºi stãpânirii
lui Dumnezeu, icoana Pantocratorului“. Din acest motiv, „în Bisericã
suntem înconjuraþi de icoane ale lui Hristos, îngeri fãrã trup ºi sfinþi,
ca o revelare a universalitãþii Sfintei Biserici – cum spune Arhiepiscopul
Lazãr Puhalo – deoarece, în Bisericã, universul este unit; Biserica
cereascã ºi cea pãmânteascã sunt una“9. Prin Bisericã unitatea
cosmosului apare ca o realitate de necontestat: „Sfântul Maxim
Mãrturisitorul va arãta, pe temeiul reconstrucþiei cosmologice a
Sfântului Atanasie, cã aceastã ordine raþionalã a creaþiei este întemeiatã
pe ideile divine ale tuturor lucrurilor vãzute ºi nevãzute, care izvorãsc
din Logos ºi se întorc în El ca într-un centru unificator al lor. Unitatea
creaþiei se bazeazã pe existenþa unitãþii unui singur Creator, Tatãl prin
Logosul Sãu. Acesta este ºi motivul principal pentru care pe bolta cea
mai înaltã a fiecãrui locaº de cult ortodox strãjuieºte icoana lui Hristos,
Pantocratorul întregului univers“10. Dar ce spunea despre aceastã
unitate Sfântul Atanasie cel Mare? El spunea cã „Însuºi Logosul
atotputernic, desãvârºit ºi sfânt al Tatãlui, sãlãºluindu-Se ºi întinzând
puterile Lui în toate ºi pretutindeni ºi luminând toate cele vãzute ºi
nevãzute, le þine pe toate ºi le strânge, nelãsând nimic gol de puterea
Lui, ci dându-le viaþã tuturor ºi pãzindu-le pe toate împreunã ºi pe
fiecare în parte“11. Aceastã viziune despre unitatea cosmosului prin
Hristos, afirmatã de Sfântul Maxim Mãrturisitorul - „în El, Raþiunea
supremã, sunt fixate ferm raþiunile tuturor ºi le cunoaºtem pe toate
înainte de facerea lor, ca modele ce sunt în El ºi de la El îºi primesc
existenþa la timpul potrivit, dupã înþelepciunea Creatorului“12 – fapt
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exprimat ºi de una dintre cântãrile bisericeºti, care zice: „O,
Hristoase, Înþelepciunea ºi Puterea lui Dumnezeu, Care creezi ºi sprijini
toate lucrurile“ (Catavasia cântãrii a III – a, Canonul Adormirii Maicii
Domnului). Aici nu este vorba doar de unitatea celor create, ci ºi de
integritatea întregii creaþii, care nu mai este supusã unui ciclu al
distrugerii ci, prin Iisus Hristos, este chematã la desãvârºire: „Armonia
ºi unitatea Bisericii, exprimate în arhitectura sa, în artã ºi ciclul sãu
liturgic, se aflã în afara simplelor lucruri create. Ele sunt o relevare
a acestui cosmos transfigurat ºi mântuit al viitorului, atunci când
domnia ºi stãpânirea lui Dumnezeu se manifestã cu adevãrat în toate“13.
Aºadar, prin Domnul Hristos, întregului cosmos i se imprimã un sens
eshatologic. Adicã, prin Hristos, realitatea Împãrãþiei lui Dumnezeu
este deja trãitã, dar nu încã împlinitã, aºa cum ni se aratã ºi în
Apocalipsã, atunci când ni se vorbeºte de „un cer nou“ ºi „un pãmânt
nou“; întreaga creaþie reînnoitã va alcãtui „noul Ierusalim“, cetatea „de
la Dumnezeu gãtitã ca o mireasã, împodobitã pentru Mirele ei“ (21,
1-2). Prin Iisus Hristos, negreºit, întreaga creaþie participã la
Liturghia cosmicã – de care vorbea Sfântul Maxim Mãrturisitorul, iar
mai înainte ºi Sfântul Dionisie Areopagitul – în care cele cereºti ºi cele
pãmânteºti aduc laudã Celui „ce este“, adicã „Cel ce era ºi Cel ce vine,
Atotputernicul“, singurul Care este „Cel dintâi ºi Cel de pe urmã“ (Ioan
1, 8 ºi 17). Mai mult, în timpul epiclezei euharistice, „prin pâinea ºi
vinul înãlþate spre Dumnezeu, ce au în ele prefigurat pe Hristos ca
dar cãtre noi (prin întrupare) ºi ca dar cãtre Dumnezeu Tatãl (prin
rãstignire), preotul cheamã pe Duhul Sfânt pentru ca ele sã fie prefãcute
în Trupul ºi Sângele lui Hristos, ca daruri supreme, jertfite de El Tatãlui
pentru noi ºi ca daruri date iarãºi nouã la nivel suprem“14. Cu siguranþã
cã aceasta oglindeºte acea realitate de care vorbeºte ºi Arhiepiscopul
Lazãr Puhalo ºi anume cã Biserica, abordând cosmosul prin Hristos,
face o deosebire clarã ºi limpede „între ideal ºi decãzut“, pentru cã
„universul va fi transfigurat la împlinirea timpului“, iar tranfigurarea
sa a ºi început de fapt. Când transfigurarea sa va fi deplinã, „ciclul
liturgic, iconografia ºi arhitectura liturgicã vor dispãrea, deoarece au
fost împlinite. Profeþia dispare întotdeauna în prezenþa împlinirii sale“15.
În consecinþã, dacã creaþia – adicã întregul cosmos – se sfinþeºte numai
participând la jertfa lui Hristos, trebuie sã înþelegem cã „numai prin
Sfânta Împãrtãºanie se încheie circuitul real ontologic al dialogului de
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dragoste între Tatãl, Fiul ºi noi, prin jertfa Fiului Sãu. Prin jertfa Fiului
Sãu ne predãm Tatãlui, pãrãsind trãsãturile egoismului nostru,
unindu-ne în ea cu Fiul; prin împãrtãºirea de ea ni Se dã mai deplin
Fiul, cu dragostea Lui faþã de Tatãl ºi de noi, ca sã putem relua la alte
Liturghii, la o treaptã mai înaltã aceastã reciprocã dãruire“16.

Cu alte cuvinte, a proteja natura nu înseamnã – conform
învãþãturii creºtine – doar „a îndeplini o sarcinã de igienã planetarã“
– cum spune Jean Rostand; ci mai mult, „înseamnã a pãstra vocaþia
ei de a se sfinþi ºi de a ne ajuta ºi pe noi sã ne sfinþim“. Este adevãrat
cã „înainte de toate, apãrând natura, omul îl apãrã pe om“17; de fapt,
îºi ajutã semenii pentru ca sã-ºi îndeplineascã acea chemare
eshatologicã, de a se face fii ai Împãrãþiei Cerurilor, care nu înseamnã
altceva decât – aºa cum spunea Sfântul Apostol Petru – „a se face
pãrtaº la suferinþele lui Hristos“ ºi sfinþeniei Lui „cu bucurie mare“,
întrucât toþi suntem chemaþi sã ne facem pãrtaºi „dumnezeieºtii firi“
(I Petru 4, 13 ºi II Petru 1, 4).

Într-o altã ordine de idei, la cunoaºterea intervenþiei lui Dumnezeu
în naturã, concept fundamental ºi specific al ecologiei spirituale, la care
apelãm în aceste momente, cu scopul eradicãrii crizei ecologice, precum
ºi la descoperirea valorilor unei creaþii noi „în Hristos ºi în Duhul Sfânt“,
ne ajutã, în primul rând, credinþa în actele rãscumpãrãtoare ale
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu mai puþin însã în prezenþa
Domnului cu noi: „pânã la sfârºitul veacului“ (Matei 28, 20). „Cu
anticipare, va trebui sã spunem cã este vorba despre o prezenþã
euharisticã. Potrivit precizãrii pe care am fãcut-o, ecologia spiritualã vrea
sã fie o disciplinã cu un statut ºtiinþific, deºi nu integratã ca atare în
ecologia generalã, ci doar în interferenþã cu aceasta, urmãrind
împreunã relaþiile dintre speciile lumii vii ºi interacþiunea lor cu mediul
cosmic, pentru care lucru se cuvine sã ne raportãm la cunoºtinþe de
strictã obiectivitate“18. Cu alte cuvinte, sã apelãm la datele pe care ni
le procurã raþiunea. De aceea, o precizare referitoare la modul de
cunoaºtere a fenomenului „ecologic“ de care ne ocupãm, în condiþia lui
„naturalã“, este ºi ea necesarã19. Este un lucru cert, cunoºtinþele ce
privesc realitãþile creaþiei, aparþin ºi raþiunii ºi credinþei. Dacã uneori
între raþiune ºi credinþã se pare cã se ivesc contradicþii, acestea sunt
doar aparente ºi trecãtoare. Ele provin din greºeala de a conta mai mult
pe unele pãreri subiective ale oamenilor, fiindcã în realitate nici credinþa
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adevãratã nu se opune raþiunii ºi nici raþiunea sãnãtoasã nu se opune
credinþei celei adevãrate. „Între aceste douã funcþii de seamã ale sufletului
existã un raport de armonie ºi, metaforic vorbind, de ajutor mutual.
Raþiunea, prin mijlocirea ºtiinþei, în mãsura în care aceasta rãmâne o
ºtiinþã onestã, atestã principiile credinþei, justificã adevãrurile privitoare
la prezenþa divinã în creaþie, aduce cuvenitele lãmuriri la noþiunile de
lume, viaþã, om, suflet, destin ºi nemurire, pregãteºte terenul pentru o
credinþã referitoare la efectele ce le produce Taina Sfintei Euharistii în
culturã ºi civilizaþie (se înþelege în creaþie), toate aceste obiective ale
ecologiei spirituale. Credinþa, la rândul ei, prin mijlocirea Revelaþiei,
lãrgeºte domeniul raþiunii, o ajutã ca o sorã mai mare, o fereºte sã abuzeze
de concepte false ºi de ipoteze contradictorii, o stimuleazã ca sã cerceteze
adevãrul cu toatã seriozitatea ºi o pregãteºte ca sã devinã o raþiune
credincioasã, în slujba caracterului formativ al ecologiei spirituale“20.
De amândouã, de credinþã ºi de raþiune, avem nevoie pentru a demonstra
sensul pe care îl dobândeºte creaþia, prin prefacera ei euharisticã, în
eveniment de comuniune, adicã de adevãratã comuniune, pe care o
realizeazã Hristos Domnul cu natura, fundamente care au rãdãcini
antropologice în Întruparea lui Dumnezeu. El Însuºi ªi-a asumat
conþinutul raþional ºi material al lumii, când a transformat natura
stricãcioasã ºi nemuritoare a cãrnii ºi sângelui în subiect de viaþã veºnicã.
Dimensiunea euharisticã a ecologiei spirituale îºi aflã (re)sursa în
dimensiunea euharisticã a comuniunii divine. De aceea se cuvine a spune
cã o cunoaºtere a acestei dimensiuni pretinde implicarea unui mod
teandric de înþelegere, mai presus de simpla înþelegere, este înþelegere
inspiratã de sus, cu alte cuvinte, din Miracolul Euharistic21.

Intervenþia divinã în creaþie, la care ne referim, vorbind despre
alcãtuirea ºi elaborarea teologicã, dar în acelaºi timp „ºtiinþificã“, a
ecologiei spirituale, se aflã la nimbul de luminã al cunoaºterii
adevãrului pe care ni-l inspirã revelaþia ºi Taina Sfintei Euharistii, nu
mai puþin ºi aceasta „revelatoare“. În ce priveºte revelaþia, luatã în
înþelesul ei teologic curent, necesitatea ei se evidenþiazã, în primul rând,
prin însuºi actul intervenþiei divine în naturã, pe care mai întâi creaþia
l-a primit în cele ºase zile ale facerii, iar apoi într-un sens cu totul
deosebit, este desãvârºit în actul celei de a doua creaþii, a luminii în
har, prin moartea ºi învierea Domnului în cea de a treia zi. „Fãrã iubirea
lui Dumnezeu ºi fãrã manifestarea acestei iubiri, în revelaþia cosmicã
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ºi biblicã, nu am cunoaºte nimic din adevãrurile, planurile ºi scopurile
lui Dumnezeu cu noi. În revelaþie, cu certitudine, avem pãstrate cu
scumpãtate taine, cu neputinþã de pãtruns ºi de aflat numai cu o
raþiune lipsitã de har. Ele existã ºi Dumnezeu le reveleazã atunci când
ºi cum aflã de bine ºi de potrivit în atotînþelepciunea Sa. Liturghia
cosmicã este tocmai aceastã sursã a descoperirilor dumnezeieºti din
naturã, dependentã, bineînþeles, de „prefacerea“ pe care o opereazã
minunea de pe masa Sfântului Altar. Suprema intervenþie a Sfântului
Duh, pogorând dumnezeiescul foc din cer, înflãcãreazã întreaga creaþie
în vederea transfigurãrii ei, conducând-o astfel spre Împãrãþie. E de
reþinut faptul cã acest nimb de luminã al energiilor divine necreate
pãtrund în toate elementele componente ale existenþei cosmice,
îmbogãþind tot mai mult „sacralitatea“ lumii, care de fapt se înnoieºte
prin puterea dãtãtoare de viaþã a Învierii. În acest sens, energiile la
care ne referim nu mai au doar menirea sã acopere prãpastia dintre
natural ºi supranatural, sã constituie puntea de diamante dintre
Dumnezeu ºi lume, ci chiar rolul de a ridica fãptura la condiþia
proslãvirii ei prin înveºnicire. E vorba chiar de sensul în care Sfântul
Apostol Pavel ne spune cã moartea nu mai existã, fiind biruitã (cf. I
Cor. 15, 55). E drept însã ºi aceea cã o nouã cãdere în pãcat, o cãlcare
în picioare a Sângelui Domnului, readuce ademenirea ºi capcanele
morþii, prin care sunt umbrite tot mai mult sensurile creaþiei, pregãtind
totodatã calea prin care îºi fac apariþia crizele ecologice“22.

Cu precizarea semnificaþiei ce ne-o împãrtãºeºte revelaþia în
naturã, ne îndreptãm spre descoperirea sursei ºi a originii de care atârnã
bogãþia de daruri amintite, care urmeazã a fi ºi mai mult cunoscute ºi
care nu sunt altele decât cele ce ni le conferã Miracolul Euharistic. Tot
centrul de viaþã tainicã, miraculoasã ºi de sublimã credinþã al Sfintei
Liturghii priveºte, într-un cuvânt, Taina Sfintei Euharistii, tocmai pentru
cã în Altar are loc un eveniment, o minune, chiar dacã este numitã în
mod simplu „prefacere“. Astfel, Domnul neîncetat Se aduce jertfã,
sfinþindu-Se pentru noi, ca prin jertfã ºi înviere sã-ºi prelungeascã în
noi lucrarea Sa rãscumpãrãtoare, dupã cum, totodatã, sã ºi-o continue
în naturã ºi în istorie ca intervenþie divinã. Odatã cu Liturghia
Euharistiei, are loc prin Bisericã ºi prin credinciosul care se cuminecã
cu vrednicie, o folosire personalã a întregii lumi, întrucât aceastã minune
a Sfântului Altar îºi asimileazã creaþia originarã, „componentele“
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fundamentale ale hranei ºi vieþii omului: pâinea, vinul ºi apa. În acest
fel Biserica ºi le asumã ca pe o binecuvântare ºi har dumnezeiesc,
reuºind prin aceasta sã realizeze o nouã relaþie a omului cu Dumnezeu,
cu natura, dar ºi a oamenilor între ei. Aºadar, asumarea sacramentalã
a cãrnii lumii, a pâinii, vinului ºi a apei, transformarea acestor elemente
– daruri în Trupul ºi Sângele Domnului Dumnezeu întrupat, sunt
mugurii dinamici ai transformãrii întregii creaþii, constituind resortul
existenþial al unei noi prezenþe divine în lume: „sacralitatea
euharisticã“23. Mai trebuie sã precizãm ºi aceea cã „prefacerea
euharisticã“, aceastã înnoire a lumii ºi devenire a ei în eveniment de
comuniune divinã, nu aduce cu sine pentru creºtin o simplã
îmbogãþire sufleteascã de trãire a unei noi atitudini pe care omul o
dobândeºte faþã de creaþie, ci înseamnã ceva mult mai profund.
Fundamental, ea are rãdãcini ontologice în întruparea lui Dumnezeu.
Întâlnirea noastrã cu Iisus Hristos Euharistic este în acelaºi timp ºi o
întâlnire cu Hristos Cosmic. Prin însãºi calitatea noastrã de creºtini,
suntem îndatoraþi a-L considera pe Domnul Hristos drept întruparea
sau „recapitularea“ întregii creaþii ºi, prin urmare, ca omul ºi Mântuitorul
lumii însãºi. Fiind adevãratul „chip al lui Dumnezeu“ de care atârnã
întregul destin al lumii, credem ºi înþelegem cã în persoana Domnului
lumea dobândeºte pe Preotul creaþiei, prototipul relaþiei corecte a omului
cu lumea naturalã, creaþie a Tatãlui Ceresc. Aceastã demnitate a
Mântuitorului de a fi numit „Preot al creaþiei“ ne obligã mai întâi a lua
aminte la faptul cã ne raportãm la Iisus Hristos ca Om adevãrat ºi
Dumnezeu adevãrat. Aºadar, ce este omul? Care este relaþia lui cu creaþia
consideratã în întregul ei? Lumea, vãzutã în ansamblu ºi în întregime,
este trupul extins al omului. Este trupul care îl susþine, îl adãposteºte
ºi îl hrãneºte pe om, dar care, în acelaºi timp, are nevoie de îngrijirea
ºi dragostea lui. Lumea se descoperã a fi ºi un mod de comuniune a
omului cu Dumnezeu, nu mai puþin a oamenilor între ei, un loc de
afirmare a vieþii spirituale, comune ºi oneste, o lume readusã la unitatea
creaturalã. Tot ce se petrece în interiorul omului îºi pune amprenta
pe întreaga lume, dar ºi tot ce se petrece în lume se reflectã în om.
Întreaga creaþie, cu excepþia omului, se supune desãvârºit voii lui
Dumnezeu. În acest univers sensibil doar omul, ca fãpturã liberã, poate
refuza voia lui Dumnezeu, dupã cum poate fi biruit de propria sa voie.
În starea primordialã, omul a fost rânduit a fi preot al creaþiei, în sensul
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de a introduce ºi menþine în act, prin calitatea lui sacerdotalã, ordinea
divinã a existenþei. Prin cãdere, omul a pierdut aceastã demnitate, dar
a fost redobânditã odatã cu rãscumpãrarea lui în Hristos. Mântuitorul,
nu numai ca Om, ci ºi în modul suprem al cuvântului, ca Fiu al lui
Dumnezeu, este Preot al întregii creaþii24.

Este vrednic de remarcat adevãrul care îl descoperã pe creºtin ca
preot al creaþiei, potrivit restaurãrii lui în Hristos ºi cã acesta respectã
cosmosul din douã motive foarte importante: întâi cã universul a devenit
purtãtorul unei prezenþe divine, „sacralitatea euharisticã“ descoperindu-l
drept un templu al Dumnezeului celui Viu, dar ºi pentru cã omul a
ajuns sã fie veriga de legãturã între Dumnezeu ºi creaþie. Odatã cu
împãrtãºirea cu Sfintele Taine, „în Hristos“, devenind trup în „Trupul
lui Hristos“, creºtinul este învestit cu harul de a fi ºi de a acþiona, precum
Hristos, drept preot al creaþiei. Întemeiaþi fiind pe aceastã credinþã,
creºtinii ortodocºi sunt constituiþi într-o comunitate teandricã care, prin
binefacerile acestei comuniuni ce-i revine, în lumea ziditã, aduce ofrandã
lui Dumnezeu darurile creaþiei, reprezentate toate de pâine, vin ºi apã,
oferindu-le prin cuvintele, pomenite ºi mai sus: „ale Tale dintru ale Tale,
Þie îþi aducem de toate ºi pentru toate!“ Prin aceste cuvinte este recunoscut
ºi adevãrul cã fãptura ziditã nu aparþine omului, ci lui Dumnezeu,
singurului stãpân al existenþei, natura fiind un templu dumnezeiesc, dupã
cum am stabilit deja. Când dupã aceastã „anafora“, care ajutã creaþia
sã se elibereze de limitele ei naturale, suntem încredinþaþi cã revenindu-ne
permanent nouã darurile oferite lui Dumnezeu, tocmai pentru cã le-am
dãruit, ele nu mai aparþin morþii, ci vieþii. În acest fel, de fapt creaþia
dobândeºte prin noi ºi pentru noi „sacralitatea euharisticã“ despre am
vorbit înainte. Se cuvine a completa doar cã aceaºi „sacralitate“ instituie
pe creºtini a fi noii sacerdoþi ai unei creaþii rezidite „în Hristos“, precum
ºi aceea cã natura în care ei oficiazã se cade a se numi un nou paradis
al existenþei pãmânteºti25.

Din cauza demnitãþii la care este ridicatã preoþia dobânditã de
om, prin intervenþia supremã pe care o aduce în lume Întruparea
Mântuitorului, o grea rãspundere îi revine acestuia privind soarta
creaþiei. Dacã, pe de o parte, în calitatea sa de „preot al creaþiei“ devine
el însuºi creator, pe de altã parte, tot el este cel care provoacã apariþia
aºa ziselor „crize ecologice“, de care mai multe ºtiinþe ale zilelor noastre
se ocupã la modul cel mai insistent. ªi asta deoarece o recãdere a
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omului în patimi ºi în pãcate, nu numai cã îl destituie pe om din
demnitatea lui de preot al creaþiei, al naturii rezidite în Hristos, ci îl
descoperã a fi adevãratul agent al surpãrii ordinii divine din naturã,
surpare care poate duce pânã la declanºarea unei catastrofe cosmice.
Sigur, în cauzã se aflã aºa-zisul fenomen uman. Dacã nici un animal
nu s-ar putea împotrivi raþionalitãþii inerente naturii lui, în schimb
omul poate face aceasta, deoarece, fãcând-o, aratã cã însuºirea lui
proprie priveºte nu doar raþionalitatea, ci încã ceva în plus: priveºte
libertatea ca însuºire deosebitã ce-i este conferitã încã, prin creaþia
sa dupã „chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu“. Drama existenþialã a
omului se aflã în funcþie de acest mare privilegiu al zestrei sale native
ºi se mãsoarã în zilelele noastre, mai ales, cu atitudinea lui implicatã
în starea aceasta genaralizatã26.

Reîntorcându-ne, întâi de toate, la ideea cã omul, fãpturã a lui
Dumnezeu, ziditã întru libertate, este o verigã de legãturã între creaþie ºi
Dumnezeu, „constatãm cã are prin însuºi statutul sãu ontologic de
persoanã, menirea de a pãstra în integritatea ei originarã natura ºi chiar
mai mult, de a cultiva ºi a o încorpora în forme de culturã ºi civilizaþie,
care o vor înãlþa la nivelul rânduit demnitãþii lui de moºtenitor al vieþii
veºnice. Dobândirea acestei demnitãþi, însã, omul nu o are, dupã cãdere,
decât prin cuminecarea cu Sfintele Taine“27. Euharistia este, aºadar, fãrâma
de drojdie care face sã dospeascã din punct de vedere sacramental aluatul
întregii creaþii, întrucât transformã, pe de o parte, lumea ca zidire a lui
Dumnezeu în eveniment de comuniune divino-umanã, reliefând ºi împlinind
„logosul“ creaþiei, iar pe de altã parte, suprimând atât lipa de raþiune, cât
ºi absurditatea supravieþuirii unei existenþe autonome, aparþinãtoare unor
culturi ºi civilazaþii sortite de fapt desfiinþãrii prin moarte. Sigur ºi esenþial,
dumnezeiescul dar al cuminecãrii cu Trupul ºi Sângele Domnului conferã
persoanei umane, pe lângã certitudinea învierii, perpectiva înveºnicirii cu
sine a unei întregi lumi rezidite în Iisus Hristos28.

Fiind vorba despre un asemenea dar suprem conferit persoanei
umane în Bisericã ºi numai în Bisericã, se cuvine a preciza imediat
adevãrul ºi realitatea cã persoana, spre deosebire de individ, aparþine
totdeauna comuniunii de persoane, ea însãºi structuratã organic în
cercuri concentrice: cãsãtorie, familie, neam ºi oekoumene – omenirea
personalizatã în Hristos prin a doua creaþie a lumii29. În perspectiva
acestei viziuni, comunitatea apare ea însãºi ca una din cele mai profunde
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realitãþi ale vieþii umane ºi care, aflându-se în unitatea creaþiei, ne
descoperã cum întreaga fire ziditã este împreunã pãrtaºã cu omul la
preamãrirea lui Dumnezeu ºi cum toate lucrurile din lume îi vin omului
în ajutor spre mântuire ºi îndumnezeire, în Iisus Hristos Cel cosmic
ºi universal. Avem de a face, potrivit acestei minunate descoperiri, cu
perceperea unuia din cele mai însemnate principii ale ecologiei spirituale.
Din pãcate însã, ºi în altã ordine de idei, nu ne permitem ca într-o
succintã prezentare, precum cea de faþã, sã arãtãm cum se creeazã
aceastã comunitate drept comuniune de persoane, începând cu Taina
Cãsãtoriei, ºi cum intervenþia euharisticã îi rezideºte în har pe cei doi
soþi într-un paradis cosmic al vieþii matrimoniale, cãci am fi obligaþi a
ne referi la comuniunea etnicã, mult mai pe larg. Cãci, într-adevãr,
aceastã comuniune, cunoscutã mai mult cu denumirea de neam este,
într-un fel sau altul, mai bine definitã de integrarea fraþilor de-un sânge
harismatic într-un spaþiu sacru, iar pe de altã parte se aflã asemenea
unui stâlp al comunitãþii umane, plasat între familie ºi oekoumene, cu
referire nemijlocitã la amândouã30.

În concluzie, Domnul ºi Mântuitorul – Cel care „a fost cunoscut
mai dinainte de întemeierea lumii, dar Care s-a arãtat în anii cei mai
de pe urmã“ – este Cuvântul „Care a fost binevestit“ (I Petru 1, 20 ºi
25), de aceea, „Sfânta Liturghie este urcuºul creaþiei spre desãvârºirea
ei ºi spre proslãvirea Treimii prin jertfa Fiului lui Dumnezeu fãcut
om ºi prin împãrtãºirea de ea“31. Aºadar, a vedea creaþia despãrþitã
de aceastã sfinþire înseamnã a o sãrãci, a o supune deºertãciunii, cum
spune Sfântul Apostol Pavel. Însã ea nu a fost creatã spre aceastã
deºertãciune ºi nici omul, icoana lui Dumnezeu celui viu.

De asemenea, vom susþine în încheiere, constatarea cã
Euharistia actualizeazã într-un dinamism convergent, spre
plenitudinea existenþei, marile potenþialitãþi umane care semnificã ºi
simbolizeazã ceea ce trebuie sã devinã lumea, adicã o dãruire ºi un
imn de laudã adus neîncetat Creatorului; o comuniune universalã
în Trupul lui Hristos, o împãrãþie a dreptãþii, a iubirii ºi a pãcii în
Duhul Sfânt, pentru unitatea ºi mântuirea tuturor în Hristos Domnul
ºi prin Hristos, ajungând astfel la desãvârºirea noastrã cu ajutorul
Sfintei Euharistii cãreia îi descoperim, în acest fel, valoarea ei
duhovniceascã de nepreþuit. 

89

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



Note bibliografice

1 ANDREI – Arhiepiscopul Alba Iuliei, Omul pângãreºte ºi distruge totul, în lucrarea
“Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei“, simpozion
la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 15; Appud,
Georgios MANTZARIDIS, Morala Creºtinã II, Editura Bizantinã, Bucureºti, 2006,
p. 448. 

2 Nicolai BERDIAEV, Un nou Ev mediu, traducere de Maria Vartic, Editura Paideia,
2001, p. 12.

3 Pr. Conf. Univ. Dr. Vasile NECHITA, Relaþia ºtiinþã – religie în postmodernim ºi
misiunea Bisericii, în lucrarea “ªtiinþã ºi Religie. Conflict sau convergenþã?“,
simpozion la Constanþa în luna Noembrie 2005, Editura Vasiliana 98, Iaºi, 2005,
p. 328.

4 Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin COMAN, O perpectivã filocalicã asupra problemei
ecologice, în lucrarea “Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra
ecologiei“, simpozion la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2007, p. 165. 

5 Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin COMAN, O perpectivã filocalicã asupra problemei
ecologice, în lucrarea “Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra
ecologiei“, simpozion la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2007, p. 15; Appud, Sf. MAXIM MÃRTURIITORUL, Capete despre iubire,
Filocalia 2, p. 38.

6 Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin COMAN, O perpectivã filocalicã asupra problemei
ecologice, în lucrarea “Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra
ecologiei“, simpozion la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba
Iulia, 2007, p. 15; Appud, La cele cincizeci de cuvinte ale Cuviosulului Macarie
Egipteanul, parafrazã a lui Simeon METAFRASTUL, Filocalia greacã 3, p. 234.

7 Pr. Prof. Dr. Dumitru STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. I, Bucureºti,
1996, p. 340.

8 Edouard BONNEFOS, Omul sau natura?, traducere de Adrian Costa, Editura
Politicã, Bucureºti, 1976, p. 14.

9 Arhiepiscop Lazãr PUHALO, Dovada lucrurilor nevãzute. Ortodoxia ºi fizica modernã,
traducere de Corina Stavinschi ºi Doina Ionescu, Editura XXI Eonul Dogmatic,
Bucureºti, 2005, p. 64. 

10 Pr. Prof. Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureºti,
2005, p. 12 – 13.

11 Sfântul ATANASIE cel MARE, Scrieri. Partea I: Cuvânt împotriva elinilor, Cuvânt
despre întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor, traducere de Pr. Prof.
Dr. Dumitru Stãniloae, în “Pãrinþi ºi scriitori bisericeºti“, vol. 15, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureºti, 1987, p. 79.

12 Sf. Maxim MÃRTURISITORUL, Rãspunsuri cãtre Talasie, traducere de Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae, în “Filocalia“, vol. 3, Editura Humanitas, Bucureºti, 1997, p. 329.

13 Arhiepiscop Lazãr PUHALO, op. cit., p. 67.
14 Pr. Prof. Dr. Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi Comuniune în Liturghia Ortodoxã,

ediþia a II – a, E.I.B.M.B.O.R, Bucureºti, 2004, p. 465.

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

90



15 Arhiepiscop Lazãr PUHALO, op. cit., p. 66-67.
16 Pr. Prof . Dr. Dumitru STÃNILOAE, op. cit., p. 487.
17 Cf. Cuvânt înainte, Edouard BONNEFONS, op. cit., p. 2.
18 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, Dimensiunea Euharisticã a Ecologiei spirituale

formative. Redescoperirea Paradisului etic Românesc: “Bisericã carpaticã pe ape“,
în lucrarea “Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei“,
simpozion la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007,
p. 290.

19 Ioannis ZIZIOULAS, Creaþia ca Euharistie, traducere C. Papacioc, Bucureºti, 1999,
p. 84-93.

20 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, op. cit., p. 291.
21 Christos YANNARAS, Libertatea moralei, traducere de M. Cantuniari, Editura

Anastasia, Bucureºti, 2002, p. 87-92.
22 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, op. cit., p. 292-293.
23 Pr. Prof. Boris BOBRINSKOY , Taina Bisericii, traducere de Vasile Manea, Editura

“Patmos“, Cluj Napoca, p. 75.
24 Ioannis ZIZIOULAS, Fiinþa eclezialã, Editura Bizantinã, Bucureºti, 1994, p. 251-268. 
25 Ibidem.
26 Paul EVDOKIMOV, Ortodoxia, traducere de P.S. Arhiereu Vicar Irineu Slãtineanu,

E.I.B.M.B.O.R., Bucureºti, 1997, p. 51-53.
27 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, Dimensiunea Euharisticã a Ecologiei spirituale

formative. Redescoperirea Paradisului etic Românesc: “Bisericã carpaticã pe ape“,
în lucrarea “Cosmosul, între frumos ºi apocaliptic – un recurs etic asupra ecologiei“,
simpozion la Alba Iulia în luma Mai 2007, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007,
p. 296.

28 Panayotis NELLAS, Omul – animal îndumnezeit, traducere de Arhid. Dr. Ioan I.
Icã jr., Editura Deisis, Sibiu, 1994, p. 75-85.

29 Pr. Prof. Dr. Ilie MOLDOVAN, op. cit., p. 297.
30 Idem, Teologia iubirii, vol. II, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 1996, p. 135.
31 Pr. Prof. Dr. Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune…, p. 490.
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ªI

ªCOALA



EDUCAÞIA RELIGIOASÃ,
O COMPONENTÃ A MISIUNII BISERICII

ÎN LUME

Prof. dr. Florentina SIMION
Inspector ºcolar general, 

Prof. Carmen Ioana MUªAT 
Inspector de specialitate

Misiunea creºtinã constã în trimiterea Bisericii în lume în vederea
evanghelizãrii lumii ºi a vieþuirii în conformitate cu preceptele creºtine.
Misiunea ºi spiritualitatea sunt douã componente esenþiale ale vieþii
creºtine, aceste componente pãstrându-ºi vitalitatea ºi forþa în mãsura
în care dreapta credinþã este cunoscutã, pãstratã, aprofundatã ºi trãitã
în sânul Bisericii. În viziunea ortodoxã, misiunea nu se reduce la o simplã
vestire a Evangheliei, ci vizeazã integrarea ºi vieþuirea tuturor oamenilor
ca membri ai Bisericii, Trupul lui Hristos în extensiune istoricã.

Educaþia religioasã constituie un aspect important al
spectrului misiunii Bisericii în lume. Activitatea învãþãtoreascã a
Bisericii a fost rânduitã de Însuºi Mântuitorul Hristos, pentru ca
oamenii sã cunoascã voia Lui ºi sã o împlineascã. Prin demersul
educaþional din cadrul orelor de religie, Biserica vine în ajutorul
societãþii în ansamblul ei, promovând dragostea, prietenia, pacea,
înþelegerea, întrajutorarea ºi cooperarea între semeni, toate acestea
constituind principiile de bazã ale credinþei creºtine. 

Alãturi de multe alte transformãri economice, politice ºi sociale,
anul 1990 a adus cu sine ºi posibilitatea unor reforme ºi transformãri
în plan religios. 

Astãzi vorbim foarte mult despre diferite tipuri de investiþii, lucru
firesc într-o economie de piaþã. Atunci când proiectãm o investiþie este
normal sã ne gândim ºi la un profit, sã ne punem întrebãri de ordin
pragmatic: meritã sau nu? Investiþia în educaþie este o investiþie care
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nu dã greº. Pentru propãºirea unei societãþi, educaþia este dãtãtoare
de ton, cine ºtie sã investeascã în educaþie nu riscã niciodatã. Istoria
confirmã acest fapt.

Este îmbucurãtor faptul cã în zilele noastre s-a creat o sintezã
frumoasã între misiunea Bisericii ºi misiunea ªcolii. Dacã misiunea
Bisericii are ca finalitate pregãtirea omului pentru Împãrãþia Cerurilor,
în egalã mãsurã îl pregãteºte pentru viaþa de aici, adicã pentru o viaþã
mai echilibratã, mai frumoasã, mai plinã de sens.

Predarea Religiei în ºcoalã constituie un act misionar -
sacramental, dar totodatã are conotaþii educaþionale profunde.

Sfinþii Pãrinþi au definit misiunea ca fiind o componentã
esenþialã a Bisericii, vocaþia misionarã a Bisericii fiind datã de caracterul
ei apostolic. Biserica nu poate înceta activitatea ei misionarã, fiind într-o
continuã stare de misiune. Realizarea misiunii are valenþe sinergice,
unind lucrarea lui Dumnezeu cu cea a omului.

Ultimii ani au dovedit cã prezenþa religiei în ºcoalã este necesarã
nu numai pentru Bisericã, ci ºi pentru societatea româneascã în
ansamblul ei, care a câºtigat prin acest act de dreptate atât accesul la
propria-i spiritualitate, cât ºi un instrument esenþial în procesul de
educare al tinerei generaþii. Pentru spaþiul românesc, credinþa creºtinã
a acþionat ca un factor de coagulare ºi de perpetuare al neamului. A fi
iniþiat religios însemnã ºi a fi educat, înseamnã a avea capacitatea de
a spori ºi a continua educaþia.

Din aceste considerente, se poate spune cã prezenþa religiei în
ºcoalã este un act misionar crucial pentru Bisericã ºi societate,
recuperat în perioada de dupã ’89.

În societatea contemporanã în care moºtenirea creºtinã s-a subþiat,
iar actul educaþional este din în ce în ce mai marcat de secularizare,
orice lecþie de religie trebuie sã fie conceputã ca un act misionar,
de transmitere, de aprofundare ºi de întãrire în dreapta credinþã.
În cadrul educaþiei religioase, elevii vor fi învãþaþi sã dobândeascã simþul
misiunii ºi al responsabilitãþii, prin mãrturisirea credinþei, prin cuvânt
ºi faptã ºi prin invitarea altora spre experienþa religioasã.

Dimensiunea misionarã a educaþiei religioase vizeazã, pe lângã
instruirea tinerilor în ceea ce priveºte elementele de doctrinã ºi istorie
creºtinã, ºi îndrumarea tinerilor spre împãrtãºirea cu Sfintele Taine.
În ceea ce priveºte învãþãmântul teologic, în judeþul Giurgiu existã
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Seminarul Teologic ,, Sfântul Ioan Valahul“ care a fost susþinut prin
alocarea de fonduri pentru amenajarea ºi dotarea spaþiului propriu
dupã cum urmeazã:

• 468 mii lei, în anul 2006 pentru reamenajarea clãdirii
prin reorganizarea spaþiului destinat procesului de
învãþãmânt;

• 500 mii lei, în anul 2007 pentru reabilitarea
cãminului.

Tot în incinta clãdirii a fost amenajatã o capelã în care elevii
seminariºti îºi desfãºoarã practica liturgicã, aceasta fiind sfinþitã în
ziua de 30 ianuarie, când Biserica îi prãznuieºte pe Sfinþii Trei Ierarhi,
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ºi Ioan Gurã de Aur.

Normativele legislative cu privire la predarea
religiei în ºcolile publice din România

Considerentele pentru care este necesarã educaþia religioasã în
ºcoalã sunt cunoscute ºi, cu mici rezerve, acceptate de toatã lumea.
Evenimentele din decembrie 1989 ne-au oferit ºansa de a reintroduce
religia în cadrul curriculumului, la toate gradele învãþãmântului
preuniversitar. Biserica a dus o adevãratã luptã pentru ca, în final, religiei
sã i se acorde locul cuvenit. Dupã mai mulþi ani, parlamentarii au votat
în favoarea predãrii religiei în ºcoalã, alãturi de alte discipline. 

Un prim pas în ceea ce priveºte introducerea religiei în ºcoalã
a fost fãcut în 1990 când între Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei
ºi Secretariatul de Stat pentru Culte s-a încheiat un protocol1 cu privire
la introducerea educaþiei moral-religioase în învãþãmântul de stat.
Printre altele, protocolul prevedea urmãtoarele aspecte:

• Începând cu anul ºcolar 1990-1991 se introduce în învãþãmântul
primar ºi gimnazial câte o orã la douã sãptãmâni de educaþie
moral-religioasã.

• Educaþia moral-religioasã este obiect de învãþãmânt, are statut
de disciplinã opþionalã ºi facultativã, este inclusã în orar ºi se
desfãºoarã în ºcoli.

• Educaþia moral-religioasã accentueazã asupra elementelor de
eticã ºi istorie culturalã. Programele analitice sunt elaborate
de fiecare cult, avizate de Secretariatul de Stat pentru Culte
ºi aprobate de Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei. Elaborarea
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programelor de învãþãmânt ºi predarea se vor face în spirit
irenic, þinând seama de principiile vieþii comune într-un stat
modern.

• Lecþiile de educaþie moral-religioasã sunt predate de cadre
didactice din instituþiile de învãþãmânt religios, de preoþi, teologi
ºi studenþi ai instituþiilor de învãþãmânt superior teologic. De
asemenea, pot preda aceastã disciplinã cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar. Conducerile cultelor îºi vor da
acordul prealabil pentru numirea acestor cadre didactice.

• Educaþia moral-religioasã intrã sub incidenþa legislaþiei
ºcolare curente.

În anul 1991 s-a prevãzut în Constituþia României, articolul 32,
aliniatul (7), cã Statul asigurã libertatea învãþãmântului religios, potrivit
cerinþelor specifice fiecãrui cult. În ºcolile de stat, învãþãmântul religios
este organizat ºi garantat prin lege. Abia în anul 1995 când a fost votatã
Legea Învãþãmântului2 s-a stipulat obligativitatea religiei pentru clasele
I-IV, pentru gimnaziu religia era cuprinsã doar în formã opþionalã,
iar pentru licee ºi ºcoli profesionale religia avea un statut facultativ3.

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 36/1997, pentru
modificarea ºi completarea Legii Învãþãmântului nr. 84/1995, în
articolul 9, aliniatul (1), precizeazã cã Planurile-cadru ale
învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ Religia ca
disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul pãrinþilor
sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia ºi confesiunea.
Aliniatul (2) preciza cã La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui
legal instituit, elevul poate sã nu frecventeze orele de religie. În acest
caz, situaþia ºcolarã se încheie fãrã aceastã disciplinã. În mod similar
se procedeazã ºi pentru elevul cãruia, din motive obiective, nu i s-au
asigurat condiþiile pentru frecventarea orelor la aceastã disciplinã4.

Un statut mai bine conturat al religiei în ºcoalã a fost conferit
prin Ordinul nr. 3670 din 17.04.2001, cu privire la aplicarea
Planurilor-cadru de învãþãmânt pentru liceu în anul ºcolar 2001-20025.
Ordinul mai sus-amintit, în articolul (5), precizeazã urmãtoarele:
Conform articolului 9 din Legea Învãþãmântului Planurile-cadru ale
învãþãmântului primar, gimnazial, liceal ºi profesional includ religia ca
disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul pãrinþilor
sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia ºi confesiunea.
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La solicitarea scrisã a pãrinþilor sau a tutorelui legal instituit, elevul
poate sã nu frecventeze orele de religie. În aceastã ultimã situaþie, elevul
îºi va alege în locul disciplinei Religie o disciplinã opþionalã.

Cele douã acte normative (Legea Învãþãmântului ºi Ordinul 3670)
poziþioneazã Religia ca disciplinã ºcolarã, parte a trunchiului comun,
aria curricularã Om ºi Societate. În aceastã situaþie, disciplina Religie
nu mai are un statul opþional ºi devine opþionalã disciplina aleasã
în locul Religiei. 

Prin nota nr. 37609 din 26.08.2001, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii dispune ca: în Planurile-cadru, atât la ºcoala profesionalã,
cât ºi la ºcoala de ucenici se introduce Religia ca disciplinã ºcolarã,
începând cu anul ºcolar 2001-20026.

Este îmbucurãtor faptul cã ºi Ordinul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii nr. 5723/23.12.2003 include Religia pentru toate specializãrile
din învãþãmântul preuniversitar7.

Statutul Personalului Didactic, în articolul 136, aliniatul (1)
stipuleazã cã: Disciplina Religie poate fi predatã numai de personal
abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învãþãmântului
ºi cultele religioase recunoscute oficial de stat8.

Diferitele soluþii ale problemei relaþiei între religie ºi educaþie în
cadrul sistemului de învãþãmânt depind de conturarea ºi structurarea
raportului dintre Bisericã ºi Stat. O problemã care se va ivi în viitor va
fi cea a ºcolilor confesionale. Prin noua Constituþie statul asigurã
posibilitatea înfiinþãrii de cãtre diferite culte a ºcolilor confesionale.
Articolul 32 alineatul (5) prevede cã Învãþãmântul de toate gradele se
desfãºoarã în unitãþi de stat, particulare ºi confesionale, în condiþiile legii9.

Actualmente, în România, atât Biserica ortodoxã, majoritarã, cât
ºi celelalte Biserici ºi culte religioase minoritare au posibilitatea ºi dreptul
de a realiza o educaþie religioasã sistematicã, într-un cadru legislativ
bine definit. Dupã 14 ani de predare a Religiei în ºcoalã, tinerii din
România au fost ºi sunt beneficiarii unei educaþii creºtine
instituþionalizate. Sperãm cã „acest providenþial demers didactic se va
îmbunãtãþi progresiv, atât prin intensificarea mijloacelor duhovniceºti
tradiþionale, printr-o mai bunã informare din punct de vedere
bibliografic10, cât ºi prin racordarea metodologiilor de predare specifice
religiei la strategiile ºi metodologiile didactice moderne. 
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Se poate afirma cã în România educaþia religioasã are un statut
bine definit. Reuºita orei de religie þine de vocaþia ºi felul în care fiecare
profesor de religie îºi va asuma misiunea.
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CÂTEVA CONSIDERAÞII
CU PRIVIRE LA ACTUALA PROGRAMÃ

PENTRU SEMINARIILE TEOLOGICE

Pr. Prof. Mihai Ciprian VIªOIU
Directorul Seminarului Teologic „Sf. Ioan Valahul“ - Giurgiu

Seminariile Teologice au reprezentat ºi reprezintã unul dintre
principalele puncte de reper în studiul teologiei ºi în pregãtirea viitorilor
slujitori ai sfintelor altare. Cei care ºi-au petrecut anii adolescenþei
pe bãncile acestei ºcoli au rãmas cu siguranþã marcaþi de rigoarea
ºtiinþificã, de disciplinã ºi, mai ales, de atmosfera duhovniceascã pe
care aceste aºezãminte teologice au creat-o. Multe dintre mãrturiile
foºtilor seminariºti au vãzut lumina tiparului, creând astfel prestigiul
de netãgãduit al ºcolilor teologice. Este suficient sã amintim de
memoriile lui Nichifor Crainic, de romanul „Arhanghelii“ al lui Ion
Agârbiceanu, de mãrturiile lui Mircea Eliade despre seminariºtii ºi
studenþii de la Facultatea de Teologie sau de însemnãrile regretatului
profesor Teodor M. Popescu. Foºtii ºi actualii seminariºti se vor regãsi
cu siguranþã în aceste rânduri, putând fi mândri de faptul cã ºcoala
pe care o urmeazã este una dintre cele mai prestigioase instituþii de
învãþãmânt teologic din þara noastrã. 

Ce a fãcut, oare, ca autoritatea Seminariilor Teologice sã fie atât
de mare? Cu siguranþã, ele se numãrã printre primele ºcoli din þarã,
nãscute în tinda Bisericii, pentru ca viitorii slujitori sã primeascã o
dublã formare, ºtiinþificã ºi duhovniceascã, devenind ei înºiºi dascãli
ai neamului. Nivelul de pregãtire a profesorilor, autoritatea lor, regimul
auster ºi seriozitatea au fãcut ca Seminariile sã rivalizeze, în ceea ce
priveºte performanþele, cu ºcolile de renume atât din spaþiul laic
românesc, cât ºi din cel occidental. În ciuda încercãrilor regimului
comunist de a izola învãþãmântul teologic, prin desfiinþarea multora
din ºcolile acestuia, seminariile ºi-au desfãºurat activitatea, creând o
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alternativã la învãþãmântul axat pe formarea omului nou, multilateral
dezvoltat. Studiul disciplinelor teologice a coabitat fericit cu disciplinele
„laice“, oferindu-le tinerilor teologi posibilitatea de a se integra într-o
societate care pãrea sã-i renege ºi sã se adapteze la cerinþele acesteia
fãrã a-ºi pierde credinþa ºi curãþia inimii. În mod paradoxal, prin izolarea
impusã, seminariile au reuºit nu doar sã supravieþuiascã, ci sã se
constituie în adevãrate bastioane ale învãþãmântului românesc,
impunând o evaluare bazatã pe recunoaºterea valorilor autentice,
înnoind ceea ce se cuvenea a fi înnoit ºi pãstrând ceea ce trebuia
pãstrat. ªcolile teologice de la Mãnãstirea Neamþ, de la Bucureºti,
Buzãu, Craiova sau Cluj-Napoca au devenit repere esenþiale nu doar
pentru cei ce doreau sã îmbrãþiºeze misiunea preoþeascã, ci ºi pentru
cei se simþeau profund ataºaþi de cultura autenticã, necontaminatã
de proletcultism sau protocronism. Bibliotecile seminariilor au
reprezentat pentru acei ani un adevãrat refugiu unde puteai gãsi alinare
sufleteascã, dar ºi satisfacerea curiozitãþii tinereºti. Înalta þinutã a
cursurilor impunea nu doar respectul celor ce le audiau, ci ºi un mod
de comportament, un fel de a fi prin care elevii seminariºti se distingeau
cu uºurinþã de colegii lor din liceele laice. Mai presus de toate acestea,
legãtura permanentã cu viaþa Bisericii îi transforma radical pe cei ce
pãºeau pragul ºcolilor teologice, punându-ºi o amprentã de neºters
nu doar asupra modului lor de viaþã, ci ºi asupra sufletului lor. ªcoala
ºi Biserica se constituiau în cele douã cãi ale existenþei, mai mult, ele
reprezentau principalul sprijin pentru cei ce intrau în vâltoarea vieþii.
Chiar dacã aceste rânduri pot pãrea oarecum nostalgice, trebuie sã
recunoaºtem cã imaginea seminariilor teologice a reprezentat multã
vreme un ideal duhovnicesc ºi pedagogic deopotrivã pentru întregul
învãþãmânt românesc. 

Dupã revoluþia din decembrie 1989, învãþãmântul religios a intrat
într-o nouã fazã: aceea a reafirmãrii în spaþiul cultural românesc ca factor
fundamental în formarea tinerilor ºi nu numai. Multe dintre ºcolile
desfiinþate ºi-au redeschis porþile, s-au înfiinþat noi seminarii teologice,
astfel cã la ora actualã numãrul lor este destul de mare. Dincolo de acest
reviriment, nu putem trece însã cu vederea starea de tranziþie în care
se aflã învãþãmântul teologic. În acest context, programa ºcolarã pentru
disciplinele de specialitate este cea mai sugestivã. Dacã vechea structurã
impunea prioritatea disciplinelor teologice, legislaþia actualã încearcã sã
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adopte o viziune de echilibru între disciplinele de culturã generalã ºi
cele de specialitate, argumentând cã toþi elevii trebuie sã beneficieze în
primul rând de o educaþie axatã pe disciplinele laice, la care se vor adãuga
treptat ºi disciplinele teologice, de specialitate. Mãsura este eficientã dacã
luãm în calcul faptul cã nu toþii cei ce urmeazã cursurile seminariilor
teologice vor continua aceastã cale ºi cã examenul de absolvire a liceului
(bacalaureatul) cuprinde probe în care materiile de culturã generalã au
prioritate. Nu la fel se poate spune, însã, despre modul în care noua
programã înþelege sã organizeze disciplinele de specialitate. Iatã, mai
întâi, principalele repere legislative în acest sens: 

Programele ºcolare pentru clasele a IX-a ºi a XII-a, documente
reglatoare componente ale curriculumului naþional, au fost elaborate
în conformitate cu:

- asumarea de cãtre România a Planului detaliat de lucru asupra
obiectivelor sistemelor educaþionale ºi de formare profesionalã din
Europa, ratificat de Consiliul European de la Barcelona, în 2002,
ºi a Declaraþiei miniºtrilor europeni ai educaþiei ºi formãrii
profesionale ºi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea
cooperãrii europene în formarea profesionalã – „Declaraþia de la
Copenhaga“, convenitã la Copenhaga în 2002;

- obiectivele actuale ale reformei învãþãmântului din România
vizând finalitãþile, curriculumul ºi structura învãþãmântului
obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi ale Legii nr. 268/2003 pentru
modificarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995;

- nevoia de adaptare a curriculumului naþional la schimbãrile
din structura învãþãmântului preuniversitar: apartenenþa
claselor a IX-a ºi a X-a deopotrivã la învãþãmântul obligatoriu
ºi la cel liceal;

- valorificarea experienþei pozitive privind proiectarea curriculumului
pentru învãþãmântul liceal pornind de la competenþe ca achiziþii
finale al învãþãrii, prin care se asigurã accentuarea dimensiunii
acþionale în formarea elevilor;

- rolul ºi statutul disciplinelor ºcolare, stabilite în planurile cadru
de învãþãmânt, aprobate prin ordinul ministrului educaþiei,
cercetãrii ºi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.1
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Toate aceste documente ºi precizãri, utile ºi binevenite în
ansamblu, aduc însã cu ele o transformare radicalã în ceea ce priveºte
disciplinele studiate în cadrul Seminariilor Teologice. Numãrul
disciplinelor teologice creºte direct proporþional cu anul de studiu,
urmãrindu-se ca în primii doi ani (clasa a IX-a ºi a X-a) sã predomine
disciplinele laice, pornind de la aceeaºi premisã a formãrii unei culturi
generale solide, dupã care materiile teologice îºi vor mãri ponderea în
vederea specializãrii absolvenþilor seminariilor. Nu se are în vedere,
însã, un fapt extrem de important: corelarea între materii. Astfel, atât
elevii, cât ºi profesorii sunt puºi în situaþia neplãcutã de a opera cu
un material informaþional lipsit de fundament conceptual ºi
metodologic. Este oarecum nefiresc pentru un elev de clasa a IX-a sã
studieze Teologia Dogmaticã fãrã o pregãtire paralelã în câmpul Istoriei
Bisericeºti Universale, spre exemplu. Trebuie, de asemenea, avutã în
vedere capacitatea elevilor de asimila anumite cunoºtinþe. Multe dintre
noþiunile predate sunt rupte de context, neoferind o imagine de
ansamblu asupra unei probleme date. Cel puþin pentru clasele a IX-a
ºi a X-a, noua programã este cu mult inferioarã celei vechi. Dacã în
vechea programã se prevedea pentru primele douã clase de liceu
studierea Catehismului ºi a Istoriei Bisericeºti Universale, creând astfel
premizele favorabile pentru aprofundarea disciplinelor teologice,
pornindu-se de la însuºirea ºi asumarea învãþãturii de credinþã ºi a
contextului istoric în care aceasta a fost formulatã, programa actualã
opereazã o disticþie restrânsã, preferând doar relaþionarea dintre
noþiunile introductive ale Studiului Biblic ºi ale Teologiei Dogmatice.
Rezultatele se pot observa foarte bine atât în nivelul de cunoºtinþe al
elevilor seminariºti, cât ºi în capacitatea acestora de a înþelege materia
ce le este predatã. Este foarte greu, spre exemplu, ca un elev sã poatã
vorbi despre Dogma Sfintei Treimi (subiect tratat în clasa a X-a) fãrã
a lega în mod firesc acest subiect de contextul istoric (temã tratatã în
cadrul disciplinei Istorie Bisericeascã Universalã, în clasa a XI-a). În
ceea ce priveºte Istoria Bisericeascã, aceasta pare sã fie mare problemã
a programei actuale. Ni se pare mult mai fireascã predarea ei în primele
clase de liceu, urmând ca apoi sã se treacã la Istoria Bisericii Române,
decât sã i se aloce o singurã orã pe sãptãmânã, în clasa a XI-a. Chiar
dacã elevul beneficiazã de studiul istoriei universale, aceasta nu îi poate
oferi nici mãcar informaþiile de bazã pentru a înþelege viaþa Bisericii.
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În altã ordine de idei, pentru clasa a IX-a este inclusã ca materie de
studiu Pedagogia, disciplinã cu tonul nepotrivitã pentru nivelul
aperceptiv al unor adolescenþi de 14 ani. O simplã rocadã între cele
douã discipline mai sus amintite ar putea rezolva multe dintre
dificultãþile de predare ºi asimilare a cunoºtinþelor pentru elevii
seminariºti din clasele a IX-a ºi a X-a. 

De asemenea, noua structurã de învãþãmânt pentru Seminariile
teologice restrânge perioada de studiu la patru ani de la cinci. Deºi
existã unele aspecte pozitive ale acestei schimbãri, nu trebuie uitat
faptul cã materia nu a fost adaptatã la noua formulã. Actuala programã
simplificã nefericit informaþia ce trebuie predatã, fãrã a lua în calcul
lacunele cognitive, de multe ori involuntare, ce apar în urma unei
asemenea reducþii. Mai mult, manualele existente sunt stucturate tot
pentru un ciclu de cinci ani, fapt care îngreuneazã munca dascãlului,
nevoit sã imprime un ritm alert de predare, pentru ca materia sã poatã
fi parcursã în întregime. În anul ºcolar 2007 – 2008 vor absolvi cursurile
seminariilor teologice atât elevii de clasa a XIII-a (ultima generaþie ce
a urmat cursurile pe vechea structurã), cât ºi cei de clasa a XII-a.
Diferenþele dintre cele douã grupuri de elevi sunt evidente: un
randament mult mai bun de asimilare ºi aprofundare pentru elevii de
clasa a XIII-a, rezultate bune la concursurile ºcolare ºi la olimpiade,
ba chiar ºi o capacitate aperceptivã mult mai mare. Aceste discrepanþe
deja observabile, se vor accentua la examenul de bacalaureat, precum
ºi la cel de admitere în facultate: în timp ce unii au avut timp sã
aprofundeze ºi sã recapituleze materia, ceilalþi abia dacã o vor fi parcurs
mãcar odatã. Ni se poate obiecta cã aceastã situaþie este una tranzitorie
ºi cã doar elevii seminariºti din actualul an ºcolar vor avea aceste
dificultãþi, însã nu trebuie sã uitãm cã volumul de materie rãmâne
acelaºi ºi pentru anul urmãtor. Într-o asemenea situaþie nu se poate
pune problema simplificãrii unitãþilor de conþinut, ci este mult mai
indicatã revenirea la vechea structurã de cinci ani, dupã cum la fel
de indicatã este ºi revizuirea programelor ºcolare pentru disciplinele
teologice. Chiar dacã actualele prevederi încearcã sã ofere elevilor
seminariºti o pregãtire generalã solidã – fapt lãudabil, de altfel – scapã
din vedere importanþa disciplinelor teologice pentru formarea lor. 

Privitã în ansamblu, prezenta lege a învãþãmântului are marele
merit de a acorda studiilor teologice locul pe care îl meritã cu prisosinþã
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în cadrul învãþãmântului primar, liceal ºi universitar. Neajunsurile
ºi neclaritãþile pe care le-am semnalat în rândurile de mai sus sunt
parþial justificabile, datã fiind perioada de profunde schimbãri prin
care trece ºcoala româneascã, însã este inadmisibil ca acestea sã
capete statut de normalitate în ciuda semnalelor de alarmã ºi, mai
ales, în ciuda efectelor negative vizibile. 

Note bibliografice

1 Anexa numãrul 2. Ordinul ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 5085 / 30. 09. 2005: Programe
ºcolare pentru clasele a IX-a – a XII-a, Curriculum diferenþia, Filiera vocaþionalã, Profil teologic,

Cultul Ortodox.
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DARE DE SEAMÃ
A SECTORULUI ÎNVÃÞÃMÂNT RELIGIOS
PENTRU ACTIVITATEA DESFÃªURATÃ

ÎN ANUL 2007

Începând cu data de 1 octombrie 2006, funcþia de INSPECTOR
ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL RELIGIOS a fost încredinþatã P.C.Pr. BALABAN
MIHAIL CONSTANTIN.

Pe lângã atribuþiile de coordonare, supraveghere ºi verificare a
activitãþilor desfãºurate la acest sector, s-au dus la îndeplinire ºi alte
însãrcinãri primite din partea Chiriarhului: informãri, cercetãri
tematice, delegaþii ºi reprezentãri. S-au fãcut propuneri pentru
rezolvarea diferitelor situaþii. De asemenea, s-a cãutat rezolvarea în
timp optim a corespondenþelor ºi sesizãrilor primite. S-a colaborat cu
celelalte sectoare ale Episcopiei ºi s-a þinut legãtura cu instituþiile
ierarhic superioare, dar ºi cu omologii sectorului cultural ºi
învãþãmânt religios.

În permanenþã, în funcþie de situaþie, verbal sau în scris, Prea
Sfinþitului Pãrinte Dr. AMBROZIE a fost informat asupra problemelor
întâlnite. În toate activitãþile întreprinse s-a abordat o gândire de
perspectivã.

ACTIVITÃÞI CULTURAL – RELIGIOASE

Cu Binecuvântarea Prea Sfinþitului Pãrinte Dr. Ambrozie ºi din
fondurile Episcopiei Giurgiului, 15 elevi ai Ansamblului „Mugurel
de Vlaºca“ au fot trimiºi sã reprezinte Episcopia Giurgiului la
„FESTIVALUL DE TOACÃ“din oraºul Victoria-Fãgãraº, festival
internaþional organizat de P.C. Pr. Smãdu Octavian.

Cu Binecuvântarea Prea Sfinþitului Pãrinte Dr. Ambrozie ºi din
fondurile Episcopiei Giurgiului, au fot trimiºi 25 elevi la „TABÃRA
DE VARÃ DE LA BISOCA“ organizatã anual de P.C.Pr. Dr. Milea Mihai;
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Cu binecuvântarea Prea Sfinþitului Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, la Catedrala Episcopalã „Adormirea Maicii Domnului“ din
Giurgiu s-a organizat în ziua de 20 decembrie 2007 un CONCERT DE
COLINDE. Concertul a fost susþinut de urmãtoarele formaþii corale:
Corala preoþilor „PE TINE, DUMNEZEULE, TE LÃUDÃM!“, Corul
Seminarului Teologic „Sf. Ioan Valahul“ din Giurgiu, Corul Liceului
Pedagogic, Colindãtorii ,,Mugurel de Vlaºca“, Corul ªcolii Nr. 7 din
Giurgiu.

RELAÞII CU ALTE INSTITUÞII

Finalizarea concursului de Religie pentru clasele a V-a, a IX-a
ºi a X-a „Mlãdiþe creºtine în þinutul Giurgiului“ s-a fãcut cu
organizarea de cãtre Episcopia Giurgiului unei excursii GRATUITE
de 2 zile, pe ruta Giurgiu-Braºov ºi retur, cu cazarea la Cãminul
preoþesc de la Buºteni. Au participat toþi câºtigãtorii locurilor I,
II, III ºi menþiune, împreunã cu cadrele didactice care i-au
pregãtit.

S-au întocmit dosarele ºi s-au acordat Binecuvântãri de cãtre
Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie pentru 7 candidaþi la susþinerea
examenului unic de titularizare.

S-au întocmit dosarele ºi s-au acordat Binecuvântãri de cãtre
Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie pentru 15 candidaþi la susþinerea
examenului de admitere la diferite facultãþi de teologie.

S-au întocmit dosarele ºi s-au acordat Binecuvântãri de cãtre
Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie pentru 2 candidaþi la susþinerea
examenului de admitere la ºcoli de cântãreþi bisericeºti în alte
Eparhii.

Reprezentarea Episcopiei în România ºi în Bulgaria la
activitãþile de parteneriat în cadrul Asociaþiei „Euroregiunea
Danubius“ a fost fãcutã în parteneriat cu Consiliul Judeþean Giurgiu.
Tema întâlnirilor a fost : „Monumente de arhitecturã creºtinã din
regiunea transfrontalierã Ruse-Giurgiu ºi oportunitãþi de includere a
acestora în traseele turistice internaþionale“ din cadrul proiectului
„Crearea ºi promovarea relaþiei culturale transfrontaliere de la
complexul medieval al Mãnãstirii Ivanovo ºi Mãnãstirii Sfântul Dimitri
Bassarabovski, prin aºezãmintele ortodoxe din Ruse ºi Giurgiu, pânã
la Comana“ (din Porgramul PHARE-CBC BG 2004).
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Participãri la activitãþi culturale ºi de interes public: Ziua
Muzeului -celebrarea a 30 de ani de la inaugurarea acestui muzeu
în vechea clãdire a Prefecturii Judeþului Vlaºca, Expoziþia Luminii
– inaugurarea unor noi sãli de expoziþie ale Muzeului judeþean, etc.

S-a menþinut o colaborare strânsã cu Teatrul Valah din
municipiul Giurgiu, elevii Seminarului Teologic participând la
diferite acþiuni ale acestei instituþii.

Organizarea unui concert de muzicã religioasã împreunã cu
Centrul Cultural Local ION VINEA. Concertul a fost suþinut de Corala
de „FORTIS“ condusã de maestrul Ovidiu Victor Drãgan ºi soþia sa.

SITUAÞIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI RELIGIOS

În cadrul Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Valahul“ activeazã
21 de profesori, acoperindu-se necesarul de cadre didactice al ºcolii. 

În anul ºcolar 2006-2007au fost înscriºi 146 de elevi în clasele
IX – XIII.

S-a organizat examenul de admitere la Seminarul Teologic
,,Sfântul Ioan Valahul“ ºi au fost înscriºi 22 de elevi în clasa a IX-a.

S-au întocmit dosarele ºi s-au acordat Binecuvântãri de cãtre
Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie unor profesori în vederea predãrii
diferitelor discipline ºcolare la Seminarul Teologic ,,Sfântul Ioan
Valahul”.

S-au întocmit dosarele ºi s-au acordat Binecuvântãri de cãtre
Prea Sfinþitul Pãrinte Dr. Ambrozie în vederea predãrii Religiei în
ºcolile din cuprinsul eparhiei.

Cu Binecuvântarea Prea Sfinþitului Pãrinte Dr. Ambrozie, prin
eforturi permanente, P.C.Pr. Director Drd. EMIL NEDELEA
CÃRÃMIZARU a obþinut de la diferite instituþii ale statului circa 50
miliarde lei vechi cu care, în perioada 2006-2007, s-au efectuat
lucrãri de reparaþii capitale ºi dotãri la clãdirea Seminarului Teologic
,,Sfântul Ioan Valahul”.

Astfel, cele 135 de camere au fost amenajate la standarde
europene, atît în ce priveºte aspectul încãperilor, cît ºi dotãrile cu
mobilier modern.

Paraclisul Seminarului a fost pictat cu picturã bisericeascã
autenticã de cãtre dl. Achiþenie Ion, profesor la Facultatea de Arte
Bucureºti, sub tutela dl. prof. Ion Grigore. Ca o particularitate, în
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interiorul paraclisului predominã picturile sfinþilor români. De
asemenea, ºi holurile mari au fost împodobite cu picturã. Lucrãrile
de picturã au fost executate conform devizelor aprobate de cãtre
Comisia de picturã bisericeascã.

PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

S-a organizat examenul de capacitate preoþeascã la care au
participat 15 candidaþi.

Au fost trimiºi preoþi la cursurile de perfecþionare la Facultatea
de Teologie „Justinian Marina“ din Bucureºti pentru obþinerea gradelor
profesionale. La aceste cursuri au participat 18 candidaþi.

PROIECTE PENTRU ANUL 2008

Colaborarea cu Inspectoratul ªcolar Judeþean în vederea
continuãrii concursului de Religie „Mlãdiþe creºtine în þinutul
Giurgiului“.

Intensificarea activitãþilor de pregãtire pentru îmbogãþirea
repertoriului muzical al coralei preoþilor „PE TINE, DUMNEZEULE,
TE LÃUDÃM!“ în vederea participãrii la concursuri ºi festivaluri
tematice.

Iniþierea unui proiect denumit „MÃRTURII ORTODOXE-
COMORI ROMÂNEªTI“ care va consta în organizarea de excursii cu
elevi din eparhie în scopul cunoaºterii mãrturiilor creºtine ortodoxe
din Eparhia Giurgiului ºi din þara noastrã.

Cunoaºterea în teren a activitãþii profesorilor de Religie.

Intocmit de INSPECTOR ÎNVÃÞÃMÂNT RELIGIOS
Pr. Balaban Mihail Constantin

109

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————





V.

ISTORIE
ªI

TRÃIRE
CREªTINÃ



MONAHISMUL
ÎN VLAªCA MEDIEVALÃ

Arhim. Irineu IURAªCU
Exarhul Mãnãstirilor

Între þinuturile pline de istorie ale Þãrii Româneºti se numãrã
ºi þinutul Vlaºca. Este cunoscut uneori în cronici împreunã cu
Teleormanul, numindu-se adeseori „ þinutul Vlaºca ºi Teleormanul“.

Cuvântul „vlaºca“ aratã þara vlascilor, a vlahilor, a pastorilor,
cãci la origine cuvântul vlasc înseamnã pãstor, este cuvânt de origine
slavã. Lingviºtii aratã, uneori, cã este de origine bulgarã VLASCA, aºa
cum spune Alexandru Rosetti în Istoria literaturii române.

În istoria þãrii, Vlaºca a fost un judeþ ce cuprindea Giurgiu de
azi, Ilfovul de azi ºi o parte a Teleormanului, întinzându-se ºi in partea
de sud a Oltului, a Argeºului ºi a Prahovei, judeþe actuale.

Aºadar, dacã privim o veche hartã administrativã a þãrii vedem
cã Vlaºca a fost o zonã întinsã ce cuprindea mare parte a pãdurilor
Vlãsiei ºi ale Teleormanului pânã la colinele argeºene, vetre de istorie
româneascã.

Numele judeþului îl gãsim menþionat în actele Mãnãstirii
Râncaciov. Aici, într-un hrisov de la Radu cel Mare din 19 iulie 1498,
se confirma cã mãnãstirea Râncaciov poate pãstra daniile fãcute de
tatãl sãu, Vlad vodã, ºi anume: „galetele ahabnice din venitul domnesc
de la grâu ºi de la orz al satelor Bãneºti, Dobrineºti ºi Stroieºti din
judeþul Vlaºca“.

În Evul mediu, Vlaºca ocupa un loc destul de important în istoria
neamului românesc. Aici, în ºesurile împãdurite din stânga Dunãrii,
Vlaºca este regiunea conform toponimiei sale ce demonstreazã
continuitatea poporului român. Este rãspunsul clar al istoriei împotriva
celor ce contesta continuitatea neamului românesc pe aceste plaiuri.
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Din secolul al XV-lea, Vaºca, ca judeþ, îl gãsim menþionat în toate
documentele de cancelarie, atât laice, voievodale sau boiereºti, cât ºi
ecleziastice ale Mitropoliei Ungro-Vlahiei.

Amintim cã pe la 1742, mitropolitul Neofit fãcea vizite pastorale
în judeþ, iar la 1793, judeþul Vlaºca era menþionat alãturi de Ilfov ca
fãcând parte din jurisdicþia mitropolitului Dositei Filitti.

Din puþinele relatãri mai sus menþionate arãtãm cã Vlaºca a avut
un rol mare în istoria laicã ºi eclesialã a þãrii. În baza acestor relatãri,
putem afirma cã în Vlaºca Evului mediu a existat o viaþã bisericeascã
ºi o viaþã monahalã.

Monahismul românesc este datorat marelui organizator Sf. Nicodim
de la Tismana. El a organizat, dar nu a întemeiat monahismul la noi.
La nord de Dunãre, în codrii Vlãsiei ºi ai Teleormanului, în densitatea
lor ºi-au gãsit refugiul mulþi monahi veniþi de la sud de Dunãre, fugind
de turci. Se ºtie bine cã þãrile sud-dunãrene au avut organizare
bisericeascã înaintea þãrilor române. Cucerirea lor de cãtre turci a fãcut
pe monahii slavi sau greci sã gãseascã alinare aici, în spaþiul nord-
dunãrean. Se poate afirma, în baza logicii istorice, cã atât în regiunea
Vlaºca, cât ºi în altã parte, existau vetre monahale înaintea venirii Sf.
Nicodim. Venim în acest sprijin cu toponimicul cãlugãreni gãsit în
documente începând cu sec. al XIV-lea sau cu toponimicul pustie
(vezi M. Andreescu - Documente din Muntenia). În secolul al  XIV -lea
se gãsesc peste 15 localitãþi cu numele de Cãlugãreni. La nord de Dunãre
se mai gãsesc sate cu nume de cãlugãri, cum ar fi Varlaam sau chilii,
locuri în pãdurile Vlãsiei ºi Teleormanului, deci ale Vlaºcãi, chiar dacã
sunt astãzi în alte judeþe sau chiar eparhii. În aceste zone împãdurite,
monahii au gãsit liniºtea. Pe aceste meleaguri ale regiunii Vlaºca au
existat vetre de sihãstrie atribuite chiar lui Negru-Vodã, aºa cum aratã
Del Chioaru, secretarul lui Constantin Brâncoveanu cel Sfânt.

Avem mãnãstirea Drãgãneºti lângã Roºiorii de Vede sau Bilteni,
aºezatã în mijlocul codrilor Vlãsiei, sau Cãscioarele lângã Olteniþa.
Tradiþia le atribuie lui Negru – Vodã. Documentele ne aratã cã teza
veche ce spune cã Sf. Nicodim a fost întemeietorul vieþii monahale la
noi trebuie schimbatã. El nu poate fi numit nici organizator, nici
întemeietor, ci reorganizator de viaþã monahalã. De ce? Pentru cã în
Vlaºca, în pãdurile ei erau vetre de mãnãstire. Dacã deschidem harta
Mitropoliei Ungro-Vlahiei din sec. XIV-XVIII vedem cã de-a lungul
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râurilor Argeº, Vedea, Teleorman cu vãile lor împãdurite erau aºezãri
monahale ca: Glavaciocul, Bolintin, Comana, Cãscioarele, Babele ºi altele.

La 1418, un document din timpul lui Mircea cel Bãtrân vorbeºte
de o mãnãstire din pãdurea cea mare de la Bolintin. Documentul este
al lui Mihail, fiul lui Mircea cel Bãtrân, datat 22 iunie 1418. Mãnãstirea
avea hramul Bunei Vestiri ºi era la sud-vest de Bucureºti, ctitoritã
de logofãtul Pilea, cãlugãrit cu numele de Filotei. Aceastã mãnãstire
a fost înzestratã cu satele Pileºti ºi Bolintin ºi cu o vie la Rãzvad. Despre
aceste moºii ale Mãnãstirii Bolintin de la Izvoarele Ilfovãþului, aflãm
ºi din alte documente ulterioare, unul din 29 aprilie 1453, al lui
Vladislav al II-lea, ºi unul din timpul domnitorului Alexandru Coconul,
datat la 1 martie 1626. vedem cã în Vlaºca au existat vetre monastice
încã de la Mircea cel Bãtrân sau poate mai vechi, aºa cum am
menþionat mai sus despre care nu ºtim când au fost întemeiate.

O altã vatrã monahalã este Mãnãstirea Glavacioc sau
Glavacioacele, cum este cunoscutã in documente. Într-un document
din 20 iulie 1507, Radu cel Mare întãreºte printr-un hrisov cã satele
Cãlugãreni de pe Neajlov ºi Cãlugãreni de Teleorman aparþineau
mãnãstirii. De fapt, acest document poartã tradiþia ce o avea de la
Mircea cel Bãtrân, ceea ce însemnã cã a fost ctitoritã de el. Mãnãstirea
Glavacioc apare într-un document din 1441, din timpul lui Vlad Dracu,
în care este scutitã de dãrile faþã de domnie. Ea nu mai apare cu
documente pânã la Vlad Cãlugãrul care i-a dat o mare atenþie ridicând
o noua bisericã de zid în care a fost înmormântat în septembrie 1496.
Fiul sãu, Radu cel Mare, i-a întãrit proprietãþile. La 1512, la Glavacioc
era un egumen, Ilarion, pe care documentele îl identificã cu Mitropolitul
Ilarion al Ungro-Vlahiei. Mãnãstirea Glavacioc va fi refãcutã de Mihnea
Turcitul. Din Glavacioc s-a ridicat un episcop pe nume Varlaam de
Râmnic. În sec.  al XVIII-lea este metoc al Mãnãstirii Radu-Vodã din
Bucureºti. În aprilie 1758, vedem cã egumen este Grigorie, viitorul
mitropolit Grigorie al- II-lea.

O altã mãnãstire este mãnãstirea Strugalea care este pomenitã
într-un document din 11 mai 1409, dat de Domn, în care o scuteºte
de dãri faþã de domnie. Ctitor ar fi un boier Galea sau Gulea. Nu avem
alte atestãri documentare despre ea.

Altã mãnãstire este Mãnãstirea Comana despre care s-a scris
în almanahul din anul trecut.
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Desigur au fost ºi alte aºezãri monahale ale cãror urme s-au
pierdut sau se ºtiu din tradiþie. Cãlugãrii au activat în ºcolile de pe
lângã bisericile boiereºti din Hereºti ºi Negoieºti, ctitorii ale doamnei
Elena Nãsturel.

Din cele relatate observãm cã viaþa monahalã în Vlaºca medievalã
a fost intensã, cu o pecete adânc impregnatã în istoria neamului ºi
a bisericii.

Acest adevãr istoric aratã cã regiunea Vlaºca a creat un nume
viu, o credinþã ortodoxã a unui neam ortodox, ducând adevãrul
triumvir- un domn, o credinþã, un botez.
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RIDICAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA RANG DE PATRIARHIE

– ISTORIC –

Pr. Gabriel CHIRCULEANU
Inspector cultural

Unirea Principatelor din anul 1918 a constituit nu numai
extinderea teritoriului României ºi mãrimea numãrului locuitorilor
ei, ci ºi crearea unui stat cu potenþial politic, militar, economic ºi
agricol. Dupã 1918, Parlamentul ºi Monarhia au fost cei doi factori
de seamã în viaþa politicã din România: Parlamentul (format din
Adunarea Deputaþilor ºi Senat) în comun cu Regele, avea putere
legislativã, iar regele avea ºi putere executivã1. Înfãptuirea unitãþii
de stat din decembrie 1918 a dus, aºa cum era de aºteptat, ºi la
profunde schimbãri în viaþa Bisericii Ortodoxe Române. Unificarea
administrativã sub conducerea Sfântului Sinod din Bucureºti
devenise prima problemã care trebuia rezolvatã de cãtre Bisericã.
Aceastã unificare era necesarã deoarece Biserica era condusã diferit
dintr-o provincie în alta a þãrii; erau patru „regimuri de organizare
bisericeascã“, precum ºi tot „atâtea mentalitãþi“2 dupã care trebuia
condusã Biserica Ortodoxã din România. De exemplu, „în Biserica
din România exista un adevãrat absolutism ierarhic, precum ºi o
dependenþã sau o subordonare aproape totalã faþã de stat ... în Biserica
din Bucovina exista o mentalitate ultraierarhistã ºi tributarã
împãratului de la Viena ... În Basarabia, Biserica trãia în forme tipic
ruseºti, moºtenire a absolutismului þarist.

Biserica Ortodoxã din Transilvania avea o organizare
corespunzãtoare bazatã pe Statutul Organic al mitroplitului Andrei
ªaguna, care, prin autonomia faþã de stat ..., o apãra de orice amestec
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sau aservire din partea conducerii lumeºti ºi sinodalitatea, colaborarea
dintre clerici 1/3 ºi mireni 2/3 la conducerea treburilor bisericeºti
... o apãra de orice încercare de absolutism ierarhic“.3 Dintre toate
rânduielile dupã care se conduceau Bisericile din Provinciile
româneºti, cea mai echilibratã lege era în Biserica Ortodoxã din
Transilvania, deoarece în Statutul Organic se gãseºte conlucrarea
dintre cler ºi popor din sânul Bisericii lui Hristos.4

Clericii transilvãneni au fost cei care au fãcut cei mai
importanþi paºi cãtre unificarea bisericeascã.

La 24 februarie 1919, prin intermediul revistei „Renaºterea
românã“ din Sibiu, a fost convocat primul congres preoþesc din
Transilvania, dupã înfãptuirea Marii Uniri din 1918, pentru a se putea
discuta despre problema organizãrii unitare a Bisericii Ortodoxe
Române. Acest congres a fost organizat de un Comitet pregãtitor, care
avea la conducerea sa pe Dr. Ioan Lupaº, protopopul Siliºtei Sibiului.

În zilele de 6, 7 ºi 8 martie 1919, în cadrul acestui congres au
fost prezentate mai multe referate dintre care cel al protopopului Dr.
Gheorghe Ciuhandu din Arad a reþinut atenþia în mod deosebit, el
fiind intitulat: „Împreunarea Bisericilor Ortodoxe pe teritoriul României
Mari într-o singurã Bisericã Ortodoxã Românã ºi raportul acestei Biserici
faþã de Stat“. Astfel, Gheorghe Ciuhandu a pus pentru prima oarã,
în mod ferm, problema înfiinþãrii Patriarhatului românesc.

Noþiunile de Patriarhat ºi Patriarhie sunt realitãþi ale structurii
ºi vieþii Ortodoxe implicate, în acelaºi timp, ºi în noþiunea de
Autocefalie. Principiile definitorii ale instituþiei patriarhale sunt
urmãtoarele: a) Principiul etnic; b) Principiul ierarhic sacerdotal
exprimat prin autocefalie ºi sinodalitate ºi c) Principiul organizãrii
bisericeºti, care stã în strânsã legãturã cu cel de stat5.

La 31 decembrie 1919, în saunul de Mitropolit Primat al Bisericii
Ortodoxe Autocefale a României a fost ales episcopul Caransebeºului,
Miron Cristea, fiind înscãunat la 1 ianuarie 1920. Mitropolitul Miron
Cristea (1868-1939) era orginar din Topliþa ºi fusese multã vreme
secretarul ºi consilierul Arhiepiscopiei Sibiului, iar din 1910, episcop
de Caransebeº. Aceastã alegere era rodul desãvârºirii unitãþii de stat
a poporului român, mai ales cã Miron Cristea fãcuse parte din delegaþia
trimisã de românii transilvãneni la Bucureºti ca sã prezinte Actul Unirii
din 1 decembrie 1918.
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Încheierea procesului de unificare ºi organizare sinodalã
autocefalã unitarã pe întreg teritoriul României întregite ºi-a gãsit
reflectarea ºi în Constituþia þãrii din 1923, care la art. 22 menþiona:
„Biserica Ortodoxã Românã este ºi rãmâne neatârnatã de orice
chiriarhie strãinã, pãstrându-se, însã, unitatea cu Biserica Ecumenicã
a Rãsãritului în privinþa dogmelor. În România, Biserica Ortodoxã va
avea o organizare unitarã, cu participarea tuturor elementelor ei
constitutive, clerici ºi mireni ... Chestiunile spirituale ºi canonice ale
Bisericii Ortodoxe Române se vor rezolva de o singurã autoritate
sinodalã centralã. Mitropoliþii ºi episcopii Bisericii Ortodoxe Române
se vor alege potrivit unei singure legi sinodale“. Acest temei
constituþonal a fãcut ca la 4 mai 1925, Parlamentul þãrii sã voteze
Legea organicã ºi Statutul Bisericii Ortodoxe Române, prin care era
consfinþitã organizarea ei unitarã.6

Cea dintâi îndatorire ce revenea Bisericii Ortodoxe în noua
situaþie politicã era unificarea ei, adicã organizarea ei unitarã, sub
conducerea Sfântului Sinod din Bucureºti. Încã din 23 aprilie 1919,
Sinodul ierarhilor ortodocºi din Mitropoplia Ardealului s-a desfiinþat,
cerând includerea membrilor sãi în Sfântul Sinod din Bucureºti. 

În septembrie 1920 s-a alcãtuit o „Constituantã bisericeascã“
formatã din membrii Sfântului Sinod, profesori de teologie, delegaþi
ai preoþimii ºi foºtii miniºtri ai cultelor. Aceasta a ales din sânul ei o
comisie formatã din 15 membri care sã întocmeascã un proiect de
Statut de organizare ºi funcþionare a Bisericii Ortodoxe Române. Din
cauza neînþelegerilor iscate între membri, a diverselor schimbãri
survenite în viaþa de stat ºi în viaþa Bisericii, a amestecului partidelor
politice în treburile bisericeºti, Parlamentul a votat Legea ºi Statutul
de organizare a Bisericii Ortodoxe Române tocmai în martie – aprilie
1925 ºi a promulgat-o la 6 mai 1925.

Sfântul Sinod, în urma numeroaselor propuneri ce i-au fost
fãcute, a hotãrât înfiinþarea Patrarhiei Române în ºedinþa de lucru
din 4 februarie 1925, prin ridicarea Mitropolitului primat la rangul
de Patriarh.

Dupã citirea Actului oficial de înfiinþare a Patriarhatului Ortodox
Român, Sfântul Sinod a hotãrât:
1. Se înfiinþeazã în Þara Româneascã, pentru Biserica Ortodoxã

Autocefalã Românã, demnitatea de Patriarh;
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2. Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Ungro-Vlahiei se ridicã, în calitatea
sa de Primat al României, la rangul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Autocefale Române; 

3. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române se va bucura de toate
drepturile recunoscute de Sfintele Canoane ºi de legile þãrii;

4. Înalt Prea Sfinþitul D.D. Miron, actualul Arhiepiscop ºi Mitropolit
al Ungro-Vlahiei, devine, în calitatea sa de Primat al României,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române;

5. Hotãrârea aceasta va fi înaintatã Onor. Guvern spre legiferare
printr-o lege specialã ºi sancþionatã de M.S. Regele;

6. Alegerea, confirmarea ºi învestirea viitorilor patriarhi se va face
potrivit unei legi speciale;

7. Nu vor putea fi eligibili la demnitatea de Patriarh decât Mitropoliþii
ºi Episcopii în funcþiune ai Sfintei noastre Biserici; 

8. Se va comunica aceastã hotãrâre ºi tuturor celorlalte Biserici surori
Ortodoxe de Rãsãrit;

9. Se deleagã o comisie alcãtuitã din Î.P.S. Mitropolit Nectarie ºi P.P.S.S.
Episcopi, Vartolomeu al Râmnicului Noul Severin ºi Lucian al
Romanului, care sã întocmeascã actul de notificare ce se va face
celorlalte Biserici surori ºi care se va înscrie în Condica Sfântã a
Sf. Sinod“7.

Hotãrârea Sfântului Sinod, care urma sã fie aprobatã de
autoritãþile statului, a specificat ridicarea Bisericii Ortodoxe Române
la rang de Patriarhie, iar titulatura de Patriarh i se acorda
arhiepiscopului ºi mitropolitului Ungro-Vlahiei ºi Primat al României
în funcþiune, Dr. Miron Cristea. A fost trimisã o scrisoare cãtre celelalte
Biserici surori prin care se înºtiinþa înfiinþarea Patriarhiei Române,
ca rãspuns primindu-se imediat scrisori de binecuvântãri ºi urãri
frãþeºti din partea tuturor acestor Biserici, în frunte cu patriarhul
ecumenic Vasile III.

Propunerea de înfiinþare a Patriarhiei Române a fost înaintatã
Senatului în ºedinþa din 12 februarie 1925, de cãtre ministrul Cultelor
Alexandru Lapedatu ºi trimisã la Camera Deputaþilor în ziua de 17
februarie 1925. 

La 23 februarie 1925, regele Ferdinand I a promulgat „Legea
pentru ridicarea Scaunului Arhiepiscopal ºi Mitropolitan al Ungro-Vlahiei,
ca Primat al României, la rangul de Scaun Patriarhal .“
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La 12 martie 1925, Patriarhul României a trimis, dupã tradiþie,
o scrisoare irenicã tuturor Bisericilor Ortodoxe surori prin care le fãcea
cunoscutã ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.

Patriarhul ecumenic Vasile III a înºtiinþat celelalte Biserici
Ortodoxe autocefale, printr-o scrisoare enciclicã datatã 20 martie 1925,
cã a fost de acord cu hotãrârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca aceasta sã fie înãlþatã la rang de Patriarhie, cãreia, printr-o
delegaþie oficialã de la Constantinopol i s-a ºi înmânat Tomosul
patriarhal de recunoaºtere a Înaltei instituþii bisericeºti din România.
Totodatã, adresa rugãmintea cãtre celelalte Biserici autocefale sã-ºi
dea ºi ele consimþãmântul ºi sã transmitã acordul lor întâiului Patriarh
al României, Miron Cristea, acte ce au ca scop întãrirea legãturilor
cu Biserica Românã, la unitatea ºi propãºirea întregii Ortodoxii. În
urma acestei scrisori transmisã de Patriarhul ecumenic Vasile III ºi
a scrisorii irenice transmisã de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, au început sã ajungã la Bucureºti scrisori de recunoaºtere
a Patriarhului român, din partea vechilor patriarhate rãsãritene,
precum ºi a Bisericilor Ortodoxe Autocefale.8

Tomosul patriarhal nr.1579 din 30 iulie 1925, prin care Patriarhia
Ecumenicã recunoºtea înfiinþarea Patriarhiei Române, a fost adus în þarã
la sfârºitul lunii septembrie 1925 de o delegaþie a Patriarhiei Ecumenice
alcãtuitã din mitropoliþii Ioachim al Calcedonului, Ghermanos al
Sardeonului ºi primul dragoman al Patriarhiei, Spiros Constantinidis,
împreunã cu o scrisoare din partea ecumenicului Vasile III. Înmânarea
oficialã a tomosului s-a fãcut în cadrul unei slujbe ºi ceremonii speciale,
în Catedrala din Bucureºti, în ziua de 27 septembrie 1925.

În ziua de 1 noiembrie 1925, la Catedrala Patriarhalã din
Bucureºti a avut loc sãvârºirea Sfintei Liturghii cu ocazia întronizãrii
primului patriarh, dupã care înalþii demnitari de stat, în frunte cu
patriarhul, au mers la Palatul Regal pentru învestire. În prezenþa Curþii
regale, prof univ. Dr. Alexandru Lapedatu a dat citire decretului regal
de învestire a patriarhului Miron Cristea. Regele Ferdinand I, primind
cârja din mâna mitropolitului Pimen al Moldovei, i-a încredinþat-o
patriarhului, rostind cuvintele: „Îþi încrdinþez cârja de Patriarh pentru
a pãstori turma Patrarhiei Române“9.

Dupã înmânarea cârjei patriarhale, cortegiul fastuos a mers la
Catedrala Patriarhalã pentru sãvârºirea slujbei de înscãunare a
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primului patriarh ºi pentru înmânarea însemnelor patriarhale. Cu
ceremonia învestirii ºi întronizãrii primului patriarh, înfiinþarea
Patriarhiei Române poate fi socotitã deplin ºi canonic înfãptuitã.

Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie a
încununat o lucrare bisericeascã de veacuri, care a impus Ortodoxia
româneascã nu numai pe plan intern, ci ºi extern. Ea este, deopotrivã,
un drept ºi un titlu de merit pentru Biserica româneascã ºi credincioºii
ei, dobândit în secole întregi de activitate sub toate aspectele vieþii
religioase10.
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TEXTE PATRISTICE ÎN MANUSCRISE SLAVE DIN
ÞARA ROMÂNEASCÃ ÎN SECOLELE XIV-XVI

Pr. Bogdan Mihãescu

De timpuriu au existat ºi au circulat scrieri patristice în limbile
greacã ºi latinã existând, de asemenea, condiþiile necesare pentru
efectuarea de traduceri româneºti patristice mai înainte de apariþia
traducerilor slave la noi. În secolele XIII-XVI au fost redactate sau
aduse din alte pãrþi ºi au circulat versiuni sub forma unor manuscrise
slavo-române ale scrierilor patristice, simultan cu unele texte patristice
în limbile mai sus menþionate, pânã la momentul hotãrâtor, când
traducerile patristice româneºti ºi-au dobândit justificata prioritate,
de nedisputat, ca o realitate peremptorie prin „biruinþa scrisului în
limba românã” de la cumpãna secolelor XVI-XVII.

În epoca datã, slavonismul constituie o „prefaþã” de naturã
culturalã la manifestarea culturii noastre româneºti, fãrã a determina
substanþa însãºi a acestei culturi. În ceea ce priveºte caracterizarea
slavonismului epocii raportat la factorul bizantin, formula consacratã
este veºmântul lingvistic al culturii bizantine. Tot ce s-a transcris ºi s-a
scris în slavoneºte la noi în epoca datã nu reprezintã „slavism”, o
conºtiinþã slavã, ci reprezintã o conºtiinþã ortodoxã româneascã ºi
elemente esenþiale ale culturii bizantine asimilate prin limbaj slavon.
În epoca datã, prin slavonism, noi, românii, ne-am încadrat, de fapt,
în universalismul ortodox rãsãritean, dupã modelul clasic al
universalismului ortodox bizantin. Aºadar, în epoca de care ne ocupãm,
slavonismul devine pentru cultura noastrã o etapã nouã de
manifestare a culturii latino-bizantine, limba slavonã este limbã de
circulaþie a culturii ortodoxe rãsãritene, aºa cum latina este în epocã
limba de circulaþie a culturii romano-catolice pentru popoarele apusene.

În Biserica Ortodoxã Românã, în Þãrile Române, au circulat în
etape succesive sau paralel, manuscrise latine, greceºti, slavone, greco-
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slavone ori slavo-române, toate exprimând ºi punând în circulaþie un
conþinut comun bizantino-ortodox.

Manuscrisele slavone, provenite din singurele surse posibile, cele
bizantine, pãtrunzând o datã cu scrierea chirilicã în întreaga lume
slavã, au pãtruns ºi la noi, reprezentând cultura ortodoxã pentru toate
popoarele din sfera de influenþã ºi uneori chiar de dominaþie bizantinã.
Convertirea la creºtinism ºi culturalizarea slavilor se datoreazã
Bizanþului. În acest cadru ne-am manifestat ulterior ºi noi, românii,
ca ortodoxie bizantinã.

Cea mai mare parte a slaviºtilor considerã cã secolul al X-lea
marcheazã, în mod logic, începutul scrisului slavon în pãrþile noastre,
cu apogeul în secolul al XV-lea. Aceastã scriere interesa ierarhia, clerul
monahal ºi cel de mir, cancelariile domneºti, pentru cã interesa ºi implica
relaþiile complexe sud-est europene, religioase, culturale, adminstrativ-
politice. Pentru a delimita situaþii fundamentale, trebuie sã subliniem
cã slavonismul reprezenta, în chip firesc, pentru toþi slavii, începutul
culturii lor, pe când la noi a însemnat o modalitate de circulaþie pentru
continuitatea culturii autohtone daco-romane ºi apoi bizantine sub o
formã nouã, a reprezentat o soluþie de continuitate a culturii strãvechi
care cunoscuse o expresie originalã mai întâi, apoi greacã, latinã ºi slavã.

Manuscrisele textelor patristice în versiuni slavo-române ce se
aflã astãzi la noi în þarã sau peste hotare sunt în mod iniþial texte
interne, în cea mai mare parte scrise pe teritoriul Þãrilor Române -
de aceea le mai numim aici slavo-române, nu în sensul de texte
bilingve. Aceste manuscrise fac parte din patrimoniul literaturii noastre
vechi.1 O listã provizorie a celor mai vechi manuscrise slavone din
România ne aratã cã primele scrieri cunoscute din secolul al XIII-lea
sunt în numãr de 11 manuscrise. Aproape toate sunt texte liturgice:
Evangheliare, Apostoli, Trioade, un fragment din Scara Sfântului Ioan
Sinaitul, un fragment dintr-o predicã la o duminicã din Postul Mare. 

Cele mai vechi cãrþi de cult de limbã slavonã bisericeascã ce sunt
cunoscute pânã astãzi, cu un conþinut nepatristic, sunt o Evanghelie,
un Apostol ºi un Penticostar, copiate pe teritoriul românesc ºi dateazã
din prima jumãtate a secolului al XIII-lea. Cu referire specialã la
Moldova, se precizeazã cã era folosit formularul Sfintei Liturghii
patriarhale de la Sfânta Sofia din Constantinopol, alcãtuit de Demetrios
Gemisthos în anul 1387, atât în versiunea originalã greacã, precum
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ºi în traducerea slavonã, prin anii 1443-1457.2 Recent, prof. Vasile
Oltean a semnalat existenþa la Braºov a unui manuscris slav din sec.
XI-XII care cuprinde fragmentar Omilii ale Sfântului Ioan Gurã de Aur.3

Organizarea statalã a Þãrilor Române din secolul al XIV-lea a
adus cu sine ºi organizarea de ºcoli româneºti de limbã slavonã, act
ce inaugura epoca slavonismului cultural cu un conþinut evident
bizantin. În Þãrile Române se dezvottã autonom sistemul de
organizare ºi de viaþã culturalã de tip bizantin, cu maximum de
dezvoltare în secolele XIV-XVI. Dar concomitent cu acest curent, s-a
dezvoltat, fructificând la timpul cuvenit, cultura proprie, româneascã.
În aceste secole, Biserica Ortodoxã Românã a continuat sã asimileze
ºi esenþa culturii patristice.

Dintre scrierile Sfinþilor Pãrinþi din epoca de aur au circulat în
chip dominant în aceste secole, în literatura noastrã bisericeascã, opere
ale Sfinþilor Ioan Gurã de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie
de Nyssa, Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului, Dionisie Pseudo-
Areopagitul, Ioan Sinaitul, Isaac Sirul, Nil Ascetul, Avva Thalasie, Ioan
Damaschin ºi alþii. O menþiune aparte trebuie fãcutã aici despre singura
lucrare cunoscutã a Sfântului Ioan Sinaitul (Scãrarul). Celebra sa
scriere, Scara, a fost una dintre cele mai populare cãrþi ºi mai preþuite
în evlavia monahalã ortodoxã, tradusã în mai toate limbile popoarelor
ortodoxe, bucurându-se de o atenþie deosebitã ºi în cercurile
studioase ale celorlalte confesiuni. Scrierea era - ºi este - preþuitã pentru
cã reflectã experienþa personalã a autorului, modalitatea de expunere
fiind caracteristicã prin fraza concisã ºi densã. Mai ales din secolul
al XV-lea, Scara cunoaºte ºi la noi numeroase copii, unele parþiale,
dar mai ales integrale - în redacþia sârbã sau mediobulgarã.4

Prima antologie patristicã pe care o cunoaºtem pânã în prezent,
Manuscrisul slavo-român din a doua jumãtate a secolului al
XIV-lea, cuprinde în redacþie mediobulgarã lucrãri ale Sfinþilor Macarie
cel Mare, Atanasie al Alexandriei, Efrem Sirul ºi ale Avvei Dorotei. A
fost scris în Þara Româneascã ºi are la sfârºit o însemnare în care
se precizeazã cã manuscrisul a fost cumpãrat de jupânul Gradislav
în zilele lui Ioan Radu I Voievod (circa 1377 - circa 1383), tatãl lui
Mircea cel Bãtrân. Deci manuscrisul copiat în Þara Româneascã a ºi
fost folosit mai întâi tot aici, la sud de Carpaþi. Ulterior a ajuns în
Moldova, unde se pãstreazã ºi astãzi.5
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Alt manuscris patristic a fost scris în Þara Româneascã în
redacþie mediobulgarã, în a doua jumãtate a secolului XIV6; dupã
însemnãrile pe care le conþine a fost folosit în aceeaºi provincie. Aceastã
antologie cuprinde: Cuvântul Sfântului Efrem Sirul despre dragoste ºi
despre deºertãciunea vieþii; un Cuvânt al Sfântului Ioan Gurã de Aur
despre dragoste; Acelaºi, Despre pocãinþa sufletului ºi despre
înfrânarea trupului; Acelaºi, Despre rãbdare ºi despre lauda celor bune;
urmeazã alte douã Cuvinte hrisostomice fãrã titlu, apoi un alt Cuvânt
hrisostomic intitulat: La Duminica Floriilor; Acelaºi, Cuvânt la
Naºterea lui Hristos, Cuvânt la Boboteazã, Cuvânt despre Irod ºi despre
pruncii uciºi, Cuvânt despre cele zece fecioare; urmeazã Cuvântul
Fericitului Efrem despre Cuminecãturã; Ale Fericitului Atanasie
arhiepiscopul Alexandriei, Cãtre Antioh..., Al celui între sfinþi, Pãrintele
nostru Macarie cel Mare, cum se cuvine sã fie cãlugãrul.7

La începutul secolului al XV-lea - înainte de anul 1411 - exista
în Þara Româneascã un manuscris slav care cuprindea Hexaemeronul
lui Ioan Exarhul, cu fragmente din operele Sfinþilor: Vasile cel Mare,
Grigorie de Nyssa, Ioan Gurã de Aur, din scrierile lui Severian de
Gabala, din filosofii vechi ºi apoi paragrafele din cele ªaisprezece
Cuvântãri ale Sfântui Grigorie Teologul cu comentarii (XXXIX ºi XLIII)
fãcute de Nichita din Heracleea.8

Un manuscris cu acelaºi conþinut, cuprinzând ºi Scara
Sfântului Ioan Sinaitul, a fost caligrafiat în anul 1413, capodoperã
a epocii ºi a întregii noastre literaturi bisericeºti vechi datoratã
strãdaniilor ºi talentului monahului Gavriil Uric de la Neamþu.9

Menþionãm apoi un foarte bogat Omiliar patristic alcãtuit pentru
perioada liturgicã a Triodului, manuscris slavo-român pe care
cercetãtorul P.P. Panaitescu îl considerã: „scris probabil în Þara
Româneascã în secolul XV”10. Lipseºte sfârºitul manuscrisului, unde
putea fi colofonul cel puþin cu data ºi locul retranscrierii. Întrucât
filigranele din acest manuscris sunt de la sfârºitul secolului al XIV-lea,
îl putem data la începutul secolului al XV-lea. Cuprinsul este aproape
identic celui din manuscrisul slavo-român „scris în Þara Româneascã”
în secolul al XVI-lea, pãstrat astãzi la Biblioteca Academiei-Bucureºti
sub nr. 30013. Sunt Omilii pentru duminici, sãrbãtori ºi anumite zile
din perioada Triodului, care fac parte dintre scrierile Sfinþilor Pãrinþi Ioan
Gurã de Aur, Vasile cel Mare, Andrei Criteanul, Ioan Damaschin, Efrem
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Sirul, Ipolit al Romei, Grigorie de Nyssa, Avva Dorotei, terminând, în
manuscrisul de la începutul secolului al XV-lea, cu Omilia Sfântului
Grigorie Teologul Despre pieirea cetãþii..., iar cel din secolul XVI cel cu
douã Cuvinte despre icoane (pentru Duminica Ortodoxiei) - unul al
patriarhului Gherman al Constantinopolului ºi celãlalt al Sfântului Ioan
Damaschin.

Un manuscris slavo-român din Þara Româneascã - secolul al
XV-lea, cuprinde Omilii ºi Capete ale Sfinþilor Pãrinþi pentru unele
sãrbãtori din cursul anului: din opera hrisostomicã la una dintre
Epistolele Sfântului Pavel, „Dacã cineva cuteazã, cutez ºi eu...”, Sfântul
Atanasie cel Mare, „Despre poruncile dumnezeieºti...”; Acelaºi, Cãtre
Antioh... despre chestiuni care nu sunt înþelese în Sfânta Scripturã;
„Capete folositoare ale cuviosului Teodor al Edesei”.

Un alt manuscris, copiat tot în Þara Româneascã - secolul al
XV-lea, cuprinde parþial opera Sfântului Nil Ascetul.

Renumita scriere a Sfântului Ioan Sinaitul, Scara, se întâlneºte
în versiunea slavã de timpuriu în Þara Româneascã în secolul al XV-lea
ºi într-un alt manuscris slavoromân din secolul al XVI-lea. Leastviþa
Sfântului Ioan, egumen al muntelui Sinai, din primul manuscris, ca
ºi din cel de-al doilea, este în redacþie sârbeascã. În textul din secolul
al XV-lea, Scara se pãstreazã incomplet, lipsind începutul textului.
În continuare sunt incluse Cuvinte din opera lui Petru Damaschin,
din scrierile lui Macarie Egipteanul, Filimon Pustnicul, Simeon Noul
Teolog. Manuscrisul din secolul XVI cuprinde Scara în întregime ºi
Viaþa pe scurt a Pãrintelui Ioan, egumenul sfiântului munte Sinai, scrisã
de Daniil smeritul cãlugãr de la Raithu ºi cele 30 de Trepte.11

În alt manuscris din Þara Româneascã - secolul al XVI-lea - este
transcrisã Scara în limba slavonã; se pãstreazã la Biblioteca Academiei
- Bucureºti (ms. nr. 491).

În Ortodoxie, Scara a fost unul dintre textele patristice mult citite,
mai ales începând cu miºcarea isihastã din secolul al XIV-lea. În acest
veac, Sfântul Grigorie Sinaitul îi îndemna pe ucenici: „Citeºte mereu...
spre exemplu pe Sfântul Ioan (Scãrarul), Sfântul Isaac (Sirul), Sfântul
Maxim (Mãrturisitorul) ... ºi scrierile asemãnãtoare ale altora”. Se
considerã cã Scara a fost tradusã în limba slavã încã din secolele X-XI.
Dar odatã cu venirea Sfântului Grigorie Sinaitul pe pãmântul Bulgariei,
acþiunea de traducere a operelor Sfinþilor Pãrinþi, mai ales a scrisului
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Sfântului Ioan Scãrarul a primit un nou ºi puternic impuls, în secolul
al XIV-lea. În versiuni sârbeºti, începe Scara sã aparã în prima
jumãtate a secolului al XIV-lea.12 Manuscrisele din Þara Româneascã
sunt în redacþie sârbeascã.

Câteva manuscrise din Þara Româneascã, copiate în secolul al
XVI-lea, cuprind: Viaþa Sfântului Antonie cel Mare, scrisã de Sfântul
Atanasie al Alexandriei, Cuvânt de laudã al Sfântului Vasile cel Mare
pentru cei 40 de mucenici, Cuvântul Sfântului Grigorie Teologul despre
Sfântul Vasile cel Mare, diferite Omilii ale Sfântului Ioan Gurã de Aur.

Din opera hrisostomicã se transcrie în Þara Româneascã în
redacþia sârbeascã - secolul al XVI-lea, pãstratã astãzi la Biblioteca
Academiei - Bucureºti (ms. nr. 289), cartea numitã „Mãrgãritar”. La
început sunt 6 din cele 12 cãrþi hrisostomice tratând problema gnozei:
Dumnezeu nu poate fi înþeles, cuprins cu mintea. Apoi sunt diferite Omilii
exegetice; Învãþãtura cãtre cei care vor sã se preoþeascã; cãtre iudei, cãtre
cei care învinuiesc puterea divinã pentru inegalitatea din viaþa socialã.

Menþionãm apoi tot din Þara Româneascã un miscelaneu din
secolul al XVI-lea, cuprinzînd Cuvintele Sfântului Efrem Sirul despre
dragoste ºi deºertãciunea vieþii, un Cuvânt al Sfântului Ioan Gurã
de Aur tot despre dragoste ºi alte Cuvinte hrisostomice, precum ºi
din scrierile Sfinþilor Atanasie al Alexandriei ºi Macarie cel Mare. Un
alt asemenea miscelaneu cuprinde Cuvinte din operele Sfinþilor
Epifanie a1 Ciprului, Ioan Gurã de Aur, Atanasie al Alexandriei,
Grigorie de Nyssa, Vasile din Seleucia, Proclu al Constantinopolului.

Aceste versiuni slave din scrierile patristice, copiate ºi rãspândite
în Þara Româneascã în secolele XIV-XVI, nu se poate ºti cu precizie
unde au apãrut, în anume care mãnãstiri sau centre eparhiale au
fost redactate, copiate. Pentru unele dintre ele am menþionat mai
înainte ipotetic: Tismana ºi Cozia unde, alãturi de viaþa duhovniceascã
pilduitoare, se desfãºurau ºi remarcabile activitãþi cãrturãreºti în epoca
de care ne ocupãm.13

În Biblioteca Sfântului Sinod se gãsesc 125 de manuscrise slave
venite din colecþiile mãnãstirii Slava Rusã (Tulcea). Între aceste
manuscrise se gãsesc ºi unele care cuprind scrieri patristice. Dintre
acestea menþionãm:

- În manuscrisul numãrul 291 se gãsesc Învãþãturi ale Avvei
Dorotei. El dateazã din anul 1423. Manuscrisul 333, din anul 1431,
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are în componenþa sa scrieri ale lui Ioan Scãrarul ºi Isihie din Ierusalim.
- Manuscrisul numãrul 330 este un miscelaneu ascetic din secolul

al XV-lea. În partea a doua a acestuia gãsim diferite scrieri din literatura
monasticã: Macarie ºi Teodor Studitul, Filotei Sinaitul, Isihie, etc.

- Manuscrisul 314, care este un prolog al lunilor iunie – august,
cuprinde la început o omilie a Sfântului Teodor Studitul despre Ioan
Botezãtorul ºi lauda aceluiaºi sfânt atribuitã Sfântului Atanasie al
Alexandriei, urmatã de o povestire privind mucenicia Sfintei
Fevronia. El dateazã din secolul al XV-lea.14

Începând cu sfârºitul secolului al XV-lea, Mãnãstirea Bistriþa,
ctitoria Craioveºtilor din Vâlcea, va deveni un important ºi renumit
centru cultural bisericesc la sud de Carpaþi, aici realizându-se
multiplicarea prin copiere - uneori cu alese virtuþi artistice - a scrierilor
teologice, patristice, în versiuni slavone. Aici vor fi copiate importante
scrieri bisericeºti, vor fi caligrafiate manuscrise de o deosebitã valoare,
„lucrãri de caligrafie care pot sta alãturi cu acelea din Neamþu
Moldovei”; s-a gãsit mai târziu la Bistriþa vâlceanã un numãr important
de manuscrise, atât greceºti, slavone, cât ºi româneºti, ulterior fiind
strãmutate la Bucureºti.15

Pe lângã faptul cã Bistriþa devenise un important centru de
copiere al manuscriselor, tot aici se fãceau ºi danii din alte chinovii,
centre eparhiale sau de cãtre înalte feþe de la curþile domneºti. Între
acestea se numãrã ºi un manuscris pe care Udriºte Nãsturel l-a citit
ºi pe marginea cãruia a fãcut numeroase însemnãri. Despre acest
manuscris, el spunea: „Aceastã carte de Pravilã, alcãtuitã de Matei
(Vlastaris) ºi dãruitã Mãnãstirii Bistriþa de cneaghina Despina (soþia
lui Neagoe Basarab) eu, pãcãtosul Udriºte Nãsturel din Fiereºti, am
citit-o în anul Domnului 1636...”16

La Bistriþa-Vâlcea, ca ºi în celelalte mari mãnãstiri din
þinuturile româneºti, de la Tismana, Cozia, Hodoº-Bodrog, peste munþi,
la Prislop, Neamþu, Putna etc. s-a organizat viaþa monahalã dupã
rânduielile monahismului rãsãritean care a promovat în sud-estul
Europei ºi arta scrisului - un aspect caracteristic al culturii epocii.

Erau stimulate în aceste chinovii în mod deosebit îndeletnicirile
monahale alese, menite „sã orânduiascã puterile sufleteºti”, preocupãrile
care cer aptitudini deosebite, pictura, sculptura ºi cele specifice scrisului
- erau monahi caligrafi, copiºti, compozitori de texte ºi de muzicã religi-
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oasã. Lucrul copiºtilor ºi a caligrafilor, munca lor meticuloasã cerea
nu numai iscusinþã, dar ºi un deosebit potenþial de rãbdare, era socotitã
„propovãduire a mâinilor”, sau „predicã neîncetatã”, sau „rugãciune”.

Este semnificativã în aceastã privinþã însemnarea laconicã ºi
smeritã a unuia dintre aceºti „anonimi” pe un manuscris slav din
secolul al XVI-lea care conþine Apostolul - manuscris pãstrat la
Biblioteca Episcopiei Aradului (nr. 11); la f. 178, neºtiutul de noi
ostenitor scria spre veºnicã neuitare: „Este sãptãmâna mea de copiat”.
Era un obicei frumos ºi sever în mãnãstirile noastre, obicei de sorginte
patristicã: vorbind de „sãptãmâna” sa în care îºi exercita preocuparea
ºi îndemânarea se înþelege cã acel copist fãcea parte dintr-o chinovie
unde fiecare îºi îndeplinea îndatoririle ºi ascultarea monahalã „cu
sãptãmâna”, nu numai la bisericã, la bucãtãrie etc., dar iatã cã ºi la
„copiat”. Grafia ºi formele gramaticale, filigranul, aratã cã manuscrisul
acesta a putut fi scris în þinuturile bãnãþene.17

Un alt exemplu: Scara a fost copiatã în Moldova din porunca
lui ªtefan cel Mare în anii 1471–1472 de cãtre monahul Vasilie.
Volumul cuprinzând acest manuscris având nevoie sã fie restaurat,
un nevoitor anonim aratã cã l-a „înnoit” pe unde era necesar ºi l-a
consolidat prin lucrare de legãtorie, „fãcând ascultare”.18

Când Alexandru Odobescu aduce la Bucureºti de la Bistriþa, în
secolul trecut, manuscrise vechi ºi cãrþi rare, el raporta Ministerului
Cultelor: „fãrã a contesta valoarea unor cãrþi gãsite pe la alte multe
mãnãstiri ce am vizitat, trebuie sã mãrturisim cã biblioteca de la Bistriþa
ne-a dat pânã acum cele mai însemnate rezultate sub raportul
antichitãþii” - dat fiind ca distinsul cãrturar scriitor era un pasionat pentru
vechile valori culturale ale poporului nostru. Desigur cã, în afarã de unele
volume care s-au înstrãinat în decursul vremii, în secolul al XIX-lea se
mai pãstreazã la Bistriþa vâlceanã aproximativ 300 volume foate vechi,
între care vreo 80 manuscrise greceºti, slavone ºi româneºti. Acest bogat
tezaur patristic al culturii noastre vechi se datora ºi legãturilor pe care
Craioveºtii, Neagoe Basarab ºi dregãtorii sãi cu dragoste de carte ºi
cucernice înclinaþii le aveau cu Serbia sau cu Muntele Athos.19

Dintre manuscrisele slave de la Bistriþa care cuprind scrieri
patristice, menþionãm:

O antologie de la începutul secolului al XVI-lea care cuprinde
Omilii patristice pentru perioada liturgicã a Penticostarului, cu excepþia
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primei Omilii a Sfântului Epifanie al Ciprului: „Despre Îngroparea
Domnului nostru Iisus Hristos”- care este pentru Vinerea Patimilor.

Din cele 34 de Omilii, 18 sunt ale Sfântului Ioan Gurã de Aur,
iar restul sunt scrieri ce aparþin altor Sfinþi Pãrinþi, cum ar fi: omiliile
Sfântului Atanasie cel Mare, ale Sfântului Grigorie de Nyssa, ale lui
Eusebiu al Alexandriei, ale lui Epifanie al Ciprului, ale lui Diadoh al
Foticeii, ale lui Vasilie din Seleucia, ale lui Proclu al Þarigradului.20

Un alt Omiliar patristic, manuscris slavo-român tot de la începutul
secolului al XVI-lea, pãstrat la Biblioteca Academiei - Bucureºti (nr.
303) ºi provenit tot de la Bistriþa-Vâlcea, cuprinde cuvântãri patristice,
în cea mai mare parte hrisostomice, apoi Cuvântul despre umilinþã al
Sfântului Efrem Sirul º.a. pentru perioada Triodului.21

Alexandru Odobescu, apoi Emil Turdeanu au descris un
manuscris slav de la Bistriþa despre care astãzi nu se mai ºtie unde
se aflã, dacã se mai pãstreazã încã. Este vorba de cunoscuta antologie
de fragmente patristice din operele Sfântului Ioan Gurã de Aur, a
Sfântului Vasile cel Mare ºi a altor Sfinþi Pãrinþi.22

Un alt manuscris slavo-român care provine de la Mãnãstirea Bistriþa
din secolul al XVI-lea - pãstrat la Biblioteca Academiei – Bucureºti
(manuscrisul nr. 290) cuprinde Cuvinte alese din cartea „Sfântului
Dionisie Areopagitul” ºi „Parenesisul” Sfântului Efrem Sirul, adicã
mângâiere prin parabole, rugãciuni, învãþãturi folositoare pentru suflet,
foarte diferite. Pe prima filã se gãseºte o semnãturã a „eromonahului
Ioan egumen ot Bistriþa”, de la începutul secolului al XVIII-lea.23

Tot din secolul al XVI-lea se pãstreazã un manuscris slavo-român
- la Biblioteca Academiei – Bucureºti (manuscrisul nr. 316) conþinând
Învãþãturile Avvei Dorotei ºi alte câteva texte ascetice.24

Un manuscris copiat de ieromonahul Serafim la Bistriþa ºi de
Stroe Copilu, cuprinzând un Pateric ºi Cuvinte ale Sfântului Efrem
Sirul, nu prezintã elemente caracteristice suficiente pentru a se
determina cu oarecare coeficient de exactitate din ce epocã provine.25

Prin purtarea de grijã a Craioveºtilor ºi a celui ce a devenit voievod
al Þãrii Româneºti, dintre ei, Neagoe Basarab, la Mãnãstirea Bistriþa din
Vâlcea s-a constituit la sfârºitul secolului al XV-lea ºi în prima jumãtate
a secolului al XVI-lea un focar de culturã ortodoxã ºi patristicã, de culturã
veche româneascã. Aici s-au transcris frumoase manuscrise, s-au realizat
lucrãri asceto-teolegice, opere caligrafice de înaltã mãiestrie artisticã, s-a
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format o veritabilã ºcoalã româneascã de receptare, selectare ºi
multiplicare a manuscriselor, dintre care unele cu un bogat conþinut
patristic.26 În acest mediu ortodox de culturã ºi evlavie ºi-a fãcut educaþia
intelectualã ºi religioasã craioveanul Neagoe, viitorul voievod al Þãrii
Româneºti. Elemente ale culturii patristice de tip rãsãritean însuºite la
Bistriþa vâlceanã se vor întâlni frecvent în opera sa.

Neagoe Basarab îºi petrecuse câþiva ani din tinereþe printre
monahii cãrturari de la Bistriþa olteanã printre manuscrise ºi cãrþi
alese. În momentul când a elaborat cunoscuta sa operã, Învãþãturile
lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie, în limba slavã, Neagoe
Basarab a inclus ºi texte patristice dupã versiuni slavone care circulau
atunci în Þara Româneascã. Lucrarea este un adevãrat manual de
educaþie pentru fiul domnitorului, ºi nu numai. Toate îndrumãrile
pe care el le-a cuprins în opera sa sunt în spiritul religios.27

În felul acesta, în opera lui putem întâlni scrieri precum:
Omilia Sfântului Ioan Gurã de Aur la Psalmul VIII se gãseºte în parte

în opera neagoeanã. Neagoe Basarab a selectat tot ceea ce era mai
important în omilia hrisostomicã referitoare la antropologia creºtinã. 28

Omilia hrisostomicã LXIX la Evanghelia dupã Matei este
reprodusã parþial - partea a doua textului, cu excepþia unui paragraf
care substituie izvorului un text cu totul diferit ºi mai dezvoltat.29

Versiunea slavonã urmeazã fidel textul izvorului original grec30.
Începutul Omiliei hrisostomice a fost eliminat ºi în locul acelui

paragraf Neagoe a aºezat un text propriu - ori poate inspirat dintr-un
izvor ce nu s-a identificat pânã astãzi.

Cuvântul Sfântului Ioan Gurã de Aur despre rãbdare ºi despre
lauda celor bune, cã nu trebuie sã plângem foarte pe cei morþi, este
folosit de Neagoe Basarab în penultimul capitol din partea întâi ºi mai
departe fragmentar, în cap. III din partea a doua,31 când vorbeºte despre
a doua îngropare în Mãnãstirea de la Argeº a osemintelor mamei sale,
Neaga, ºi ale unor „coconi” ai sãi. Omilia hrisostomicã, chiar numai
prin fragmentele implicate în Învãþãturi, reprezintã o meditaþie asupra
rostului vieþii ºi asupra sfârºitului ei, privind problema în perspectiva
eshatologicã. Este expusã ºi tema salvãrii sufletului prin fapte bune,
printr-o conduitã creºtinã neabãtutã.

Învãþãtura Sfântului Efrem Sirul pentru facerea de bine ºi pentru
îngãduiala ºi aºteptarea lui Dumnezeu urmeazã în Învãþãturile lui
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Neagoe Basarab îndatã dupã Cuvântul hrisostomic de mai sus, la
sfârºitul pãrþii întâi.32

Omilia Sfântului Efrem Sirul despre Schimbarea la Faþã se
cuprinde parþial, ad litteram, în partea a doua a capitolului întâi din
Învãþãturile. Intermediarul slavon a fost identificat în manuscrisul nr.
138, din secolul al XV-lea, pãstrat la Biblioteca Academiei-
Bucureºti.33 În chip logic, Neagoe Basarab a avut în faþã o versiune
slavã de redacþie sârbã. Textul existã ºi în Parenesisul Sfântului Efrem
Sirul care se pãstreazã la Episcopia Ortodoxã din Arad. Aceastã
culegere din opera Sfântului Efrem Sirul se cunoaºte - împreunã cu
un manuscris de la Dragomirna - în cinci exemplare. Faþã de versiunea
slavã a Omilei Sfântului Efrem Sirul la Schimbarea la Faþã - pãstratã
în manuscrisul slav nr. 138 de la Biblioteca Academiei-Bucureºti -
textul din Învãþãturile lui Neagoe are câteva întrebãri în plus ºi o
introducere de dimensiuni mai ample.

Cuvântul de învãþãturã hrisostomic din Noaptea Sfintelor Paºti34

a fost inclus de Neagoe Basarab în scrierea sa în ultimul capitol, intitulat
foarte sugestiv: „Rugãciunea lui Neagoe Voievod la ieºirea sufletului
sãu”.35 Neagoe Basarab a reprodus fragmentul dupã o versiune slavã,
aºa cum a procedat ºi cu alte texte patristice pe care le-a folosit în
opera sa.36 Manuscrisul slav dupã care Neagoe a folosit acest text este
Omiliarul patristic de la Bistriþa de la începutul secolului al XVI-lea,
manuscris care se pãstreazã la Biblioteca Academiei-Bucureºti.

Din textul Varlaam ºi Ioasaf, prelucrat de Sfântul Ioan Damaschin,
Neagoe Basarab a inclus în Învãþãturile sale ºase fragmente destul de
ample. Din aceastã scriere cu pronunþat caracter monahal, Neagoe
reproduce mai intâi: Poveste a fericitului Varlaam ºi Ioasaf, feciorul lui
Avenir împãratu; Pildã a aceluiaºi Varlaam pentru privighetoare; Pildã
pentru cei ce fac milostenie ºi pentru viaþa lumii aceºtia, din „Cartea lui
Varlaam”; Pilda cetãþii care-ºi alegea domn neºtiut ºi neºtiutor de legile
sale, pe care dupã un an, îl exila într-o insulã pustie.

Voievodul Basarab a reflectat în prealabil, a selectat ºi a inclus
în opera sa pildele cu sensuri profund moralizatoare, fiecare dintre
ele având un conþinut bine delimitat, conturându-se ca niºte povestiri
de sine stãtãtoare prin structurã, având însã cum spuneam mai înainte
- o idee comunã. Textele sunt lãsate în forma lor originalã - spre a
nu li se altera semnificaþia.
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Concluzia ce se desprinde este cã Neagoe Basarab a inclus aceste
texte în scrierea sa pentru a reliefa locul specific al monahismului în
ierarhia desãvârºirii creºtine.37 „Poveste pentru marele Constantin împãrat”
este titlul sub care Neagoe Vodã redã în Învãþãturi, prin intermediul
textului prelucrat de Eftimie al Târnovei, câteva fragmente din opera
episcopului Eusebiu al Cesareei despre Sfântul Constantin cel Mare.

În prelucrarea pe care Neagoe Basarab o face la rândul sãu asupra
textului referitor la Constantin cel Mare adaugã ºi un lung comentariu
axat pe ideea ajutorului dumnezeiesc pentru ocrotirea cucernicului
voievod. Se face ºi un elogiu al slujitorilor devotaþi, pornind de la
exemplul slujitorilor Sfântului Constantin cel Mare care l-au salvat de
perºi. Relatarea despre pelerinajul fãcut de Sfânta Elena în Þara Sfintã
- relatare inclusã în acest paragraf al Învãþãturilor, aflarea Sfintei Cruci,
biruinþa prin Cruce, aveau multe sensuri privind împrejurãri ale epocii:
în vremea lui Neagoe Basarab Locurile Sfinte erau sub stãpânirea
turcilor, o mare îngrijorare stãpânea lumea creºtinã. Voievodul valah
apare în Viaþa Sfântului Nifon ca un nou Constantin, care întãreºte
acum puterea de apãrare a bisericii ameninþate de pãgâni. „Arãtarea
Crucii”, gãsirea Crucii, cu toate detaliile evenimentelor descrise de
Eusebiu al Cesareei, sunt evocate acum ca un simbol de cruciadã
creºtinã împotriva pãgânilor, ca ºi în timpul lui ªtefan cel Mare.

Aprofundând problematica acestui interesant fragment din
Învãþãturi, cercetãtorul Emil Turdeanu a arãtat procedeele dupã care
textul slav despre Constantin cel Mare, Panegiricul redactat de Eftimie
al Târnovei urmând textul lui Eusebiu al Cesareei, a fost folosit de
Neagoe Basarab în Învãþãturile sale.38
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MÃNÃSTIREA COMANA –
VECHE VATRÃ MONAHALÃ

Ierom. Mihail MUSCARIU
Stareþul Mãnãstirii Comana

Mãnãstirea Comana, situatã în comuna Comana din judeþul
Giurgiu, a fost ctitoritã de Vlad Þepeº 1 în anul 1461, ca o mãnãstire-
cetate, care însã s-a ruinat pânã la finele secolului al XVI-lea. Locul
pe care a fost înãlþatã mãnãstirea era odinioarã o insulã, în mijlocul
mlaºtinilor, iar accesul se fãcea pe o poartã aflatã în nordul incintei,
dupã ce se traversa un pod de lemn, uºor de incendiat la vreme de
primejdie. Râul Câlniºtea, care curge în partea de rãsãrit a satului
Comana, întâlneºte în cale balta Comanei pe care o strãbate ºi din care
se desprinde în faþa mãnãstirii. În dreptul satului Comana, apa desface
un braþ care ocoleºte ostrovul ºi se reîntoarce apoi la vechea matcã.

Investigaþiile întreprinse asupra primelor construcþii la Comana,
cât ºi studierea documentelor vremii, de cãtre mai mulþi cercetãtori,
precum Cezar Balliac, Grigore Ionescu, C.C.Giurescu, dar ºi din analizele
arhitecþilor însãrcinaþi cu restaurarea ºi consolidarea zidurilor, relevã
faptul ca Mãnãstirea Comana este ctitoria lui Vlad Þepeº, datatã de
la jumãtatea secolului al XV-lea. Un document din 27 septembrie 1461
emis de cancelaria lui Vlad Þepeº menþiona “ca sã fie hotarul (mãnãstirii)
pânã unde se împreunã cu balta Comanei, drept în iezerul Câlniþei”.
Aceasta este prima datã când toponimul Comana este folosit în mod
oficial. Din aceastã perioadã s-au descoperit urmele unei biserici de
plan dreptunghiular (12x10m), care avea fundaþie din cãrãmidã, iar
partea superioarã din bârne. Interiorul bisericii era tencuit ºi pictat,
gãsindu-se urme de vopsea roºie ºi albastru închis. În jurul acestei
bisericuþe erau chiliile mãnãstirii. Sãpãturile arheologice întreprinse între
1971-1972 au descoperit parþial unele încãperi, dar fãrã a putea
reconstitui chiar ºi numai grafic întregul ansamblu. Cu toate cã a fost
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ridicatã în mare parte din material perisabil, aceastã bisericã, cu unele
reparaþii fãcute de unii domnitori, a durat un secol ºi jumãtate, ceea
ce dovedeºte, încã o datã, siguranþa ce i-o dãdea poziþia naturalã a
terenului – insulã între pãduri ºi ape.

Cercetãrile au stabilit cã necropola din preajma bisericuþei a fost
folositã în a doua jumãtate a secolului al XV-lea ºi prima jumãtate
a secolului al XVI-lea, perioadã ce cuprinde anii de domnie a mai
multor domnitori, de la Vlad Dracul la Neagoe Basarab, figura centralã
în aceastã înºiruire, prin dinamica domniei ºi lupta antiotomanã,
rãmânând, desigur, Vlad Þepeº, primul ctitor al mãnãstirii Comana,
recunoscutã nu numai ca locaº de închinãciune, ci ºi ca parte a unui
sistem gândit si realizat pentru apãrarea þãrii de cãtre acest însemnat
domnitor al veacului al XV-lea.

În 1588, boierul Radu ªerban2 din Coiani (azi Mironeºti) începe
zidirea unei noi mãnãstiri la Comana pe pãmânturile moºtenite de
la mama sa, Maria din Coiani, iar alegerea locului de ridicare a ctitoriei
a fost determinatã de existenþa zidurilor vechii mãnãstiri, ruinate la
aceea datã, dar destul de puternice, pentru ca, refãcute, sã asigure
protecþia noii construcþii. 

Noua Mãnãstire Comana arãta ca o adevãratã cetate de câmpie:
patrulater neregulat, mãsurând 61,20 x 55,50m pe laturile mari, cu
ziduri exterioare ºi cinci turnuri ieºite în afara zidurilor pentru apãrare,
de asemenea plinã de guri individuale de tragere ºi chiar lãcaºuri
pentru tunuri mici de cetate.

Radu ªerban clãdeºte în aceasta incintã o bisericã cu hramul
Sf. Nicolae, bisericã pe care o zugrãveºte ºi unde, pe zidul de la intrarea
în pronaos, va apãrea împreuna cu soþia sa Elina, aºa cum o cerea
obiceiul ctitoricesc, dar pisania nu s-a pãstrat, fiind înlocuitã la
refacerea din 1699 – 1700 cu o alta a strãnepotului sãu, ªerban
Cantacuzino, care va cinsti cum se cuvine numele strãbunicului
domnesc, pomenindu-l în înscrisul sãpat deasupra intrãrii lãcaºului
ca prim ctitor al zidirii pe care o reface. 

Radu ªerban zugrãveºte în 1609 biserica de la Comana, punând
sã se intervinã în pictura tabloului votiv ce-l reprezenta, prin adãugarea
însemnelor domneºti. 

Radu ªerban moare în 1620 la Viena, unde se refugiase la pierderea
domniei, ºi este înmormântat în biserica Sf. ªtefan din Viena. Soþul fiicei
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sale Anca, Niculae Pãtraºcu, fiul lui Mihai Viteazul, moare în 1627 ºi
este înmormântat în biserica sârbeascã din Raab (azi Gyor în Ungaria).

În 1640, Anca ºi sora sa, Elina, vor aduce rãmãºitele domneºti
în þarã ºi le vor îngropa la Comana, dar lespedea gropii comune va
fi pusã ulterior anului 1640. 

Între 1653 – 1658, Paul de Alep însoþeºte ca secretar pe patriarhul
Macarie de Antiohia în cãlãtoria acestuia în Þara Româneascã ºi Rusia.
El lasã în relatarea asupra cãlãtoriei sale câteva informaþii privitoare
la lãcaºul mãnãstiresc din 1657: „În dimineaþa urmãtoare am plecat (din
Grãdiºtea) ºi trecând pe niºte drumuri cu hârtoape ºi printr-o strâmtoare
mare, am ajuns la o mãnãstire închinatã Sf. Nicolae, numitã Comana,
ctitoria rãposatului ªerban Voievod, tatãl domnului de acum. Ea este o
mãnãstire mare, trainicã, închisã cu ziduri de piatrã. În cele patru colþuri
sunt patru turnuri cu galerii boltite de jur împrejur pentru înfrumuseþarea
aspectului ºi pentru plimbare. Unul din ele seamãnã cu unul din turnurile
mãnãstirei Sf. Treimi din Moscova. Clopotniþa este deasupra porþii. Ce
m-a încântat cel mai mult a fost privirea asupra pajiºtei de iarbã verde
care se întinde în întreaga curte a mãnãstirii, cu fântâna sa de apã dulce,
limpede ºi curatã, ºi cu chiliile cãlugãrilor aºezate de jur împrejur. Aceastã
mãnãstire este aºezatã ca într-o insulã, fiind înconjuratã de lacuri ºi de
bãlþi, de ape ºi de mocirlã de nepãtruns. ªi nu este nici un drum care
sã ducã spre ea, noi înºine trecând prin ele cu corãbiile. Ei spun cã, dacã
împãratul (adicã sultanul) ar veni sã poarte rãzboi împotriva ei cu întreaga
lui armatã, n-ar fi în stare sã o biruie, lucru ce pare adevãrat, cãci poziþia
este foarte puternicã ºi bine întãritã, între locuri care nu îngheaþã niciodatã,
chiar în iarna cea mai asprã...” (Cãlãtori strãini, pp. 210-211)

La 1667 este înmormântat la Comana Drãghici Cantacuzino,
feciorul Elinei, care moare la Constantinopol ºi e adus în þarã de fiul
sãu ªerban. Tot aici va fi înmormântat mai apoi ºi Constantin, fiul
spãtarului Drãghici, dupã cum reiese din inscripþia pusã pe mormânt
la 1699 de ªerban. Prin aceste înmormântãri succesive se relevã trecerea
Comanei în seama Cantacuzinilor din ramura lui Drãghici, biserica,
ctitorie domneascã, devenind loc de înhumare a acestora. Curând dupã
înhumarea lui Drãghici ºi a fiului sãu Constantin, va fi înmormântatã
la Comana, Maria, prima soþie a vornicului ªerban Cantacuzino, cel de-al
doilea ctitor atestat al mãnãstirii. Biserica Mãnãstirii Comana, cu hramul
Sf. Nicolae, a fost refãcutã în secolul al XIX-lea, iar în 1971 aceste lucrãri
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aduc descoperirea unui fragment de piatrã funerarã, inscripþia acestei
pietre indicând mormântul Ancuþei, fiica lui Radu ªerban. 

Alãturi de osemintele Ancãi, un alt mormânt, de dimensiuni mai
mici, cuprinde rãmãºitele lui Mihail Pãtraºcu, feciorul Ancuþei ºi al
lui Pãtraºcu Voievod, ultimul descendent direct al lui Mihai Viteazul,
copil mort de ciumã în 1655, în regiunile cãzãceºti ºi reînhumat la
Comana, probabil dupã 7 ani. La acea datã, mama sa, Anca, se afla
încã în viaþã, ea murind probabil puþin înainte de 1668. 

La 1699, marele vornic ªerban Cantacuzino3 dãruieºte Mãnãstirii
Comana un chivot de argint „întru pomenirea pãrinþilor Drãghici ºi Pãuna
ºi a soþiilor Maria ºi Adriana”, informaþii ce denotã cã ei sunt
înmormântaþi la Comana. În acelaºi an, ªerban Cantacuzino începe
restaurarea Mãnãstirii Comana. Lucrãrile de reclãdire care vor dura
pânã în 1703, au fost efectuate în spiritul reînnoirilor aduse în tehnica
construcþiilor de epoca lui Constantin Brâncoveanu, ca rezultat al
deosebitei dezvoltãri culturale de-a lungul a trei domnii aproape
succesive: Matei Basarab (1632 - 1654), ªerban Cantacuzino (1678-1688)
ºi Constantin Brâncoveanu (1688-1714). 

La aceastã restaurare, el adaugã chilii noi celor existente, pe
laturile de est ºi vest fiind etajate, iar celelalte refãcute integral; reparã
ºi înalþã zidurile pânã la aproape 15 metri ºi împodobeºte construcþia
cu elegantul foiºor brâncovenesc de pe latura de nord. Înãlþându-se
din balustrada elegantã, zece coloane îl împodobesc pe cele trei laturi.
Coloanele sunt de piatrã tare, dintr-o singurã bucatã, împodobite la
capitel ºi bazã cu ornamente vegetale. Douã din cele zece coloane,
aflate la extremitãþi, sunt încastrate în zidul clãdirii ºi au capitelurile
împodobite cu vulturul bicefal, însemnul familiei Cantacuzino. 

Susþinând arcuri de cãrãmida în semicerc, cele zece coloane dau
o notã de o deosebitã frumuseþe întregii construcþii. 

În incintã, ªerban reface biserica ºi înlocuieºte vechea pisanie cu
o alta, în care se înscrie în rândul ctitorilor. Aceasta refacere a mãnãstirii
sub semnul lui ªerban Cantacuzino se încheie cu strãmutarea
înaintaºilor într-un mormânt comun. 

Transformarea ctitoriei în „criptã” a familiei, explicã atât strãdania
lui ªerban de a reface mãnãstirea în 1699-1700, cât ºi revenirea sa
din 1703, când zideºte în incintã un paraclis pe care îl întãreºte, dupã
obicei. Paraclisul Sf. Spiridon ºi Eftimie a fost construit pe latura de
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sud-est, de la el se mai pãstreazã pisania : „iaste fãcutã ºi adaos la
aceastã sfântã ºi dumnezeiascã mãnãstire Comana, ca ºi alte case ºi
chilii ce se vãd ...”

În august 1709 ªerban moare ºi va fi la rândul sãu înmormântat
la Comana. Mormântul lui ªerban Cantacuzino nu se mai cunoaºte;
el va fi distrus probabil odatã cu celelalte morminte în 1854 de cãtre
cãlugãrii greci. 

Deosebit de bogatã, dovadã fiind moºiile pe care le avea
(Siminovul, Goleºti, Comana, Cãlugãreni, Buteºti, Ruica, Buciumeni,
Riosul, Petroºanca, Prundul, Copãceni ºi Creþeºti), Mãnãstirea a fost
în timpul lui Matei Basarab unul dintre principalele centre religioase
ale þãrii. Aici îºi va face ucenicia ºi viitorul mitropolit al Ardealului
ºi partizan al luptei antiotomane – Sfântul Ierarh ºi Mãrturisitor
Sava Brancovici (1620-†1683). S-a nãscut în jurul anului 1620 în
Ineu. A învãþat carte în casa pãrinteascã, apoi a cãlãtorit prin Ungaria,
Serbia ºi Bulgaria ºi în cele din urmã, în 1643, s-a îndreptat spre
Mãnãstirea Comana din Þara Româneascã, unde se retrãsese
Mitropolitul Longhin – unchiul sãu. 

Mãnãstirea Comana s-a aflat în centrul atenþiei în timpul luptelor
antiotomane din 1657-1662, precum ºi în vremea rãzboiului ruso-
austro-turc din 1768-1774. În decembrie 1769 Comana a fost asediatã
timp de trei zile de un detaºament turcesc din Giurgiu ºi a asistat la
trista soartã a voluntarilor români conduºi de Pârvu Cantacuzino,
care au pierit încercând sã salveze mãnãstirea. Pârvu Cantacuzino,
din neamul lui Drãghici Cantacuzino (nepotul de fiicã, Elina, al lui
Radu ªerban), a fost îngropat în chiar mormântul ctitorului
mãnãstirii, Radu ªerban, care îl împãrþea cu ceilalþi trei Cantacuzini
amintiþi mai sus.

Afectatã de rãzboaie ºi de proastã gospodãrire, mãnãstirea s-a
degradat treptat.

În anul 1728, Mãnãstirea Comana este închinatã Patriarhiei
Sfântului Mormânt din Ierusalim, de cãtre Nicolae Mavrocordat
(1715-1716, 1719-1730), deoarece nu au mai existat moºtenitori direcþi
ai ctitorului care sã se îngrijeascã de soarta ctitoriei. Prin aceastã
închinare, mãnãstirea începe sã-ºi piardã din averi ºi moºii. 

Degradarea Comanei, semnalatã de Mitropolitul Neofit al
Ungrovlahiei (1840-1849), se accentueazã de-a lungul domniilor
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fanariote ºi este subliniatã într-o serie de înscrisuri de danie ulterioare
închinãrii, acte întocmite în intervalul 1728-1814 ºi semnate de
domnitorii Nicolae Mavrocordat, Ion Mavrocordat, Grigore Ghica,
Constantin Mavrocordat, Alexandru lpsilanti, Alexandru Moruzi,
Constantin Ipsilanti, Ion Caragea. 

Cutremurul din 11 octombrie 1802 va afecta grav întregul
ansamblu.

În anul 1847 se pune problema unor reparaþii, arhitectul statului,
Schlatter, propunând o reclãdire, considerând cã reparaþiile nu se mai
pot face. Pentru o refacere ar fi fost necesare în vremea aceea „2 milioane
de cãrãmizi, 700 mii oca de var, 11200 cãruþe cu nisip”. Lucrãrile de
reamenajare ºi reînsufleþire a lãcaºului sfânt încep abia în 1854 când
s-a refãcut din temelii biserica, cu meºteri germani, schimbându-i-se
aspectul sãu din timpul lui Radu ªerban. Probabil cu acest prilej au
fost distruse pietrele de mormânt ale ultimului ctitor, vornicul ªerban
Cantacuzino ºi poate ºi aceea a lui Nicolae vodã Pãtraºcu. 

În 1860 Cezar Bolliac viziteazã Comana în vederea secularizãrii
averilor mãnãstireºti, mãnãstirea fiind „într-o stare jalnicã”. Cezar
Bolliac vorbeºte ºi despre faptul cã apa Câlniºtei “se împarte aici în
douã ºi formeazã heleºteie largi, ca sã ocroteascã din toate pãrþile un
pisc apãrat numai la o parte de un mal. Mâna omului a mai ajutat
natura, a lãrgit ºi adâncit gârla, încât este neapropiatã [de nepãtruns]
peninsula în toate pãrþile”. Aceste lacuri ºi mlaºtini au fost secate în
parte “pe o întindere de 500 pogoane” în 1876, din ele rãmânând astãzi
doar un singur heleºteu.

Dupã secularizarea averilor mãnãstireºti din 1863, cãlugãrii greci
pãrãsesc Comana. De la aceastã datã nu s-a mai fãcut nicio reparaþie
timp de peste 100 de ani, toate moºiile fiind expropriate, iar mãnãstirea
devenind bisericã parohialã a satului. La 1877, Prefectura judeþului
a fost gãzduitã în localul fostei mãnãstiri. La sfârºitul secolului trecut
locuia într-o aripã arendaºul moºiei, iar în cealaltã funcþiona ªcoala
ºi era gãzduitã învãþãtoarea satului.

În anul 1908, întregul ansamblu arhitectonic de la Comana a
fost restaurat pentru prima datã, prin grija Comisiunei Monumentelor
Istorice, de istoricul mãnãstirii ocupându-se Alexandru Lepãdatu.
Aºezãmântul a cãzut din nou în paraginã, mai ales dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial. 
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În anul 1932 se construieºte în incinta Mãnãstirii Comana
Mausoleul Eroilor cãzuþi în primul rãzboi mondial în luptele de pe Neajlov,
construirea acestuia fiind fãcutã dupã indicaþia marelui istoric Nicolae
Iorga, din anul 1919.

Sãpãturile arheologice întreprinse în 1970-1971 de cãtre Lia ºi
Adrian Bãtrâna au precizat multe din datele ºi fazele de construcþie.
În baza acestor cercetãri s-au efectuat lucrãri de restaurare a întregului
complex, pânã în 1978 când s-a desfiinþat Direcþia Monumentelor
Istorice. Biserica, grav afectatã de cutremurele din 1977 ºi 1986, a
fost consolidatã în întregime în 1988–1990, urmând ca în anii urmãtori
sã fie repictatã.

Este nevoie de o nouã restaurare, astãzi pe cale de a începe,
spre a reda Comanei înfãþiºarea cuvenitã unui monument cu atâtea
rosturi în trecutul Vlaºcãi. 

Note bibliografice

1 Vlad Þepeº (n. noiembrie/decembrie 1431 - d. decembrie 1476), denumit adesea ºi Dracula
sau Drãculea, a domnit în Þara Româneascã în anii 1448, 1456-1462 ºi 1476. S-a nãscut
la Sighiºoara în Transilvania. În timpul domniei sale, Þara Româneascã ºi-a obþinut temporar
independenþa faþã de ameninþarea otomanã. Vlad Þepeº era vestit datoritã cruzimii sale ºi
datoritã faptului cã îºi trãgea inamicii în þeapã. Din porunca sa, sute de oameni au fost
executaþi în acest mod. Datoritã disputelor cu negustorii braºoveni, aceºtia l-au
caracterizat, propagandistic, ca un domnitor crud, deºi „cruzimea” sa era obiºnuitã în acele
timpuri.

2 Radu ªerban, pretins nepot al lui Neagoe Basarab, a fost domn al Þãrii Româneºti între
august 1602 ºi decembrie 1610 ºi între iunie 1611 - septembrie 1611. A ajuns la tron cu
sprijinul marilor boieri Preda ºi Radu Buzescu, care, bucurându-se de o mare autoritate
politicã ºi militarã, i-au tutelat domnia. Bun militar, Radu ªerban a continuat politica lui
Mihai Viteazul de eliberare a þãrii de sub turci ºi de apropiere de Habsburgi. A avut lupte
cu turcii, tãtarii ºi cu principii Transilvaniei, Moise Szekely ºi Gabriel Bathory, sprijiniþi de
Poarta Otomanã, pe care i-a înfrânt în douã bãtãlii, lângã Braºov (1603 ºi 1611). A fost
înlãturat de la domnie de Radu Mihnea, cu ajutor turcesc.

3 Membru al ilustrei familii de origine bizantinã a Cantacuzinilor, ªerban Cantacuzino
(1640-1688) a fost domnitor al Þãrii Româneºti între 1678 ºi 1688. A luptat împreunã cu
turcii la asediul Vienei, unde aceºtia din urmã au fost înfrânþi, dar a bombardat oraºul cu
ghiulele de paie. Se crede cã a conceput un plan de atac asupra Constantinopolului pentru
a alunga turcii din Europa, iar puterile vestice i-au promis suportul moral. În mijlocul
pregãtirilor a murit subit otrãvit, se pare de cãtre boierii cãrora le era fricã de planurile sale
vaste. De mai multã importanþã a fost activitatea sa în domeniile economic ºi literar. A introdus
porumbul în România, care la scurtã vreme a ajuns hrana de bazã a þãrii. A fondat prima
ºcoalã româneascã în Bucureºti. A asistat la înfiinþarea mai multor ateliere de tipãrit, iar
sub auspiciile sale faimoasa Biblie româneascã a apãrut la Bucureºti în 1688. Este ctitorul
bisericilor Mitropoliei, Fundenii Doamnei ºi Mãnãstirii Cotroceni.
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CATEDRALA EPISCOPALÃ -
ÎNVEªMÂNTATÃ ÎN HAINÃ NOUÃ

Ierom. Martinian BÃNICÃ
Eclesiarhul Catedralei Episcopale

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Giurgiu,
cunoscutã de credincioºi drept „Catedralã”, a devenit cu adevãrat Catedralã
episcopalã odatã cu întronizarea Prea Sfinþitului Pãrinte Dr. Ambrozie
în scaunul de episcop al Giurgiului, care a ridicat-o la acest rang.

Aceastã denumire este plinã de semnificaþii. Catedrala este altarul
episcopului, care de la amvon transmite în întreaga eparhie mesajul
evanghelic, dreapta credinþã a Bisericii celei „una sfântã, soborniceascã
ºi apostoleascã”.

Sãvârºirea sfintelor slujbe în fiecare zi dupã rânduiala din Mânãstire
face din Catedralã un exemplu viu pentru slujirea liturgicã, pentru
lucrarea pastoral-misionarã, socialã ºi culturalã a preoþilor din parohiile
eparhiei. Aici sunt hirotoniþi majoritatea viitorilor preoþi. Aºadar, în viaþa
ºi în programul Catedralei se descoperã întreaga slujire ºi misiune a
Bisericii într-o eparhie.

De asemenea, arhitectura ne îndeamnã la transpunerea dreptei
credinþe în realitatea zidirii, iar pictura ne deschide perspectiva asupra
împãrãþiei cerurilor pentru cã ea este expresia frumuseþii dumnezeieºti.
De aici dimensiunea duhovniceascã a Catedralei prin starea permanentã
de rugãciune. Zidurile Bisericii ar fi reci dacã nu ar fi încãlzite de rugã-
ciunile credincioºilor care le înalþã cãtre Dumnezeu.

Astãzi bunii noºtri creºtini se roagã într-un sfânt locaº înnoit.
În anul 2007 au fost executate ample lucrãri la Catedralã cu
binecuvântarea ºi purtarea de grijã a Prea Sfinþitului Dr. Ambrozie.
Acestea au constat în:

– pavarea interiorului cu piatrã de granit;
– înlocuirea ferestrelor;
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– amenajarea unei camere mortuare;
– montarea unei instalaþii de încãlzire centralã;
– acoperirea bisericii cu tablã de cupru.

Catedrala este înveºmântatã în hainã nouã

Aceste lucrãri s-au fãcut, în primul rând, cu fonduri proprii ale
Centrului Eparhial ºi cu ajutorul credincioºilor. De asemenea, pentru
executarea acestor lucrãri s-a primit sprijin financiar de la Secretariatul
de Stat pentru Cult, Consiliul Judeþean ºi Primãrie.

Aducem mulþumiri preoþilor ºi credincioºilor eparhiei ºi tuturor
binefãcãtorilor ºi miluitorilor acestui sfânt locaº.

Greutãþile cu care ne-am confruntat ne-au întãrit ºi mai mult,
cãci am consolidat ºi credinþa din suflete. Avem în continuare o serie
de proiecte ce privesc Catedrala ºi care vor fi derulate în anii urmãtori.

Aºa Catedrala va fi inima în care pulseazã toate activitãþile din
eparhie, iar noi în rugãciune ºi comuniune vom învãþa în Catedralã
sã slujim Domnului ºi Episcopiei Giurgiului.
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TÂRNOSIREA MÃNÃSTIRII
SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE

DIN GIURGIU

P.C. Pr. Emanuel Stuparu
Consilier Economic

O mãnãstire nu se naºte la întâmplare, ci apare într-un loc deja
transfigurat de prezenþa oamenilor care se dedicã lui Dumnezeu. 

Este ºtiut de cãtre toþi cã viaþa monahalã nu este o noutate
pentru judeþul Giurgiu, mãrturie despre acestea dau mãnãstirile din
Vlaºca de odinioarã, þinut binecuvântat de Dumnezeu cu numeroase
mãnãstiri ca Mãnãstirea Babele, Mãnãstirea Glavacioc, Mãnãstirea
din Pãdurea cea Mare de la Bolintin, Mãnãstirea Comana, Schitul
Strâmbu, Mãnãstirea de la Gostinari, dintre care, din pãcate, astãzi
nu mai existã decât Mãnãstirea Comana. 

Pãrintele Sofian Boghiu spunea cã misiunea cea mai înaltã a
mãnãstirilor din vremea noastrã, deci ºi a cãlugãrilor, este de a duce
o viaþã curatã ºi sfântã, trãind în pace ºi buna înþelegere
duhovniceascã, de a imprima temeinic rostul adânc al vieþii creºtine
în viaþa oamenilor ºi de a fi oricând gata sã poatã da rãspuns bun ºi
liniºtitor la toate întrebãrile esenþiale de care este frãmântatã societatea
noastrã.

Tocmai de aceea, în Duminica Mironositelor din 22 aprilie 2007,
la Giurgiu a avut loc sfinþirea Bisericii Mãnãstirii cu hramul “Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”. Slujba de târnosire a bisericii, precum ºi
Sfânta Liturghie Arhiereascã ce a urmat dupã sfinþire au fost oficiate
de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreunã cu IPS Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviºtei ºi cu PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
înconjuraþi de un sobor numeros de preoþi ºi diaconi.

Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist a transmis, prin
consilierul patriarhal Cristian Popa, un mesaj de binecuvântare tuturor
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celor care îl prãznuiesc ºi îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, purtãtorul de biruinþã. In mesajul Prea Fericitului Patriarh
Teoctist s-a subliniat printre altele:

„Istorica ºi vechea cetate a Giurgiului, legatã de numele
domnitorului Mircea cel Bãtrân, îºi revarsã strãlucirile istorice ºi culturale
peste valurile Dunãrii, prãznuindu-ºi numele sãrbãtoresc de ziua
Sfântului ºi Marelui Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã. Aceastã
sãrbãtoare inundã cu lumina credinþei noastre strãmoºeºti inimile
evlavioase ale slujitorilor Sfintelor Altare ºi ale fiilor ºi fiicelor oraºului
Giurgiu. ªi aceasta cu atât mai mult prisoseºte astãzi când Prea Sfinþia
Voastrã, Pãrinte Episcop Ambrozie, vã inauguraþi primul an de
arhipãstorire cu o cununã de roade pastorale între care ºi sfânta
mãnãstire a cãrei bisericã o veþi sfinþi înconjurat de înalþi ierarhi, preoþi
ºi diaconi spre bucuria bunilor credincioºi.“

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a exprimat în cuvântul
sãu bucuria ºi emoþia de a fi prezent la aceastã sfinþire în Duminica
Femeilor Mironosiþe: “Aceastã sfântã zi de rãsplãtire a Femeilor
Mironosiþe este cu adevãrat o Duminicã a mãrturisirii Învierii lui
Hristos…Iatã, astãzi este ziua tuturor femeilor credincioase care sunt
urmaºele Femeilor Mironosiþe ºi sfinþirea acestei mãnãstiri, mãnãstire
de maici, a fost aºezatã cum nu se putea mai bine în Duminica
Mironosiþelor. Ce sunt cãlugãriþele noastre din vremea de astãzi? Sunt
acele ostenitoare care asemenea Femeilor Mironosiþe fac rugãciuni
neîncetate, fac ascultare ºi-n acelaºi timp slujesc ºi tuturor celor ce vin
în mãnãstire”.

IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviºtei, nãscut în judeþul Giurgiu,
s-a adresat credincioºilor, cu bucuria revenirii pe meleagurile natale:
“Vreau sã-mi exprim bucuria deosebitã de a participa astãzi la sfinþirea
acestei bijuterii de bisericã, aici, în oraºul Giurgiu, ºi în acelaºi timp la
întemeierea unei mãnãstiri de maici. Aceste lucruri sunt, de fapt,
rezultatul lucrãrii Sfântului Duh în Bisericã.”

PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a subliniat eforturile extraordi-
nare susþinute de cãtre toþi clericii din eparhie pentru achiziþionarea
terenului ºi a casei unde s-a întemeiat noua mãnãstire ºi a mulþumit
tuturor celor care au ajutat ºi au susþinut construcþia mãnãstirii. 

Ziua frumoasã de primãvarã a atras duminicã la Giurgiu foarte
multã lume care a participat la slujba sãvârºitã în aer liber. Bucuria



duhovniceascã a acestei zile a fost împlinitã ºi de aducerea spre
închinare, la Giurgiu, a Icoanei Maicii Domnului, izvorâtoare de mir,
de la Biserica de la Letca Nouã. Cu bucurie ºi cu pace în suflete,
credincioºii giurgiuveni au plecat apoi spre casele lor, pregãtindu-se
sã ia parte în continuare, spre searã ºi a doua zi, ºi la sãrbãtorile
organizate de autoritãþile locale în cinstea Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, patronul spiritual al oraºului.
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RELIGIE ªI ªTIINÞÃ:
DIFICULTÃÞILE UNUI DIALOG

Pr. Adrian Cazacu
Consilier Cultural

În dimineaþa zilei de 22 iunie 1633, tribunalul constituit în
mãnãstirea dominicanã Santa Maria Sopra Minerva din Roma dãdea
verdictul în cazul „domnului Galilei”, acuzat de erezie ºi de afirmaþii
contrare învãþãturii Sfintei Scripturi. La sfârºitul secolului al VIII-lea,
eruditul diacon Iosipos Moisiodax lua apãrarea descoperirilor lui Galilei
în cadrul cursurilor pe care le susþinea la Academia înfiinþatã de prinþul
Grigorie Ghica la Iaºi, fiind acuzat de „modernism” ºi exclus din corpul
profesoral. Peste aproape douã secole, Albert Einstein milita pentru
o religie a-personalistã, fundamentatã întru totul pe valorile absolute
ale Binelui, Adevãrului ºi Frumosului, eliberatã de orice imagine a
unui Dumnezeu personal.

Cele trei cazuri prezentate nu sunt altceva decât mãrci ale unui
conflic existent între religie ºi ºtiinþã din momentul în care cele douã
domenii ºi-au dorit preeminenþa în determinarea existenþei omului.
Conflictul dintre cele douã sfere este, formal vorbind, cât se poate de
legitim, de vreme ce religia a respins ºi respinge încã multe dintre
evidenþele descoperirilor ºtiinþifice, iar ºtiinþa neagã valoarea textului
sacru sau a doctrinei Bisericii în explicarea realitãþii lumii. Cu alte
cuvinte, sunt respinse reciproc chiar fundamentele celor douã domenii
– experienþa ºtiinþificã ºi Scriptura – ceea ce presupune nu doar o
lipsã de dialog, ci un conflict ireconciliabil. În ciuda acestor profunde
neînþelegeri, ºtiinþa ºi religia par sã fie atât de atrase una de cealaltã,
– coincidentia oppositorum – încât ne putem întreba dacã nu cumva
în spatele acestui conflict se ascunde dorinþa reciprocã a celor douã
domenii de a se înþelege ºi de a pune capãt unei istorii care a însângerat
la propriu cele douã tabere. Dovada cea mai concludentã în acest sens
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a fost ºi este prezenþa unor clerici care, în egalã mãsurã sunt oameni
de ºtiinþã ºi, invers, a unor reputaþi oameni de ºtiinþã care fac dovada
unei religiozitãþi profunde. Conflictul ireconciliabil despre care vorbeam
pare a fi, din aceastã perspectivã, nu doar aplanat, ci pus sub semnul
unor regretabile, mult prea regretabile orgolii ºi neînþelegeri. 

În ciuda acestor constatãri, dificultãþile dialogului continuã sã
existe ºi, paradoxal, sã progreseze direct proporþional cu dorinþa de
reconciliere dintre cele douã spaþii. ªi mai interesantã este tendinþa
de parazitare pseudo-ºtiinþificã, concretizatã mai ales în disputa dintre
creaþionism ºi evoluþionism, mediul propice atât pentru formularea
unui discurs teologic frustrat, cât ºi a unei radicalizãri ideologizante
a ºtiinþei.[3] Taberele formate pe acest fond nu înceteazã sã dezvolte
pseudo-argumente pentru a încerca sã explice teologic descoperirile
ºtiinþei ºi invers, sã valideze ºtiinþific experienþa religioasã. Ciudãþenia
acestei situaþii este cu atât mai mare cu cât foarte mulþi dintre teologi
sau oamenii de ºtiinþã aderã fãrã rezerve la aceastã formã de dialog,
sugerând astfel cã aceasta este singura manierã în care cele douã
spaþii se pot reconcilia. Mi se pare la fel de nepotrivit în a cãuta dovezi
ºtiinþifice în demonstrarea existenþei lui Dumnezeu sau în a
argumeta biblic teoria relativitãþii a lui Einstein. În acest context, un
dialog real între religie ºi ºtiinþã este imposibil din simplul motiv cã
maniera de lucru presupune compromisuri, renunþãri la valori ºi
adevãruri care dau identitate celor douã spaþii. Pornind de la aceste
consideraþii, eseul îºi propune, pe de-o parte, sã indice principalele
dificultãþi ale acestui dialog, iar pe de alta, sã încerce formularea unei
soluþii întru transcederea conflictului.

I. Religie, teologie ºi credinþã
În manierã idealã cele trei elemente, al religiei, al teologiei ºi al

credinþei, sunt complementare. Altfel spus, religia presupune o teologie
sistematic formulatã ce se fundamenteazã pe mãrturisirea unei credinþe
trãite. Starea de fapt este, însã, cu totul alta ºi nu mã refer aici doar
la creºtinism, ci la toate marile religii. Religia a cãpãtat o formã
instituþionalizatã ale cãrei surse nu le voi discuta în acest studiu,
devenind religie oficialã, religie de stat sau religie toleratã, în timp ce
teologia s-a retras exclusiv în spaþiul academic, devenid o veritabilã
ºtiinþã umanistã, cu limbaj ºi metodologie specifice. În ceea ce priveºte
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credinþa, aceasta a rãmas oarecum izolatã sau, mai bine zis, perceputã
exclusiv doar la un nivel personal, particularist, fãrã a menþine decât
o slabã legãturã cu celelalte elemente ale trinomului nostru. Ne place
sau nu, aceasta este starea de fapt, fie cã vorbim despre Occident sau
Orient. Dialogul cu ºtiinþa se poartã, astfel, doar din perspectiva
teologiei, lucru de altminteri firesc dacã luãm în calcul aspectul ºtiinþific
al acesteia din urmã. La suprafaþã lucrurile par sã fie cât se poate de
normale, în profunzime, însã, avem de-a face cu un pseudo-dialog. 

O teologie care-ºi subordoneazã credinþa, altfel spus, preferã
conceptualul nivelului practic, nu face decât sã se autolimiteze ºi, în
cele din urmã, sã sucombe în forme sterile sau în abuzuri aºa cum
s-a întâmplat cu teologia scolasticã medievalã. La origine, teologia
presupune convorbirea cu Dumnezeu, manifestatã în rugãciune, într-o
credinþã vie ce ia în calcul formele ºi în acelaºi timp le transcede;
teologia presupune unitatea inextricabilã dintre credinþã ºi faptã.
Revenind la subiectul dialogului, o teologie formalã nu poate rãspunde
întrebãrilor venite din sfera ºtiinþei din simplul fapt cã ea se
fundamenteazã exclusiv pe concepte ºi, de ce sã nu o recunoaºtem,
pe speculaþii. Dacã ºtiinþa se bazeazã pe experienþã, atunci teologia,
trebuie sã porneascã tot de la experimental, chiar dacã pe un alt nivel. 

O altã problemã evidentã a teologiei, nu doar din perspectiva
dialogului, este cea a raportãrii obtuze la un trecut glorios, supraevaluat.
Raportarea la o tradiþie vãzutã doar ca depozitarã a izvorului revelat
al credinþei, fãrã a lua în seamã aspectul ei dinamic, fac din teologie
un element vetust, fãrã legitimitate în lumea contemporanã. A susþine
astãzi, spre exemplu, paradigma cosmologicã ptolemaicã, prezentã
la mulþi dintre Pãrinþii Bisericii pentru simplul fapt cã în epoca lor
aceste date erau cele oficiale, ar pãrea celor mai mulþi dintre noi
deplasatã, dacã nu derizorie. Teologia se izoleazã astfel într-un turn
de fildeº, pãstrând aparenþele dar, în realitate, auto-excluzându-se
din viaþa societãþii. Nu este de mirare, aºadar, cã aceasta este privitã
– mai ales în cercurile intelighenþiei – ca nelalocul ei în noul context,
ca o mãrturie a trecutului, o prezenþã de tip arhaic-muzealã, irelevantã
pentru exigenþele ºi aspiraþiile omului ºi ale lumii contemporane. Chiar
dacã existã voci puternice în sânul teologiei care sã atragã atenþia
asupra acestui pericol, inerþia este de multe ori prea puternicã pentru
a putea schimba ceva, dând naºtere unui fundamentalism teologic
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care nu are nimic în comun nici cu adevãrata tradiþie a Sfinþilor Pãrinþi,
nici cu viaþa autenticã a Bisericii.

II. Pretenþiile ºtiinþei: o nouã religie?
Toate monografiile ce au ca subiect naºterea ºtiinþei moderne în

Europa pornesc de la conflictul existent între mentalitatea tradiþionalistã
a Bisericii ºi mediile ºtiinþifice din ce în ce mai insistente în afirmarea
ºi susþinerea descopririlor lor. Cazul „Galilei” reprezintã unul dintre cele
mai importante momente ale acestei naºteri, dar, în egalã mãsurã, conþine
in nuce o serie de dificultãþi pe care ºtiinþa nu le-a luat în seamã pentru
a face posibilã existenþa unui dialog real între ea ºi Bisericã. Care sunt
aceste dificultãþi? Prima dintre ele este aceea a stabilirii preeminenþei
empiricului, a faptelor ºi afirmaþiilor ce pot fi verificate, ce pot trece prin
filtrul simþurilor nostre, simþuri reduse de cele mai multe ori doar la
intelect. Cu alte cuvinte, într-un context dat are valabilitate doar ceea
ce poate fi verificat prin experienþã ºi exprimat de obicei în limbajul comun
al matematicii. Astfel, ºtiinþa marginaliza tot ceea ce nu se supunea
acestui criteriu. Sub impactul violent al revoluþiilor ºtiinþifice din prima
partea a secolului XX (teoria relativitãþii, teoria cuanticã etc.), urmate
de reverberaþiile lor filosofice (fenomenologia, existenþialismul), în miezul
modernitãþii s-a produs o turnurã spectaculoasã, circumscrisã, în cele
din urmã, fenomenului cultural al postmodernismului. Pornitã iniþial
de la separarea domeniilor de analizã, de la autonomizarea ºi hiper-
specializarea acestora, de asemenea, de la pretenþia scientistã a
soluþionãrii tuturor problemelor societãþii cu mijloacele tehnoºtiinþei, s-a
ajuns la conºtiinþa incompletitudinii ºtiinþelor ºi a insuficienþei acestora
pentru rãspunsurile pe care conºtiinþa omeneascã le aºteaptã.

Fragmentarea domeniilor de cercetare a pornit, desigur, din dorinþa
de a da cât mai multã precizie realitãþilor analizate, însã, în egalã mãsurã
autonomizarea despre care vorbeam mai sus a impus crearea unor
ºtiinþe de graniþã, care sã îmbine mai multe domenii ºi, în egalã mãsurã
sã le transceadã. Astfel, pe lângã partea riguros matematicã a ºtiinþelor,
a fost creatã o veritabilã filosofie a ºtiinþei, menitã sã conceptualizeze
rezultatele empirice ºi sã le dea o valoare suplimentarã. Cei ce citesc
lucrãrile unui Albert Einstein sau Werner Heisenberg sunt de cele mai
multe ori frapaþi de maniera în care cei doi înþeleg sã-ºi explice teoriile.
Îmbinarea dintre filosofie ºi ºtiinþã este una cât se poate de fericitã,
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dacã luãm în consideraþie faptul cã ambele se revendicã de la actul
fundamental al interogaþiei ºi de la curiozitatea ontologicã naturii umane.
În egalã mãsurã, însã, asemenea abordãri sunt susceptibile de ideolo-
gizare, fapt care poate impune o nouã religie, un scientism supraevaluat
ºi supradimensionat ce nu este dispus sã ia în calcul ºi alte niveluri
de realitate. Este adevãrat cã cei doi savanþi, amintiþi mai sus, au luat
în calcul dialogul dintre ºtiinþã ºi religie sau, mai bine spus dintre religie
ºi credinþã, dar au preferat sã vadã elementul religios al acestui binom
ca pe o formã a-personalã, cu evidenþã mai degrabã eticã decât ca pe
o realitate mântuitoare. Dacã acceptãm cã ºtiinþa descoperã, pe bazã
de cercetare ºi analizã, structura universului, în timp ce credinþa,
fundamentatã pe Revelaþia dumnezeiascã, descoperã sensul ultim al
universului, atunci noua religiozitate a ºtiinþei nu este legitimã. Ea nu
poate înlãtura sau marginaliza religia de vreme ce nu poate pune în
locul acesteia o structurã compatibilã nu cu identificarea pãrþilor, ci
cu viziunea teleologicã a existenþei. 

III. Dilema moralitãþii
Dacã pânã acum am vorbit, în mod separat, despre dificultãþile

atât ale religiei cât ºi ale ºtiinþei în perspectiva unui dialog real între
cele douã, problema moralitãþii priveºte ambele perspectice. Din
perspectivã teologicã, lucrurile par la prima vedere destul de clare:
moralitatea actelor unei anumite persoane (i.e. fapte bune sau rele)
este condiþionatã de raportarea pozitivã sau negativã la canoanele
Bisericii ºi, mai presus de acestea, la porunca evanghelicã a iubirii.
Existã chiar o pseudo-tradiþie a unui „reþetar” pentru dobândirea
mântuirii, lucru destul de nepotrivit dacã luãm în consideraþie faptul
cã fiecare persoanã este unicã, distinctã de semenii sãi atât anatomic
cât ºi raþional ºi, aº îndrãzni sã spun, chiar ºi din punct de vedere
spiritual. A aplica mai multor persoane acelaºi ºablon ºi aceleaºi criterii
de analizã este nu numai ineficientã, ci este în vãditã contradicþie cu
însãºi natura umanã. Realitatea teologicã se fundamenteazã mai
degrabã pe o libertate a moralei, decât pe circumscrierea existenþei
în norme mai mult sau mai puþin relevante pentru o epocã anume.
Este de ajuns sã ne aruncãm o privire în textul Noului Testament
pentru a ne convinge de aceastã realitate. Am ales în acest sens doar
douã texte din Epistolele cãtre Corinteni ale Sfântului Apostol Pavel.
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În prima dintre acestea se afirmã fãrã echivoc faptul cã „ acolo unde
este Duhul Domnului, acolo este ºi libertatea” (II Cor. 3. 17), iar în
cea de-a doua epistolã, la fel de clar, apostolul, vorbind chiar despre
propria-i persoanã, spune cã „Tote îmi sunt îngãduite dar nu toate
îmi sunt de folos” (I Cor. 10. 23). Aplicate la dialogul cu ºtiinþa, aceste
texte sunt revelatoare din perspectivã moralã. Ne-am obiºnuit cu mult
prea vehiculata sintagmã „crede ºi nu cerceta”, pe care foarte mulþi
o pun pe seama Scripturi, deºi acest lucru este cât se poate de fals,
neexistân un asemenea verset în textul sacru. Aderarea la un
asemenea „imperativ” este cât se poate de comodã din perspectivã
moralã. Este mult mai simplu sã te supui unor norme pe care nu ai
avut curiozitatea sã le treci prin filtrul personal, decât sã le analizezi
ºi sã optezi pentru o raportare cât se poate de personalã vis à vis de
acestea. Aplicatã dialogului ºtiinþã – religie aceastã opþiune este
dezastruoasã. Faptul cã multe dintre descoperirile ºtiinþei vin în
contradicþie cu realitãþi de acum douã mii de ani poate fi înþeles ca
o încercare de deturnare a „adevãratei credinþe”, ca o atitudine cât
se poate de imoralã ce implicã o condamnare pe mãsurã. De aici a
rezultat ºi demonizarea ºtiinþei ce pare sã se propage cu tot mai mare
repeziciune în rândurile unor teologi autointitulaþi. Vânãtoarea de
vrãjitoare pare sã continuie ºi astãzi chiar dacã datele problemei s-au
schimbat în mare mãsurã.

De cealaltã parte, ºtiinþa a avut totdeauna pretenþia unei
neutralitãþi morale, fundamentatã pe imperativul cercetãrii ºi al
cunoaºterii. Marea majoritate a descoperirilor ºtiinþifice au fost privite
cât se poate de pozitiv, însã multe din aplicãrile lor au dovedit
contrariul. Sã ne gândim doar la energia nuclearã care poate avea
aplicaþii benefice, dar poate genera ºi catastrofe de proporþii cum este
cazul bombei atomice sau al exploziei de la Cernobâl. În aceste cazuri
mai este oare ºtiinþa moralã? Sau, în cazul energiei nucleare,
Openheimer nu se face el vinovat de toate aceste distrugeri? Întrebarea
este în aparenþã cât se poate de fireascã, mai ales cã avem o mulþime
de exemple care sã susþinã aºa zisa imoralitate ºtiinþificã. 

Personal, cred cã problema nu este bine formulatã. La baza tuturor
acestor distrugeri nu stã demersul ºtiinþific în sine, ci raþiunile care îl
pun în miºcare ºi, implicit, îl condiþioneazã. ªtiinþa nu este moralã sau
imoralã, nici mãcar nu se pune problema unei asemenea aprecieri. Nici

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



ideea de neutralitate nu rezistã din simplul motiv cã descoperirile
ºtiinþifice se raporteazã totdeauna la existenþa umanã. Libertatea de
acþiune a omului este cea care trebuie interogatã cu privire la problema
moralitãþii ºtiinþei. În manierã reducþionistã, dacã fisiunea nuclearã a
dat naºtere bombei atomice, atunci orice proces de obþinere a acesteia
trebuie stopat, demers cu totul absurd dacã ne gândim la implicaþiile
benefice ale acestei descoperiri. Un caz ºi mai special este cel al
descoperirilor din geneticã, unde discuþiile despre clonare ocupã capul
de afiº. Cu riscul de a mã repeta, sunt de pãrere cã nu procesul în
sine este cel care ridicã probleme, ci maniera în care acesta este utilizat,
iar în acest caz nu se mai poate vorbi despre moralitate ºtiinþei, ci de
cea a oamenilor de ºtiinþã ºi a celor ce susþin proiecte de acest gen.

Dilema moralitãþii condiþioneazã în mare mãsurã dialogul dintre
ºtiinþã ºi religie. Pornind de la aceastã consideraþie, libertatea moralei
creºtine mi se pare un bun punct de plecare în soluþionarea unor
probleme de acest gen. Mi s-ar putea obiecta cã ea nu este valabilã în
cazul altor tradiþii religioase, însã acest lucru este valabil doar dintr-o
perspectivã cât se poate de reducþionistã. Valorile moralei creºtine sunt
valori general umane. Nu cred cã existã structurã religioasã – cu excepþia
formelor aberante, sectare ce se autoexclud din aceastã categorie – care
sã nu respecte dreptul la viaþã sau care sã nu propovãduiascã ajutorarea
aproapelui într-o formã sau alta. Dincolo de aceste consideraþii, norma
fundamentalã a acestui dialog ar trebuie sã fie aceea a bunului simþ ºi
a respectului reciproc.

IV. Transdisciplinaritatea: o posibilã cale de transcedere
a conflictului

Termenul de transdisciplinaritate a fost formulat de cãtre Jean
Piaget în 1970 cu referire specialã la ºtiinþele educaþiei. Ulterior,
transdisciplinaritatea s-a constituit într-o veritabilã metodologie de
cercetarã, complementarã atât disciplinaritãþii cât ºi interdisciplinari-
tãþii, fapt datorat în special reputatului fizician român Basarab
Nicolescu, cercetãtor în cadrul Centrului Naþional de Cercetare
ªtiinþificã din Paris (CNRS) ºi membru de onoare al Academiei Române.
Pornind de la o serie de date oferite de cercetãrile ºtiinþifice ºi þinând
cont în egalã mãsurã de realitatea spiritualã a naturii umane, domnia
sa a conturat, fundamentat ºi explicat principiile acestei metodologii,
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dându-i nu doar o formã coerentã, ci ºi fundamentare în egalã mãsurã
logicã, filosoficã, ºtiinþificã ºi spiritualã. Cele trei principii ale transdisci-
plinaritãþii sunt formulate astfel:

1. existenþa, inclusiv de naturã cognitivã, a diferite niveluri de realitate;
2. logica terþului inclus este cea care realizeazã trecerea de la un nivel

de realitate la altul;
3. existenþa nivelurilor este prin excelenþã complementarã: „fiecare

nivel este ceea ce este pentru cã toate celelalte niveluri existã în
acelaºi timp”.

Dacã acceptãm faptul cã transdisciplinaritatea se ocupã „de tot
ceea ce existã între discipline, traverseazã diferite discipline ºi se aflã
dincolo de orice disciplinã în parte”, de asemenea cã ea „se intereseazã
de dinamica generalã prin acþiunea simultanã a mai multor niveluri
de realitate”, desigur cu luarea în calcul a cercetãrii de tip disciplinar
(specializatã doar pe un singur palier al realitãþii), atunci cu siguranþã
se poate afirma cã un demers transdiciplinar face parte din însuºi modul
de a fi al omului. Structura graficã a realitãþii ar putea fi reprezentatã
sub forma unui lanþ. O za, în sine, ne poate sugera faptul cã ea face
parte dintr-un întreg – lanþul – dar niciodatã, în manierã singularã,
nu-l va putea reprezenta deplin. Doar viziunea globalã, dinamicã a
diverse niveluri de realitate, ne poate duce la o cunoaºtere satisfãcãtoare.
Revelaþia ultimã transdisciplinaritãþii este fenomenologicã. Ea se
revendicã din ºi în fenomenul complex al fiinþei umane, pentru cã doar
aici realitatea este act dinamic.

Raportatã la dialogul dintre ºtiinþã ºi religie, transdisciplinaritatea
oferã avantajului postulãrii nivelurilor de realitate ºi a terþului inclus.
Trebuie, de asemenea, precizat cã prin nivel de realitate „trebuie înþeles
un ansamblu de sisteme invariante la acþiunea unui numãr de legi
generale: de exemplu, entitãþile cuantice supuse legilor cuantice, aflate
în rupturã radicalã cu legile lumii macrofizice”. În studiul sistemelor
naturale se poate observa cel puþin emergenþa a cel puþin a trei niveluri
de realitate – microfizic, macrofizic ºi ciber-spaþiu-timp, la care s-ar
putea adãuga ºi un al patrulea nivel, cel al super-corzilor, deocamdatã
pur teoretic, considerat de fizicieni ca textura ultimã a universului.
Identificarea acestor niveluri schimbã radical datele problemei. Nu mai
avem în faþã un univers finit, ci unul infinit, guvernat de legi mult mai
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complexe decât cele formulate de fizica newtonianã. Mecanica cuanticã
a non-determinismului ºi teoria relativitãþii spaþiului ºi timpului,
interpretate în cheie transdisciplinarã, fac ca descrieire ºtiinþificã a
universului sã fie astãzi o descriere probabilistã în care este posibilã
acþiunea lui Dumnezeu fãrã prejudicii pentru legitatea ºtiinþificã.
Asociind aceste date, cu ultimul principiul al transdisciplinaritãþii –
complementaritatea – avem în faþã o structurã în care nivelurile de
realitate, pãstrându-ºi identitatea, interacþioneazã între ele potrivit logicii
terþului inclus, dând un plus de claritate în demersul interpretãrii. Nu
voi continua aceste explicaþii, ele necesitând un studiu special în acest
sens. Trebuie, însã, sã menþionez faptul cã aceastã metodologie nu este
întru totul acceptatã în mediile ºtiinþifice ºi mai ales în cele teologice.
În ultimul caz, existã de foarte multe ori tendinþa de a formula acuze
de sincretism ºi de ideologizare, neluând în considerare cã
transdisciplinaritatea nu are nici pretenþia ideologiei ºi nici a metodei,
ci a metodologiei. Aplicaþiile acesteia asupra dialogului ºtiinþã – religie
vor fi cele mai în mãsurã sã susþinã eficienþa sau lipsa de eficienþã a
transdisciplinaritãþii în acest caz.

În loc de concluzii
În cadrul unei inspecþii la un liceu din Bucureºti s-a putut

observa diferenþa radicalã ce existã între conþinutul lecþiilor de biologie
ºi religie cu privire la originea lumii ºi omului. În timp ce profesorul
de biologie îºi fundamenta discursul pe teoria evoluþionistã aºa cum
o formulase Darwin, lecþia de religie se desfãºura pornind de la istoria
biblicã despre creaþie, aºa cum este ea prezentatã în cartea Facerii.
La întrebarea pusã de cãtre inspector unui elev cu privire la aceastã
discordanþã, acesta a rãspuns: cred cã Dumnezeu este cel care a fãcut
lumea ºi pe om, dar învãþ lecþia de biologie pentru cã aºa trebuie.
Aceasta este starea de fapt, fie cã ne place sã o recunoaºtem sau nu.
Existã o serie de factori ce împiedicã realizarea unui dialog real între
ºtiinþã ºi religie, iar pe unii dintre ei i-am ºi descris în acest eseu.
Am propus chiar o soluþie pentru depãºirea acestui conflict. Dincolo
de aceste consideraþii, însã, se cuvine sã meditãm la douã lucruri:
bunul simþ ºi rãbdarea.
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ORTODOXIA ÎNTRE ÎNCERCÃRILE ISTORIEI
ªI PROVOCÃRILE VIITORULUI

Ierom. Teodor ªERBAN
Secretar Eparhial

Nu de mult am intrat în cel de-al treilea mileniu de la întruparea
Domnului Iisus Hristos, lãsând în urmã douã milenii de încercãri,
suferinþe, dar ºi bucurii ºi împliniri peste care Ortodoxia s-a arãtat
biruitoare. Istoria a dovedit cã Ortodoxia a ºtiut sã-ºi asume
întotdeauna crucea fiind permanent conºtientã cã dupã Golgota va veni
ºi Învierea. Acum, la începutul mileniului al III-lea,  în contextul noilor
realitãþi sociale ºi culturale, Ortodoxia este chematã sã þinã piept, cu
aceeaºi demnitate, noilor provocãri pe care viitorul le va aduce.

Biserica a avut întotdeauna o poziþie realistã faþã de societatea
fiecãrui timp în parte. Dar realismul ei istoric n-a însemnat acceptarea
pasivã a situaþiilor istorice ca pe ceva a priori. În istorie, Ortodoxia
trebuie sã devinã factor activ în sprijinirea ºi modelarea lumii1. Istoria
lumii nu se va încheia în epoca în care trãim, fiindcã pânã la sfârºitul
vremii, pânã la cerul nou ºi pãmântul nou al Apocalipsei, vor exista
ºi alte epoci. Dar nu trebuie sã ne închipuim cã progresul omenirii
va fi mereu ascendent. Hristos ne-a avertizat cã pe mãsurã ce lumea
înainteazã spre transfigurarea ei apocalipticã, se va înteþi lupta dintre
forþele întunericului ºi ale luminii, cã iubirea se va împuþina, iar ura
va spori, cã vom avea necazuri în lume ºi mulþi se vor rãtãci de la
dreapta credinþã.2

Atunci când mã gândesc la Ortodoxia secolelor viitoare, o vãd
deschisã evoluþiei, noilor circumstanþe care sunt create de ºtiinþã, artã,
tehnologie, iar pe ortodocºi îi vãd pregãtiþi sã înþeleagã ºi sã foloseascã
codurile de comunicare care vor apãrea în viitor. Locul Ortodoxiei nu
este la marginea istoriei, ci în centrul frãmântãrilor sociale, în
avangarda progresului. Dacã se mai observã încã o inerþie în ortodoxia
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rãsãriteanã, este tocmai pentru cã într-o anumitã perioadã istoricã
a fost „ajutatã” sau, mai corect, constrânsã sã se retragã din centrul
frãmântãrilor sociale, sã se închidã în sine ca sã poatã supravieþui3.
Totul stã sub presiunea unui timp care se grãbeºte, care nu mai are
rãbdare. Ne înscriem sau nu în acest ritm? Cedãm presiunii istoriei?
Mergem în direcþia în care merge lumea, ne lãsãm purtaþi de valul
veacului acestuia sau încercãm sã opunem rezistenþã? Unde aflãm
forþa necesarã de a rezista? Care sã fie calea? Cea a retragerii din
lume sau a ieºirii în întâmpinarea lumii?4

Semne tot mai evidente, interpretate în fel ºi chip, ne întãresc
simþãmântul cã a fost inauguratã o nouã perioadã în istoria lumii
care poate aduce cu sine transformãri cosmogonice, schimbãri ale
fãgaºului istoric. Biserica e prin fire conservatoare ºi e þinutã ca atare
sã-ºi cunoascã ºi sã-ºi aprecieze trecutul. Altfel, ea nu ºi-ar gãsi locul
ºi pricepe rostul în lumea în care trãieºte. E þinutã, deci, sã-ºi cunoascã
istoria. A vedea în ea ce a fost, e a înþelege ce este ºi a ºti pânã la un
punct ce poate sã mai fie.5

Lucrurile par a se precipita. Provocãri din cele mai serioase ºi
mai diverse se lanseazã la adresa Bisericii, toate determinate, în fond,
de presiunea extraordinarã a istoriei de a trage dupã sine ºi Biserica,
de a impune Bisericii ritmul ei, drumul sãu, propria vedere ºi erminie
a realitãþii, în cele din urmã, de a o asimila, de a o transforma într-o
realitate circumscrisã veacului. Dar menirea Bisericii este tocmai aceea
de a arãta lumii adevãrata sa finalitate care transcede veacul. În mãsura
în care Biserica se confundã cu lumea, ea înceteazã a mai da mãrturie
despre Împãrãþia lui Dumnezeu, care nu este din aceastã lume, dar
care se instaleazã în aceastã lume biruind efemerul ºi limitele spaþiului,
transfigurând calea ce duce la moarte ºi la sfârºitul total, în calea ce
duce la înviere ºi la veºnicie, transformând lumea în Bisericã6.
Acomodarea Bisericii la cele lumeºti, improprierea fãrã discernãmânt
a noului propus de istorie, graba de a fi la zi, în rând cu lumea,
modernitatea râvnitã chiar ºi de unii oameni ai Bisericii, sunt tot atâtea
semne de întrebare asupra firescului stãrii Bisericii. S-a spus, pe bunã
dreptate, cã tocmai tensiunea dintre lume ºi Bisericã, dintre lumesc
ºi bisericesc, constituie garanþia înaintãrii pe drumul cel bun, tensiunea
care nu poate în niciun fel îndulcitã, dintre adevãrul învierii ºi al
veºniciei, pe de o parte, ºi spectrul morþii ºi al absurdului, de cealaltã
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parte, dintre viaþa cea adevãratã cu perspectiva veºniciei ºi viaþa ca
supravieþuire pânã la moarte.7

Biserica biruitoare peste încercãrile istoriei

Schisma dintre Bizanþ ºi Roma a fost, fãrã îndoialã, cel mai tragic
eveniment din istoria creºtinismului8. În anul 1054 creºtinismul s-a
despãrþit în douã, Orientul creºtin s-a separat de Biserica Apuseanã,
Ortodoxia rãmânând unica pãstrãtoare a adevãratei credinþei. Acest
lucru nu a scutit-o de umilinþa Cruciadei a IV-a, când baronii franci
ºi veneþieni au întemeiat efemerul ºi artificialul lor Imperiu Latin de
Rãsãrit. Mai târziu, islamul otoman avea sã exploateze agonia politico-
militarã a Imperiului Bizantin, reuºind sã-i administreze – la 1453 –
lovitura de graþie.9

Cãderea imperiului bizantin în 1453 a constituit, fãrã îndoialã,
sfârºitul experienþei rãsãritene. Acesta din urmã a avut continuitatea
sa ºi o dezvoltare creativã în þãrile ºi naþiunile care, odatã cu primirea
creºtinismului, l-au însuºit împreunã cu idealul teocratic bizantin.
Nicãieri nu se observã mai bine aceastã continuitate decât în
autoidentificarea acestor state cu un Constantin al lor (Prinþul Boris
al Bulgariei, Vladimir– Botezãtorul Kievului, Sfântul Sava – Patronul
Serbiei Ortodoxe, Binecredinciosul ªtefan cel Mare ºi Sfânt în Moldova,
Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu în Þara Româneascã).
Gãsim aici aceeaºi filosofie a istoriei ca în Bizanþ, înrãdãcinatã în
aceeaºi perspectivã eshatologicã în care naþiunile ºi imperiile sunt
legate de Bisericã nu prin înþelegeri juridice, ci prin raportarea la
Împãrãþia ultimã.10

Rãzboiul turcesc a pus devreme capãt visului teocratic al slavilor
din sud ºi, astfel, experienþa rusã este cea care rãmâne cel mai
semnificativ ºi creativ capitol în istoria lumii post- bizantine. Jugul
turcesc, prin izolarea lumii ortodoxe timp de secole ºi prin privarea
de libertate, a scos-o într-un fel de supravieþuire non- istoricã.
Sentimentul de misiune misiunii universale, al scopului cosmic ºi
istoric al Bisericii, a relaþiei ei dinamice cu aceastã lume, a
responsabilitãþii ei – toate acestea au dispãrut, fiind înlocuite cu un
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fel de tãcere non- istoricã ce va fi vãzutã de unii ortodocºi ºi neortodocºi
ca esenþã a ortodoxiei.11

Numai Rusia, dintre toate þãrile ortodoxe, a scãpat de izolarea
ºi „chenoza” istoricã impusã de cucerirea ºi dominarea turceascã.
Independenþa politicã, pe de o parte, ºi colapsul Bizanþului ºi al
imperiilor ortodoxe, pe de altã parte, a împins Rusia spre o nouã
înstrãinare care a provocat unele probleme ºi a modelat cultura rusã.
În cele din urmã, acea încercare a condus Rusia spre o reevaluare
creativã a experienþei bizantine iniþiale.12

Cucerirea fãcutã de turci a fost o catastrofã politicã ºi naþionalã,
însã n-a produs sfârºitul Bisericii Ortodoxe, nici mãcar o întrerupere
a lumii ortodoxe, a culturii, a felului de viaþã, a viziunii despre lume
(care integreazã religia ºi viaþa într-un fel de simfonie). Vreme de secole,
Ortodoxia a trãit sub turci, în propria ei lume, dupã regulile ei proprii
de viaþã, înrãdãcinate în viziunea sa religioasã. Prin purtarea de grijã
a lui Dumnezeu, Ortodoxia nu a suferit sfâºieri lãuntrice în trupul sãu;
nu a cunoscut Reforma, nici Contrareforma. Nu a fost tulburatã nici
de rãzboaie religioase, nici de patimile polemicii sau ale prozelitismului13,
dar nu a fost lipsitã de unele încercãri ca: uniaþia14 ºi curentul
naþionalist15. Dupã secole de stãpânire turceascã, de încercãri ºi
suferinþe, martiriul Ortodoxiei nu se sfârºeºte aici. Primele decenii ale
secolului al XXI-lea se aratã a fi pline de încercãri, din mai multe puncte
de vedere, pentru Biserica Ortodoxã, care s-a aflat în mijlocul marilor
transformãri ce au avut loc odatã cu instaurarea regimului comunist
totalitar-ateu în þãri majoritar-ortodoxe ca: Rusia, România, Bulgaria,
Iugoslavia, Albania.

Guvernele comuniste care au venit la putere în Europa de Est,
dupã al II-lea Rãzboi Mondial, de la început au acþionat, cu toate
mijloacele, la restricþionarea practicii religioase, închizând sau
demolând locaºurile de cult, arestând ºi chiar omorând clerici ºi
credincioºi, ca ulterior sã încerce sã coopteze Biserica în scopuri politice,
neutralizând în acelaºi timp propovãduirea liberã a Bisericii, lipsindu-i
astfel pe credincioºi de o educaþie creºtinã16. Biserica a suferit o
adevãratã captivitate babilonicã. Regimul a controlat strict viaþa
religioasã, exercitând o represiune brutalã ºi o cenzurã permanentã17.
Adevãrul este cã nici o Bisericã n-a suferit atât de mult ca Biserica
Ortodoxã, ea a dat cele mai mari jertfe, preoþii ei au fost întemniþaþi în
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numãrul cel mai mare. Majoritatea pãrinþilor noºtri duhovniceºti au
trecut prin ani grei de temniþã. Unii au murit acolo, alþii au supravieþuit
ºi o micã parte mai pãstoresc ºi în zilele noastre. Ca sã nu mai vorbim
de miile de credincioºi care, ºi ei, sunt tot Biserica Ortodoxã.18

Totuºi ceva a scãpat chiar ºi acestei stãpâniri absolute: în
cincizeci de ani de guvernare, comuniºtii au reuºit o deplinã organizare
ºi dominare, precum ºi o parþialã influenþã ideologicã, dar în adâncuri
au scãpat fluidul vital ºi de conºtiinþã al popoarelor pe care le-au
stãpânit. Existã un fond sufletesc uman care pãstreazã forþa de a
depãºi crizele, tiraniile ºi influenþele istorice. Cu cât o stãpânire este
mai departe de acest fond sufletesc, care este credinþa creºtinã, cu
atât ea guverneazã fãrã alterarea lui. Fondul sufletesc al ortodoxului
are faþã de stãpânirea vremelnicã ºi avantajul profunzimii ºi al
vechimii19. În faþa nãvalei ateiste, a descompunerii morale, a crizei
raþionaliste, a prigoanelor aduse de comunism, Biserica Ortodoxã nu
a încetat sã existe, ea a continuat sã-ºi mãrturiseascã ºi sã-ºi trãiascã
credinþa, cãci „credinþa este o problemã de mãrturisire ºi de trãire: prin
mãrturisire ea se propovãduieºte, iar prin trãire se plineºte”.20

Comunismul nu a reuºit sã-i frângã pe cei ce, nevoind sã-ºi
piardã sufletul, s-au legat cu toatã fiinþa de Hristos. Cu preþul unor
suferinþe cumplite au rezistat, dobândind prin moarte cununa
sfinþeniei21. Ortodoxia ne-a ajutat întãrindu-ne credinþa în Dumnezeul-
Om Iisus Hristos Mântuitorul lumii. Ne-a dat forþa spiritualã necesarã
supravieþuirii, ne-a întãrit convingerea cã „nimic nu este veºnic pe
pãmânt” ºi ne-a dat puterea de a rãbda urgia pânã la „plinirea vremii”.
Ne-a arãtat nouã înºine, dar ºi celor care ne priveau din afarã, cã
Dumnezeul Întrupat, Pantocratorul, este credinþa, speranþa ºi
iubirea noastrã ºi cã El nu ne-a pãrãsit nici pe noi ºi nici creaþia Sa,
adicã lumea.22

Provocãrile lumii contemporane
Accente ºi profiluri

Voi încerca sã surprind câteva trãsãturi ale stãrii materiale,
culturale, religios-morale, sociale etc. ale lumii la începutul mileniului
al III-lea, întrucât, fãrã sã þinem cont de contextul respectiv, rezultatele
vor fi cu siguranþã incerte. 
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Începutul mileniului al III-lea este marcat, pe cât se pare, pe de
o parte, de speranþa cã omul va gãsi o nouã cale spre soluþionarea
problemelor sale, iar pe de alta, de o instabilitate destul de accentuatã,
de frãmântãri ºi cãutãri într-o permanentã tensiune ºi lucrul acesta
nu se rezumã numai la el ºi la universul lui sub multiplele sale aspecte,
ci se pare cã a cuprins întreaga planetã. Astãzi totul se zguduie23.
Trãim într-o vreme de cumpãnã, societatea contemporanã este o
societate egoistã, antropocentricã24, secularizatã, materialistã.
Oamenii nu mai cred în Împãrãþia lui Dumnezeu, ei pierd, pe zi ce
trece, relaþia cu Dumnezeu, omul este un prizonier al omului. Omul
contemporan a încetat sã se întoarcã spre Bisericã ºi sã-i cearã
rãspunsul la problemele proprii. Laicizarea, care deocamdatã nu a
cuprins încã Rãsãritul, a dus la o anumitã pierdere a sensului omului,
a libertãþilor lui ºi a relaþiilor cu lumea.25

Epoca în care trãim ºi ne luptãm provine dintr-un haos. S-a nãscut
dintr-un rãzboi mondial catastrofal soldat cu 65 de milioane de morþi,
care a lãsat în urmã nenumãrate victime ºi distrugeri materiale ºi
spirituale. Rãzboiul rece, conflicte interstatale ºi intercontinentale
continue, dar în paralel ºi un progres ºtiinþific ºi tehnologic impetuos,
toate acestea constituie elemente esenþiale care modeleazã spectaculos
spaþiul nostru social ºi transformã, prin urmare, ºi pe omul acestuia.26

Prima constatare este cã, pretutindeni în lume, progresul tehnic
a mers mânã în mânã cu regresul moral ºi cã niciodatã ºtiinþa ºi tehnica,
indiferent cât de mult ar avansa, nu vor reuºi sã-l facã pe om mai bun
fãrã sã ia în calcul ºi factorul religios27. Trãim astãzi într-o lume a
mondializãrii accelerate, într-o epocã a revoluþiei tehnologice ºi
informatice, unde noile moduri comunicaþie ne transformã
comportamentul, mentalitatea ºi pedagogia28. Tehnica ameninþã sã
devinã astãzi o putere mântuitoare. Creeazã iluzia cã prin ea omul va
putea soluþiona toate problemele vieþii lui ºi va deveni stãpânul lumii
ºi al vieþii, fãrã Dumnezeu. Dar automatizarea tehnicii contribuie ºi la
mecanizarea omului însuºi, fapt care se observã în automatizarea
relaþiilor lui, în modul mecanic al relaþilor lui. Societatea a început deja
sã se schimbe într-o masã mecanizatã ºi mecanizatoare, prin aservirea
omului maºinii impersonale ºi fãrã suflet. Desigur, þinta este
întotdeauna prosperitatea, bunãstarea, o tendinþã care niveleazã orice
baraj moral orice rezistenþã ºi reþinere eticã.
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Astfel se schimbã nu numai forma exterioarã, ci ºi structura
internã ºi organizarea societãþii noastre. Pentru cã se schimbã
structura interioarã a omului însuºi. De la omul rural trecem succesiv
la cel industrial, ca sã ajungem la omul postindustrial ºi tehnologic.
Astfel, s-a format un om omogen ºi unilateral, care se autoserveºte
fãrã rezistenþã sistemului – modului de viaþã consacrat - ºi al cãrui
singur interes sunt distracþiile ºi viaþa uºoarã.29

Homosexualitatea, concubinajul, creºterea numãrului avorturilor,
exploatarea sexualã a minorilor tind sã devinã o rutinã, intrând în
cadrul a ceea ce putem numi firescul vieþii. Patima este încurajatã,
în timp ce sentimentul vinovãþiei se estompeazã, iar limitele dintre
patologic ºi normal se banalizeazã în jurul unei anatomii sãrace.30

Se observã noi mari migrãri ale forþei de muncã ºi noi valuri de
emigranþi ºi refugiaþi economic inundã þãrile europene. ªomajul
sporeºte ameninþãtor ºi în multe þãri se dezvoltã în mod periculos
xenofobia ºi rasismul. Acestea sunt numai câteva aspecte ale sãrãciei
care, paradoxal, cu cât omul doreºte mai mult bunãstarea materialã
ºi confortul vieþii, ea se face tot mai simþitã, dovedind din plin cã „noua
ordine economicã” a rãmas sã þinã mai mult de domeniul dorinþei
decât al realitãþii. Sã nu uitãm cã sãrãcia, când este acceptatã de
bunãvoie este o virtute, dar când este impusã devine prilej pentru
multe pãcate.31

Ce înseamnã toate acestea pentru viaþa, misiunea ºi lucrarea
Ortodoxiei în lume? În acest context misiunea fiecãrei Biserici Ortodoxe
naþionale este sã rãspundã acestor provocãri într-o manierã proprie,
þinând cont de realitãþile locale în care aceasta îºi desfãºoarã
activitatea.

Viziunea ortodoxã
asupra noilor provocãri ale lumii

I. Secularizarea32

Secularizarea descrie eforturile umane ca devenind bazate pe sine.
Aratã un mod de a gândi, un mod de viaþã unde finalul este pur ºi
simplu ignorat, spiritualul este neglijat, lipsit de cuvinte, marginalizat.
Dumnezeii acestei miºcãri sunt realitatea materialã, nevoile existenþiale
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ºi binele umanitãþii. Secularizarea plaseazã fiinþele umane în centrul
creaþiei ºi le fac scopul ultim al acestei lumi ºi a istoriei. Umanitatea
nu este stãpâna creaþiei, este doar administratoarea ei.33

Cu toþii trebuie sã ºtim cã fãrã Hristos ºi Bisericã, lumea ºi omul
nu au altã alternativã decât nefiinþa. Nu este de mirare dacã se spune
astãzi despre cel decedat cã a trecut în nefiinþã. Omul secularizat a
uitat cã Scriptura începe cu crearea cerului ºi a pãmântului în Logosul
Creator, cã ea continuã cu restaurarea cerului ºi a pãmântului în
Logosul Mântuitor ºi se încununeazã cu cerul ºi pãmântul nou al
Logosului Biruitor, care va veni la sfârºitul veacurilor, în strãlucirea
slavei Sale dumnezeieºti, sã învieze pe toþi ºi sã judece lumea.34

Procesul de secularizare al lumii a favorizat progresul unitar al
ºtiinþei ºi tehnologiei, dar în acelaºi timp a pregãtit terenul pentru
regresul spiritual35. În acest context, Ortodoxia este chematã sã-ºi
acutizeze simþul de percepþie a problemelor reale ale vieþii ºi sã ofere
energiile necesare transfigurãrii lumii sensibile, cu privirea aþintitã
la cele suprasensibile.36

II. Globalizarea
Globalizarea înseamnã comprimarea distanþelor prin tehnologii noi,

interconectarea ºi creºterea dependenþelor reciproce, integrarea pieþelor
financiare ºi comerciale, gãsirea de soluþii la unele probleme globale,
dezvoltarea de identitãþi transnaþionale. În acest context, globalizarea
va cuprinde toate sferele de existenþã umanã ºi va constitui modelul de
societate, la care va trebui sã participe umanitatea în întregul ei.37

Migraþia forþatã sau voluntarã a diferitelor comunitãþi rasiale,
culturale ºi religioase a fãcut ca ei sã împartã acelaºi spaþiu existenþial.
Progresele transportului ºi comunicãrii în masã au comprimat ºi ele
lumea transformând-o într-o comunã globalã38. În acest context,
Biserica este conºtientã de faptul cã este chematã sã ofere suflet, adicã
anima, procesului de globalizare ºi de a acþiona în consecinþã, cu
responsabilitate ºi cu multã dragoste39. Astfel, se impune o mai strânsã
colaborare între toate bisericile ortodoxe autocefale, un sprijin reciproc
esenþial, însã ºi cultivarea conºtiinþei universale a Ortodoxiei. Uniþi
cu Hristos în Biserica Sa, depãºim ego-ul nostru personal pentru a
ne întâlni în înþelegere ºi iubire cu toþi oamenii ºi cu toate popoarele,
într-o misiune fermã: o comunitate mondialã de iubire.40
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Biserica Ortodoxã are o poziþie suplã ºi deschisã mutaþiilor
sociale, culturale ºi tehnice, fiind gata sã se adapteze noilor dezvoltãri
în orice situaþie a lumii moderne, fãrã a renunþa în vreun fel la un
adevãr de credinþã sau a abdica de la mesajul dat ei de Hristos prin
Sfinþii Apostoli, privind mântuirea celor încorporaþi în Hristos ca
mãdulare ale Bisericii lui Hristos.41

III. Consumismul
Cultura consumistã, concentreazã interesul omului asupra

bunurilor de consum, îl distrage de la bunurile spirituale ºi sufocã
în el valorile culturale ºi religioase, închizându-l în orizontul restrâns
al unui trist materialism. Spiritualitatea rãsãriteanã nu l-a îndemnat
niciodatã pe credinciosul creºtin sã se lanseze într-o freneticã luptã
dupã bunurile materiale, întrucât aceste lucruri nu pot satisface setea
de absolut a fiinþei umane ºi pot produce în sufletul omului vidul
spiritual ºi spaima neantului42.

Într-o lume dominatã de consumul exagerat al bunurilor
trecãtoare, scopul Bisericii este cel de a îndemna pe creºtini sã se elibereze
de robia instinctelor dereglate de pãcat, pentru a dobândi libertatea de
fii ai lui Dumnezeu, prin consumul bunurilor spirituale ºi împãrtãºirea
de comorile cereºti spre care ne cheamã Hristos, Dumnezeu adevãrat
ºi Om adevãrat, pe care Biserica noastrã Îl vede ca Pantocrator.43

IV. Provocãri misionare 
Sfântul ºi Marele Sinod al Bisericii Rãsãritene
O chestiune atât de importantã pentru viaþa Bisericii, cum este

aceea a Sinodului Ecumenic, a preocupat ºi va continua sã preocupe
atât cârmuirea bisericeascã, pe cãrturarii din toate ramurile teologiei,
cât ºi masa de slujitori ºi de credincioºi, pentru cã, în trecutul istoric
îndepãrtat, sinoadele ecumenice au fost acelea care au fixat în scris o
parte considerabilã a Sfintei Tradiþii precum ºi foarte numeroase principii
ºi norme fundamentale pentru organizarea ºi conducerea Bisericii.

Problema cea mai semnificativã care preocupã astãzi Ortodoxia
constituie pregãtirea ºi realizarea Sfântului ºi Marelui Sinod al Bisericii
Rãsãritene. Aceastã ideea a convocãrii unui Sinod Pan-Ortodox a fost
vehiculatã în anii 1930 de cãtre Comisia pan-ortodoxã care s-a întrunit
la Mãnãstirea Vatoped. În deceniile urmãtoare, cu susþinerea directã
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a Patriarhului Atenagoras, au fost organizate câteva conferinþe
panortodoxe cu scopul de a stabili ºi a pregãti temele pentru Marele
Sinod. La Chambesy-Geneva (1968) s-a decis a se reþine numai 6 teme
din cele propuse la întrevederile anterioare ºi de a pregãti Marele Sinod
nu prin preconciliu, ci prin mai multe conferinþe preconciliare44. Dacã
Biserica în decursul timpului, þinând seama de condiþiile în care ºi-a
putut desfãºura lucrarea, a folosit o atât de variatã gamã de mijloace
pentru a-ºi realiza consensul în scopul pãstrãrii, apãrãrii ºi definirii
adevãrului revelat, apoi este de la sine înþeles cã în împrejurãri
schimbate, adicã pusã în condiþii diferite de cele din trecut, poate recurge
ºi la alte forme, diferite ºi ele de toate acelea pe care le-a folosit în trecut.
Acestea vor fi inevitabil forme noi, care trebuie sã corespundã însã atât
naturii Bisericii ºi îndatoririi ei de a-ºi duce misiunea în orice împrejurãri,
cât ºi înseºi acestor noi împrejurãri.

Iatã o problemã asupra cãreia e necesar sã se reflecteze îndelung
ºi mereu în perspectiva timpurilor care vin, pentru cã lucrarea Bisericii
nu se desfãºoarã în chip automat ºi fãrã spiritul de prevedere de care
a dat dovadã conducerea ei de-a lungul vremii panã astãzi.45

Diaspora
Semnele creºterii diasporei sunt numeroase ºi numai datoritã

ocolirii amãrãciunilor ne face sã nu pomenim neajunsurile care o
însoþesc. Dincolo de ele însã, problemele ce le ridicã se impun cu
acuitate ºi nu existã modalitate de rezolvare decât studierea atentã
ºi apoi discutarea ei cu maximã responsabilitatea în Sfântul ºi Marele
Sinod al Ortodoxiei. Dar ºi în acest caz, nu credem cã soluþia la care
s-ar putea ajunge va fi definitivã. Diaspora însãºi reprezintã un
mãdular al Bisericii în continuã transformare, aºa încât orice mãsuri
trebuie sã þinã seama de stadiile prin care trece.46

Biserica Ortodoxã în diaspora are misiune ei particularã, aceea
de a fi o comunitate care, pe de o parte, pãstreazã un patrimoniu
liturgic, cultural, lingvistic, iar pe de altã parte, transmite acesta în
mediul ºi în contextul în care se aflã.47

Problema este foarte complexã, iar rezolvarea ei nu se poate
obþine prin soluþii emoþionale ºi de conjuncturã. Este necesar sã fie
adânc ºi competent studiatã, lãsând totodatã timpul sã-ºi spunã
cuvântul. Oricum, punctul de plecare va trebui sã-l reprezinte mereu
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împlinirea, de cãtre fiecare Bisericã, drepturilor ºi obligaþiilor cu care
este învestitã, nu însã în izolare una de alta, ci în consens ºi deplinã
armonie.48

***
La întrebarea dacã Ortodoxia va supravieþui în confruntarea ei

cu secularizarea ºi liberalizarea vieþii contemporane, cu globalizarea
sau mondializarea ºi celelalte crize care afecteazã lumea, rãspunsul
este categoric „Da!” pentru cã în istoria ei bimilenarã vedem cã puterea
ei este Dumnezeul întrupat care este prezent ºi activ atât în cer, cât
ºi pe pãmânt în calitatea de Pantocrator, adicã în continuitatea actelor
Sale mântuitoare. 

Cã viaþa ei este viaþa Duhului Sfânt, dãtãtorul de viaþã, iar
principiul care stã la baza organizãrii ºi funcþionãrii ei este sinodalitatea,
deci împreuna-lucrare, care se aratã, în orice împrejurare, eficientã.49

Oricare vor fi dificultãþile ºi problemele, indiferent de originile ºi
cauzele lor ºi oricâte ispite ºi încercãri vor veni peste Biserica Ortodoxã,
Hristos ne-a asigurat cã nici porþile iadului nu vor putea birui Biserica.

În lume necazuri veþi avea, a spus Hristos apostolilor Sãi, dar
îndrãzniþi! : Eu am biruit lumea. (Ioan XVI, 33), ºi iarãºi: cele ce sunt
cu neputinþã la oameni sunt cu putinþã la Dumnezeu (Luca XVIII, 27).
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GHIDUL SOLICITANTULUI
PRIVIND ACCESAREA ªI JUSTIFICAREA

FONDURILOR BUGETARE PENTRU CONSTRUCÞII
ªI REPARAÞII DE LOCAªURI DE CULT

I. Cadrul legislativ

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din
Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase
recunoscute din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 ºi H.G.
313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001.

II. Elementele necesare întocmirii unui dosar
• Cerere tip 
• Autorizaþia de construcþie. 
• Avizul de specialitate pentru Monumentele Istorice (dacã este cazul). 
• Avizul Comisiei de picturã bisericeascã (dacã este cazul). 
• Proiect de asistenþã socialã (pentru activitãþile de asistenþã socialã). 
• Oferte de preþ (de ex. transport, închiriere salã etc. – pentru activitãþile

de asistenþã socialã ºi evenimente). 
• Devizul analitic pentru lucrãrile rãmase de executat. 
• Fotografii cu stadiul actual al lucrãrilor. 
• Dosar de încopciat. 

III. Paºii întocmirii dosarului

• Cererea tip.
- Toate rubricile sunt obligatorii, în afarã de rubricile „Avizul de

specialitate pentru Monumentele istorice” ºi „Avizul Comisiei de
picturã bisericeascã”, unde ,dacã nu este cazul, se pune o cratimã. 
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- Rubrica „Autorizaþia de constucþie” este obligatorie, cu excepþia
lucrãrilor de picturã ºi a celor de reparaþii curente. 

- La rubrica „Motivarea cererii” se detaliazã obiectul cererii ºi felul
de lucrãri pentru care este solicitat sprijinul financiar. 

- Valoarea devizului lucrãrilor (dupã devizul anexat) rãmase de
executat cuprinde ºi TVA-ul. 

- Stadiul lucrãrilor pentru construcþii: organizare de ºantiere,
cota 0, cota 4, cota 10, în roºu, finisare etc. Stadiul lucrãrilor
pentru picturã: în procent din totalul suprafeþei de pictat. 

- Lipsa menþionãrii subvenþiilor primite de la Ministerul Culturii
ºi Cultelor atrage nulitatea cererii. 

- Dacã sumele nu au fost justificate în totalitate, dosarul nu se
ia în considerare. 

- Semnãtura ºi ºtampila solicitantului este obligatorie. 
- Se bifeazã la anexe actele care au fost ataºate dosarului. 

• Autorizaþia de construcþie, eliberatã potrivit Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se va ataºa în copie xerox,
semnatã ºi ºtampilatã de solicitant, cu menþiunea „conform cu
originalul”.

• În cazul monumentelor istorice ºi al bunurilor din patrimoniul
cultural naþional se va prezenta ºi o copie a Avizului de specialitate
al Ministerului Culturii ºi Cultelor. 

• În cazul lucrãrilor de picturã a bisericii sau a paraclisului se va
prezenta ºi copia avizului eliberat de Comisia pentru picturã
bisericeascã, precum ºi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru
picturã bisericeascã al Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ataºa în
copie xerox, semnate ºi ºtampilate de solicitant, cu menþiunea
„conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta ºi devizul semnat
cu pictorul, datat, pe lucrãrile rãmase de executat, în RON ºi semnat
de cãtre ambele pãrþi (pictorul ºi preotul sau consiliul parohial). 

• Devizul de lucrãri
- Este la preþuri actualizate (în RON) ºi potrivit reglementãrilor

în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã, pentru lucrãrile
rãmase de executat. 

- Este analitic ºi cuprinde detaliat lucrãrile care vor fi efectuate
ºi cantitãþile de materiale. 

175

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

176

- Trebuie semnat, datat ºi ºtampilat atât de cãtre solicitant, cât
ºi de ofertant, cu menþiunea „conform cu originalul”, dacã este
în copie. 

• Din fotografii trebuie sã rezulte stadiul actual al lucrãrilor. Pe verso
se dateazã ºi vor fi ºtampilate ºi semnate de solicitant. 

• Proiectul de asistenþã socialã cuprinde detalierea activitãþii,
programul, necesitatea, scopul, grupul þintã ºi obiectivele. Se sprijinã
doar activitãþile ºi evenimentele organizate de cultele religioase. 

• Cererile care nu sunt incluse într-un dosar de încopciat nu vor fi
luate în considerare. 

• Toþi paºii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul sã fie eligibil.
Nu se admit documente transmise prin fax.

IV. Alocarea sprijinului financiar 

Sumele acordate vor fi virate în contul instituþiei solicitante. În
cazul în care contul este trecut greºit, sumele se vor vira în conturile
eparhiei aparþinãtoare sau autoritãþii de cult.

V. Justificarea sprijinului financiar

• Data limitã a justificãrii:Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i)
din H.G. 1470/2002 ºi H.G. 313/2006 privind modificarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
82/2001 „documentele justificative vor fi transmise pânã cel mai
târziu la data de 31 decembrie a fiecãrui an. În cazul primirii
sprijinului financiar începând cu trimestrul IV, justificarea se va face
în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia”. 

• Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie
sã cuprindã urmãtoarele:

- adresã de înaintare;
- centralizatorul documentelor anexate (dupã modelul ataºat); 
- facturile fiscale:

- însoþite de chitanþe sau ordine de platã sau bon de casã; 
- prezentate în ordine cronologicã ºi apoi trecute în centralizator; 

- copie dupã contractul menþionat - dacã pe facturã se
menþioneazã execuþia unei anumite lucrãri (situaþia de lucrãri
trebuie sã aibã valoarea facturilor); 



- copie situaþie de lucrãri acolo unde este cazul; 
- dosar de încopciat.

Observaþii:
• chitanþele de mânã prin care se atestã anumite plãþi, pentru picturã

sau procurãri de materiale de la particulari, vor cuprinde în mod
obligatoriu numele ºi prenumele vânzãtorului în clar, precum ºi
datele de identitate. Chitanþele vor fi certificate de primar sau de
un împuternicit al acestuia; 

• în cazul în care se achiziþioneazã diverse materiale (de construcþii,
instalaþii, electrice etc.) ºi nu se detaliazã aceste materiale pe factura
sau pe bonul fiscal, se va ataºa lista cu materialele respective
cumpãrate;

• pentru lucrãrile de picturã se va trimite o copie a statului de platã
ºi a ordinului de platã prin care s-a virat impozitul pe salarii,
conform legii; 

• actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului
de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor ºi chitanþa
de înregistrare în evidenþa contabilã a unitãþii de cult beneficiare; 

• chitanþele care atestã plãþi trebuie sã cuprindã în mod obligatoriu
în conþinutul lor urmãtoarele: scopul plãþii, operaþiunea pentru care
se face plata, numãrul ºi data eliberãrii; 

• chitanþele care atestã plãþi vor fi utilizate doar în cazurile în care
nu se întocmesc facturi fiscale; 

• toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi
certificate prin aplicarea ºtampilei ºi a semnãturii beneficiarului,
cu specificarea „conform cu originalul”; 

• începând cu 1 ianuarie 2006, bonurile fiscale în valoare de peste 100
RON vor fi însoþite obligatoriu de facturã; cele cu valoare mai micã
de 100 RON vor fi ºtampilate ºi au înscrise denumirea cumpãrãtorului,
codul unic de înregistrare sau CNP-ul în cazul persoanelor fizice; 

• bonurile fiscale cu care se achiziþioneazã carburanþi trebuie
personalizate (conform ORDIN nr.1714/2005, HG 831/1997, OUG
28/1999);

• documentele justificative trebuie sã fie lizibile ºi sã NU prezinte
ºtersãturi;
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• Nu se vor admite la justificare:
- documente care conþin achiziþii de materiale sau servicii,

altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar,
conform devizului prezentat;

- facturi plãtite înainte de primirea ajutorului financiar sau emise
în anii precedenþi acordãrii sprijinului financiar, chiar dacã
acestea au fost plãtite dupã primirea ajutorului financiar;

- documente transmise prin fax.

VI. Contact

Ministerul Culturii ºi Cultelor, sediul din strada Nicolae Filipescu,
nr. 40, sector 2, Bucureºti, 020962, tel. (centrala) 021/318.81.54,
fax: 021.318.81.60.

Persoane de contact:

Stelian Gomboº, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele
Maramures, Satu Mare, Bihor ; Sãlaj; Vicariatul Ortodox
Ucrainean; Cultul Baptist (email: Stelian.Gombos@culte.ro ).

Bogdan Moroiu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Dolj,
Gorj, Mehedinþi, Olt, Vâlcea; Biserica Creºtinã Adventistã de
Ziua a ªaptea(email: Bogdan.Moroiu@culte.ro). 

Benedek Nagy, consilier pentru Biserica Romano-Catolicã de
limba maghiarã, Cultul Reformat , Cultul Unitarian, Cultul
Evanghelic Luteran S.P.

Cezar Pãvãlaºcu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Bacãu,
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava, Vaslui Episcopia Romano-
Catolicã Iaºi, (email: Cezar.Pavalascu@culte.ro).

Adrian Subþirelu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Alba,
Braºov , Mureº, Sibiu; Biserica Românã Unitã cu Roma Greco –
Catolicã, Biserica Evanghelicã C.A.,
(email: Adrian.Subtirelu@culte.ro ).

Cristian Suciava, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele
Bucureºti, Cãlãraºi, Ialomiþa, Ilfov, Prahova; Cultul Armean;
Cultul. Mozaic (email: Cristian.Suciava@culte.ro ).
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Dan Surugiu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Covasna,
Harghita , Bistriþa Nãsãud, Cluj; Organizaþia religioasã
“Martorii lui Iehova” (email: Dan.Surugiu@culte.ro).

ªtefan Voicu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Brãila,
Buzãu, Constanþa, Galaþi, Tulcea, Vrancea; Cultul Musulman;
Cultul Creºtin de Rit Vechi (email: ªtefan.Voicu@culte.ro ). 

ªtefan Cucu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele Arad,
Caraº-Severin, Hunedoara, Timiº; Episcopia Ortodoxã Sârbã;
Biserica lui Dumnezeu Apostolicã – Uniunea Penticostalã
(email: ªtefan.Cucu@culte.ro)

Valentin Crãciunescu, consilier pentru Cultul Ortodox pe judeþele
Giurgiu, Dâmboviþa, Argeº ºi Teleorman; Biserica Creºtinã
dupã Evanghelie; Biserica Evanghelicã Românã
(email Valentin. Craciunescu@culte.ro).

Laura Ilie consilier pentru biserici monumente istorice pe Banat,
Oltenia, Muntenia, Dobrogea (email: Laura.Ilie@culte.ro)

Corina Þuþuianu consilier pentru biserici monumente istorice pe
Moldova, Transilvania, Criºana, Maramureº
(email: Corina.Tutuianu@culte.ro);

Claudia Stãnescu, consilier pentru asistenþã socialã ºi evenimente
(email: Claudia.Stanescu@culte.ro).

George Eftimie, consilier pentru justificãri
(email: George.Eftimie@culte.ro)

Sorina Vasile, consilier pentru justificãri
(email : Sorina.Vasile@culte.ro)

Anamaria Manea, consilier pentru justificãri
(email: Anna.Maria@culte.ro).
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PROTOCOLUL DE COOPERARE
ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

ÎNCHEIAT ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNÃ
ªI GUVERNUL ROMÂNIEI.

Geta MUªAT
Economist

„Fondurile alocate de stat ºi de Uniunea Europeanã în
domeniul asistenþei sociale sunt ºi vor fi importante ºi benefice,
dar este nevoie ºi de o motivaþie spiritualã ºi eticã profundã pentru
a le folosi corect ºi adecvat în vederea ajutorãrii celor în nevoi
ºi pentru cultivarea demnitãþii lor umane.“

Prea Fericitul Pãrinte DANIEL

Pe seama acestei motivaþii, în ziua de 02.10.2007, Guvernul
României ºi Patriarhia  Românã au semnat un protocol care
stabileºte dreptul Bisericii Ortodoxe de a cenzura proiectele de
lege ºi hotãrârile cu implicaþii în domeniul protecþiei sociale.
Astfel, guvernul va fi obligat sã anunþe Patriarhia Românã despre
toate oportunitãþile de finanþare în domeniul protecþiei sociale,
inclusiv cele din fondurile structurale ale Uniunii Europene. 

Practic, Biserica Ortodoxã se transformã într-o organizaþie de
mare utilitate publicã ºi, potrivit protocolului, Patriarhia Romanã ºi
Guvernul României au convenit sã coopereze întru întãrirea
mecanismului naþional pentru promovarea incluziunii sociale,
precum ºi pentru promovarea dialogului social în vederea îmbunãtãþirii
cadrului normativ ºi instituþional din acest domeniu. 

Totodatã, scopul protocolului este de a defini prioritãþile-cheie care
vor sta la baza elaborãrii de programe ºi proiecte comune în domeniul
incluziunii sociale. Protocolul are o duratã de 10 ani, cu posibilitatea de
prelungire anualã atâta timp cât pãrþile semnatare nu au obiecþii. Printre
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obligaþiile Guvernului stabilite în document se aflã ºi solicitarea de cãtre
Ministerul Muncii, precum ºi de cãtre toate instituþiile publice aflate sub
autoritatea Executivului, a punctului de vedere ºi a participãrii la
consultare a Patriarhiei la elaborarea proiectelor de acte normative. De
asemenea, Patriarhia va participa la grupuri de lucru ºi seminarii pentru
dezbaterea ºi definirea prioritãþilor din domeniul incluziunii sociale. 

Mai mult, Guvernul s-a obligat sã coopereze cu Patriarhia în
vederea iniþierii de proiecte ºi programe comune pentru susþinerea
ºi dezvoltarea sistemului naþional de servicii sociale.

În zilele de 11 si 12 decembrie 2007, la Palatul Patriarhiei a avut
loc „Întâlnirea coordonatorilor eparhiali ai activitãþii de asistenþã
socialã“ din Patriarhia Românã. La întâlnire au participat reprezentanþi
ai Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse, precum ºi ai
unor ONG-uri interesate de cooperarea cu Biserica în domeniul
asistenþei sociale.

Au fost propuse urmãtoarele teme de discuþie: 
- modalitãþi concrete de implementare ºi de aplicare a Protocolului

de cooperare în domeniul incluziunii sociale încheiat între Guvernul
României ºi Patriarhia Românã;

- posibilitatea unitãþilor de cult, asociaþiilor ºi fundaþiilor care
îºi desfãºoarã activitatea cu binecuvântarea Bisericii, de accesare de
fonduri europene, structurale ºi guvernamentale pentru derularea de
proiecte sociale;

- parteneriate de cooperare în vederea dezvoltãrii activitãþii de
asistenþã social-filantropicã desfãºuratã de cãtre eparhiile Bisericii
Ortodoxe Române;

- cooperare ºi interdisciplinaritate în dezvoltarea serviciilor sociale
(cooperarea între eparhii, modele de bunã practicã, instituþionalizarea
unor grupuri de lucru specializate pentru creionarea punctelor
esenþiale ale unei strategii de implicare socialã); 

- definitivarea documentelor de organizare ºi funcþionare a
Federaþiei „Filantropia“ din cadrul Patriarhiei Române.

Lucrãrile continuã prin afilierea la nivel de încheiere de noi parte-
neriate pe baza strânsei colaborãri între eparhii ºi se va desfãºura treptat
prin asociere, conservare, definitivare pentru reducerea disparitãþilor
dintre regiuni, judeþe, mediu urban–mediu rural, zone centrale–zone
periferice, prin preîntâmpinarea apariþiei zonelor- problemã.
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În baza protocolului de colaborare parafat între Patriarhia
Românã ºi Guvernul României, s-au încheiat pânã în prezent acorduri
de parteneriat la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Acestea prevãd o strânsã colaborare între instituþiile locale regionale
ºi judeþene pentru implementarea de noi colaborãri în domeniul social,
a incluziunii sociale, iar acordul de parteneriat semnat la Giurgiu este
al treilea din cele opt ce se vor definitiva ºi care au ca scop atragerea
de fonduri destinate lansãrii de proiecte de finanþare nerambursabile.

Acordul de Parteneriat semnat la Giurgiu este cuprins în Planul
Regional de Acþiune  pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi Incluziune
Socialã în Judeþul Giurgiu (PRAO) pentru regiunea Sud-Muntenia,
perioada 2008–2013, ºi descrie mãsurile concrete ºi activitãþile care
þintesc creºterea ratei ocupãrii în sfera socialã. Semnarea acestuia
de cãtre toate instituþiile locale alãturi de care se aflã ºi Episcopia
Giurgiului, prin acordul Prea Sfintitului Dr. Ambrozie, pentru regiunea
Sud-Muntenia, denotã acceptul majoritar pentru unitate în realizarea
scopurilor propuse prin acest Acord de interes regional, implementat
la nivel naþional.

În urma discuþiilor generate la data de 10 octombrie 2007, pe
baza  materialelor prezentate, membrii prezenþi, reprezentanþi ai tuturor
instituþiilor judeþene, au insistat asupra  problemelor judeþene în
domeniile ocupãrii ºi formãrii profesionale ºi incluziunii sociale ºi au
hotãrât pãstrarea celor 3 arii de intervenþie, aºa cum au fost identificate:

– EDUCAÞIE ªI FORMARE PROFESIONALÃ
– PROMOVAREA MÃSURILOR ACTIVE DE OCUPARE
– INCLUZIUNE  SOCIALÃ
Astfel, problemele au fost grupate în funcþie de ariile de intervenþie.

Totodatã, s-au adus modificãri ºi completãri ale grupurilor de lucru
ale ariilor de intervenþie ºi cu prevederile ºi completãrile ulteriore. Au
fost prezentate ºi etapele pe care structurile create în regiune le-au
parcurs prin organizare ºi efort propriu, respectiv elaborarea unui
Regulament de funcþionare, continuarea înfiinþãrii de parteneriate
judeþene ºi locale, elaborarea unor liste de propuneri de proiecte,
identificarea în regiune de entitãþi eligibile, ca gazdã pentru viitorul
Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional.

S-a insistat pe înþelegerea corectã a modalitãþii de înfiinþare a
grupelor de lucru – pe baza prioritãþilor PRAO la nivel regional ºi pe
baza ariilor de intervenþie la nivel judeþean. Au fost prezentate
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oportunitãþile de pregãtire în domeniul elaborãrii propunerilor în
diferitele faze ale procesului expus atât pentru entitãþile din cadrul
parteneriatelor, cât ºi a altor actori regionali, potenþiali parteneri în
proiectele care vor fi elaborate în cadrul Pactelor Regionale.    

Viziunea strategicã se coreleazã cu obiectivele de dezvoltare pe
termen mediu ºi lung, configurate în documentele programatice
naþionale ºi de integrare în structurile Uniunii Europene.

CADRUL EUROPEAN

Care ar fi începuturile acestor demersuri? 
- Obiectivul strategic stabilit de Consiliul Uniunii Europene

(Lisabona, martie 2000) este ca „Uniunea Europeanã sã devinã cea
mai competitivã ºi mai dinamicã economie bazatã pe cunoaºtere în lume,
capabilã de creºtere economicã durabilã, cu mai multe locuri de muncã
ºi o mai  mare coeziune socialã”.

Scopul formulat pe termen lung, „ocuparea deplinã” în perspectiva
anului 2010, trebuie sã se materializeze în atingerea unei rate generale
a ocupãrii de 70%, 60% pentru femei ºi de 50% pentru lucrãtorii în
vârstã (55-64 ani).

Strategia Europeanã de Ocupare a forþei de muncã ºi-a de-
monstrat valoarea ca strategie pentru promovarea managementului
schimbãrii în toate regiunile þãrii. 

În acest context ºi ca urmare a evaluãrii mid-term (analizeazã
programarea, implementarea ºi rezultatele unui proiect), Strategia
Europeanã de Ocupare a fost revizuitã la reuniunea de primavarã a
Consiliului Uniunii Europene din martie 2005, stabilindu-se trei
domenii politice de acþiune:

1. Transformarea Europei într-un loc mai atractiv pentru
investiþii ºi ocupare;

2. Cunoaºterea ºi inovarea pentru dezvoltare;
3. Crearea de locuri de muncã mai multe ºi mai bune, vizând :
- Creºterea ocupãrii ºi modernizarea sistemelor de protecþie

socialã;
- Îmbunãtãþirea adaptabilitãþii forþei de muncã  a  întreprinderilor

ºi flexibilitatea pieþei muncii;
- Investiþii mai mari în capitalul uman pentru îmbunãtãþirea

educaþiei, a competenþelor ºi a calificãrilor pe ansamblu.
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În abordarea acestor obiective, acþiunea trebuie centratã asupra
urmãtoarelor prioritãþi:

- Atragerea ºi menþinerea mai multor persoane în activitate,
creºterea ofertei de locuri de muncã ºi modernizarea sistemelor de
protecþie socialã;

- Îmbunãtãþirea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi societãþilor;
- Creºterea investiþiilor în capitalul uman printr-o mai bunã

instruire ºi noi aptitudini.

CADRUL NAÞIONAL

România s-a aliniat politic la Strategia Europeanã pentru
Ocupare, în domeniul ocupãrii forþei de muncã fiind în concordanþã
cu liniile directoare integrate ale acestei strategii.

În acest context, începând cu luna martie 2002, intrarea în vigoare
a Legii nr.76, privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, a conturat o nouã perspectivã în abordarea
politicilor de ocupare în România. Atât în forma sa iniþialã, cât ºi prin
modificãrile ulterioare, legislaþia în domeniul ocupãrii forþei de muncã
a condus la creºterea ponderii mãsurilor active pe piata muncii, acestea
având ca scop creºterea ºanselor de ocupare a persoanelor în cãutare
de loc de muncã. Principalele obiective pentru adaptabilitatea la noua
transformare implicã urmãtoarele:

- medierea muncii (cuprinsã ºi în vechea legislaþie);
- informarea ºi consilierea profesionalã;
- consultanþa pentru începerea unei unei noi activitãþi;
- formarea profesionalã – mãsura care a înregistrat cele mai mari

modificãri în sensul armonizãrii la standardele europene începând
cu anul 2002, iar începând cu anul 2004, adaptarea legislaþiei
româneºti la standardele europene în domeniul formãrii profesionale
a determinat extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia
de cursuri gratuite, finanþate din bugetul asigurãrilor de stat. 

Strategia de Formare Profesionalã, aprobatã prin Hotãrârea de
Guvern nr.875/2005,  continuã cu termenul 2005-2010 ºi prevede:

- completarea veniturilor salariale;
- stimularea mobilitãþii forþei de muncã.
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a ºome-

rilor ºi a altor categorii de persoane prin îndrumare ºi informare
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la nivelul oricãrei instituþii poate aduce un plus, prin crearea de
noi locuri de muncã ce pot apãrea prin:

- subvenþionarea locurilor de muncã pentru încadrarea
persoanelor din categoriile defavorizate pe piaþa muncii;

- acordarea unor facilitãþi, cu reducerea contribuþiei de 3%
începând cu anul fiscal urmãtor, angajatorilor care încadreazã în
muncã persoane din rândul ºomerilor ºi pe care le menþin în activitate
cel puþin 6 luni de la angajare;

- angajarea prin AJOFM a persoanelor monoparentale, fapt ce
aduce un sprijin în schimbarea semnificativã a nivelului de trai, atât
în mediul urban, cât ºi în cel rural;

- angajarea persoanelor trecute de vârsta de 45 ani ce poate
constitui un sprijin atât material, cât ºi moral, þinând cont de faptul
cã aceastã categorie de persoane este respinsã pe piaþa forþei de muncã.

Prin aceste prevederi ºi oferindu-se aceste avantaje, Episcopia
Giurgiului poate accede la aceste fonduri þinându-se cont de faptul
cã în Regiunea Sud-Muntenia se aflã ºi judeþul Giurgiu,  judeþ cu
posibilitãþi limitate în prezent  ºi cu un trend demografic în scãdere,
cu posibilitãþi reduse de redresare economicã ºi socialã.

În privinþa contextului demografic, în aceeaºi perioadã
procesul de scãdere a populaþiei totale a continuat, menþinându-se
sporul natural negativ ºi tendinþa de îmbãtrânire a populaþiei, fapt
remarcat prin statisticile regionale.

Programul „Dezvoltarea resurselor umane ‘’ tinde sã se lanseze
la nivelul întregii regiuni, incluzând, pe lista instituþiilor ce pot oferi
un loc de muncã, ºi Episcopia Giurgiului, iar prin Pactul  Teritorial s-a
semnat acordul tuturor conducãtorilor acestora care vin în întâmpinarea
acestui program ºi, în acelaºi timp, deschide o cale celor ce doresc un
loc de muncã.

Atingerea obiectivului general al prioritãþii naþionale „Dezvoltarea
resurselor umane, creºterea gradului de ocupare ºi combaterea exclu-
ziunii sociale” se realizeazã prin acþiuni grupate în patru subprioritãþi:

1. dezvoltarea capitalului uman;
2. promovarea ocupãrii depline;
3. promovarea incluziunii sociale;
4. dezvoltarea capacitãþii administrative .
Strategia de dezvoltare a resurselor umane este structuratã  pe douã

domenii-cheie:
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a. educaþia ºi formarea profesionalã iniþialã ºi continuã, plasate
în contextul învãþãrii pe tot  parcursul vieþii;

b. dezvoltarea unei pieþe a muncii moderne, flexibile ºi  incluzive.
Totodatã, programul prevede ºi aspecte transversale privind

egalitatea de ºanse, dezvoltarea  durabilã ºi societatea informaþionalã.
Prioritãþile ºi obiectivele stabilite prin „Strategia de dezvoltare a

resurselor umane” sunt  implementate dupã aderare prin Programul
Operaþional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, care cuprinde
domeniile de intervenþie finanþate din Fondul Social European.

Una din sarcinile ce ne revin prin acordul de parteneriat la nivel
judeþean este, pentru perioada 2007-2013, respectarea obiectivelor
generale ale intervenþiei Fondului Social European în România. Acestea
sunt:

1. investiþia în capitalul uman;
2. modernizarea sistemelor de educaþie ºi formare profesionalã;
3. creºterea accesului la ocupare;
4. întãrirea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile.
Prin activitatea desfãºuratã pânã în prezent în cadrul Episcopiei

Giurgiului, prin sectoarele  noastre de activitate,  se poate spune cã
aceste obiective sunt respectate, iar instituþia noastrã a deschis deja
calea de desfãºurare a celor menþionate mai sus ºi suntem în continuã
miºcare, având motivaþii suficiente pentru continuarea activitãþilor
întreprinse, iar personalul Centrului Eparhial duce la îndeplinire toate
sarcinile impuse de noile schimbãri survenite, programarea acestora
ºi strategia adoptatã relevã clar aptitudinile de cooperare ºi de punere
în aplicare a obiectivelor propuse.

Privind în ansamblu, dovedim cã obiectivele generale pot fi
reprezentate astfel:

Investiþia în capitalul uman ºi construirea de noi aºezãminte
religioase s-au concretizat prin sprijinirea, încurajarea ºi îndrumarea
tinerilor teologi în a urma ºcoli de specialitate sau de definitivare a
cursurilor de formare profesionalã, de a se lansa în noi activitãþi specifice
prin înfiinþarea de noi asociaþii religioase sau de sprijinire a celor deja
existente cu ajutor material ºi financiar; de a sprijini  acordarea de
fonduri destinate reparaþiilor parþiale sau totale ale lãcaºurilor de cult
pentru desfãºurarea în bune condiþii a  activitãþii preoþeºti ºi alte acþiuni
cu scopul de a ajuta definitivarea unor proiecte bine întocmite pentru
a putea fi duse la finalitate.
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Modernizarea sistemului de educaþie ºi formare profesionalã
este ºi acesta un obiectiv atins la nivelul Episcopiei Giurgiului prin
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Valahul’’, unde sunt în curs de
formare profesionalã peste 200 elevi ºi care a oferit în ultimii 10 ani, 5
serii de absolvenþi, majoritatea dintre ei fiind preoþi slujitori ai altarelor
sau definitiveazã  cursurile unei facultãþi de teologie ortodoxã. Este
cunoscut faptul cã activitatea educaþionalã în acest spaþiu se desfãºoarã
în condiþii deosebite, elevilor oferindu-li-se  posibilitãþi moderne de
învãþare  ºi de  dobândire de aptitudini specifice  misiunii viitoare.

Creºterea accesului la ocuparea unui loc de muncã s-a efectuat
încã de la începutul înfiinþãrii instituþiei, prin angajarea tinerilor clerici
ºi acordarea sprijinului pentru a-ºi  putea desfãºura activitatea, înfiinþarea
de noi posturi  în cadrul parohiilor acolo unde situaþia o cerea.

Intãrirea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile - ar
fi ultimul dintre obiectivele  impuse pentru relansare în urmãtoarea
perioadã, dar ºi acesta este deja atins prin angajarea continuã de
personal neclerical atât în cadul bisericilor parohiale, cât ºi în cadrul
mãnãstirilor existente sau nou înfiinþate, iar pentru anul 2008, prin
Sectorul Administrativ, se are în vedere ca în orice instituþie
subordonatã sã existe personal anex pentru a se putea desfãºura în
bune condiþii toate activitãþile de îngrijire a lãcaºurilor de cult sau
pentru buna desfãºurare a slujbelor religioase. 

În anul 2007 au fost angajate persoane din rândul tinerilor
absolvenþi ce erau în cãutarea unui loc decent de muncã, persoane
cu posibilitãþi materiale reduse, persoane singure întreþinãtoare a
familiei sau ajunse la o anumitã vârstã care nu le putea permite
angajarea într-un alt loc de muncã ºi alte categorii defavorizate cãrora
li s-a întins o mânã de ajutor, un sprijin material ºi siguranþa cã acest
loc de muncã este pe perioadã nedeterminatã.

Sintetizând ºi concluzionând, activitatea în cadrul Episcopiei
Giurgiului se pare cã evolueazã, iar noile obiective de îndeplinit sunt
bine cunoscute ºi uºor de urmãrit pentru perioadele urmãtoare. 

Dar ,,Dezvoltarea Resurselor Umane” va avea o contribuþie
substanþialã în atingerea continuã a acestor obiective specifice pentru
a atrage ºi a menþine cât mai multe persoane pe piaþa activã a muncii,
inclusiv grupuri vulnerabile, ºi pentru a îmbunãtãþi adaptabilitatea
forþei de muncã  în special pentru a putea rãspunde la introducerea
permanentã de noi cãi de lansare ºi relansare profesionalã.
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Este bine sã ºtim cã în Programul  Cadrului Regional sunt cuprinse
problemele cu care se confruntã toatã regiunea de sud a þãrii.

Aceste probleme sunt prezentate astfel:
Tendinþele evidenþiate în structura pe vârstã a populaþiei în

Regiunea Sud-Muntenia necesitã o analizã diferenþiatã pentru fiecare
categorie. În ceea ce priveºte creºterea populaþiei vârstnice, acest
fenomen demografic impune o extindere a reþelei ºi standardelor de
calitate ale serviciilor sociale.

Ponderea mai mare a populaþiei adulte, corelatã cu creºterea
populaþiei inactive,  relevã atât un mediu încã instabil ºi cu capacitate
insuficientã de a absorbi forþa de muncã din regiune, dar ºi necesitatea
luãrii unor mãsuri speciale pentru a creºte numãrul persoanelor
reintegrate pe piaþa muncii. 

Scãderea populaþiei tinere are ca efect direct reducerea numãrului
de elevi din învãþãmântului preuniversitar. Menþionãm cã reducerea
populaþiei tinere nu a fost singura cauzã a scãderii populaþiei ºcolare,
la aceasta contribuind ºi creºterea ratei abandonului ºcolar, în special
în mediul rural ºi în zonele defavorizate.

Pe termen lung, reducerea populaþiei tinere va genera consecinþe
negative în ceea ce priveºte oferta pe piaþa muncii, iar migraþia populaþiei
reprezintã un factor al scãderii populaþiei Regiunii Sud-Muntenia, atât
cea internã, cât ºi cea externã.

În cadrul migraþiei interne, fluxul rural-urban reprezintã o
situaþie deosebitã, fiind cel care deþine cea mai mare pondere. Referitor
la segmentul de populaþie care este mai dispusã la schimbarea
domiciliului, se constatã o migrare a populatiei tinere cãtre oraº, mai
întâi la  ºcoalã, iar mai apoi, prin integrarea profesionalã, în sectoare
de activitate cu pondere mare în mediul urban (industrie, servicii,
construcþii), iar în judeþul nostru aceasta este preponderent vizibilã
în zona Giurgiu–Sud, care ºi duce la scãderea numãrului de familii
ºi a gospodãriilor funcþionale (aspect semnalat de majoritatea
preoþilor din zona de sud a judeþului). Aceasta este una din marile
problemele pe care le are biserica prin migraþia tinerelor familii, apoi
pãrãsirea vechii gospodãrii, iar înstrãinarea de aceasta pe termen lung
duce la diminuarea numãrului de familii din cuprinsul parohiilor ºi
la scãderea populaþiei din mediul rural.

Scãderea drasticã a natalitãþii ºi creºterea alarmantã a mortalitãþii
este un aspect deloc de neglijat, iar statisticile sunt îngrijorãtoare în
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aceastã direcþie pentru urmãtoarea decadã. De remarcat este faptul cã
majoritatea parohiilor din cuprinsul Episcopiei Giurgiului se confruntã
cu lipsa fondurilor, aceasta derivând tocmai din scãderea în mod drastic
ºi ireversibil a numãrului de locuitori, diminuarea veniturilor pe familie
ºi neputinþa de a realiza venituri în mod constant. Acestea  duc la apariþia
de  constrângeri în întreprinderea de noi activitãþi sau la dezvoltarea
celor existente.

Sunt ºi localitãþi privilegiate de priceperea ºi buna credinþã a
oficialitãþior locale care oferã sprijin prin posibilitatea obþinerii de fonduri
financiare destinate bisericii din fondurile consiliilor locale. 

În acest context, se poate interveni prin îndrumare ºi informare,
iar biserica se aflã în  comunicare directã cu omul de rând, cu problemele
comunitãþii, probleme realmente dificil de rezolvat,  dar  poate rãspunde
la solicitarea acestora privind  cãtre soluþii fiabile, soluþii ce pot schimba
viziunea societãþii de azi, iar mesajele transmise pot  fi constructive  ºi,
privind cãtre viitor, un viitor al copiilor noºtri, al unei generaþii  fragile
din punct de vedere al viziunii creatoare, putem spune cã misiunea este
din ce în ce mai dificil de împlinit. Adevãrata misiune a instituþiei noastre
este nu numai obiectivul semnalat mai sus, cãci  prin întinderea teritorialã
ºi prin acoperirea întregului judeþ cu reprezentanþii bisericii, noi putem
sã deschidem o cale celor ce doresc un loc de muncã, prin asigurarea
acestuia în cadrul bisericii sau prin  îndrumarea cãtre alte instituþii,
prin informarea concretã, clarã asupra oportunitãþilor pe care ni le oferã
societatea româneascã, arãtându-le oamenilor, în acelaºi timp, cã existã
ºi alte soluþii de a-ºi atinge un þel, de a munci raþional în propria þarã,
îndreptând atenþia cãtre ceea ce ni se  poate oferi, nefiind îngrãdiþi de
singurãtatea ºi nesiguranþa muncii în afara graniþelor tãrii.

,,ªi poate, dacã le arãtãm calea, vor înþelege adevãrul ºi vor
cunoaºte cu adevãrat valoarea vieþii.”
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VII.

Viaþa
Eparhiei



LUCRÃRILE CONFERINÞELOR PREOÞEªTI
DIN EPISCOPIA GIURGIULUI - ANUL 2007

Pr. Nicuºor PUFLEA
Consilier Administrativ

Comunicarea reprezintã una dintre principalele coordonate ale
activitãþii bisericeºti din toate timpurile ºi din toate locurile. Istoria
creºtinã ne aratã cã atunci când nevoile Bisericii au cerut-o, preoþii
s-au întâlni nu doar pentru a discuta despre o problemã anume, ci ºi
pentru a îi gãsi o rezolvare viabilã. Fie cã vorbim despre primul sinod,
þinut la Ierusalim, sau despre ultima întâlnire pan-ortodoxã,
comunicarea a gãsit în spaþiul eclezial un mediu propice de exprimare
ºi de realizare plenarã. Nu trebuie scãpat din vedere faptul cã
întotdeauna în adunarea Bisericii, Duhul Sfânt este cel care „prezidã”,
Cel care oferã garanþia nu doar a veridicitãþii, ci ºi a eficienþei depline,
materiale ºi spirituale deopotrivã.

Pe aceste considerente se fundamenteazã ºi conferinþele preoþeºti
pe care fiecare episcopie din cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române
le organizeazã în decursul unui an. Sfânta Episcopie a Giurgiului s-a
preocupat în anul 2007 sã confere acestor întâlniri o dimensiune practicã
ºi duhovniceascã deopotrivã. Primul ciclu de conferinþe s-a desfãºurat
în perioada 11–14.06.2007, având ca temã „Implicarea Bisericii în
acþiunile social-filantropice”, iar cea de-al doilea ciclu, în perioada 13
–17.10.2007, pe tema „1600 de ani de la moartea Sf. Ioan Gurã de Aur”.
În cadrul fiecãreia dintre cele patru protoierii ale Eparhiei au fost
organizate întâlniri cu preoþii, prezentãri de referate ºi discuþii pe
marginea temelor propuse. Prea Sfinþitul Dr. Ambrozie, însoþit de pãrinþii
consilieri, a participat la toate aceste întâlniri ºi a rãspuns problemelor
ridicate de preoþii eparhiei.

Conferinþele cu subiectul „Implicarea Bisericii în acþiunile social-
filantropice” au avut un caracter practic - administrativ, urmãrind sã
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contureze principalele repere în activitatea filantropicã a Bisericii, în
general, ºi sã evidenþieze implicarea concretã a Episcopiei Giurgiului
în acest câmp de activitate. Prezentãrile fãcute în cele patru protoierii
ale Eparhiei au pornit de la raportul P.C. Pr. Edmond Nicolae Popa –
Consilierul Social al Episcopiei Giurgiului, raport structurat în trei mari
puncte: evidenþa implicãrii Bisericii în activitatea social-filantropicã,
principalele obiective urmãrite de sectorul social al Episcopiei în anul
2007 ºi îndeplinirea concretã a acestor obiective. Un punct central în
timpul prezentãrii l-a constituit raportul de activitate al Asociaþiei „Letca
Nouã”, fundaþie axatã pe integrarea copiilor orfani în societate. Sunt
demne de menþionat programele de ajutorare a copiilor orfani din
cuprinsul eparhiei, dar ºi a bãtrânilor ºi a celor nevoiaºi, oameni pe
care societatea a refuzat de multã vreme sã-i mai accepte ºi sã-i integreze
în sânul ei. De asemenea, dotãrile de care beneficiazã ºi proiectele solide
pe care le-a iniþiat fie singurã, fie în colaborare cu diferite autoritãþi
locale, fac din Asociaþia „Letca Nouã” o veritabilã carte de vizitã pentru
Episcopia Giurgiului. 

Pe lângã prezentarea P.C. Pr. Edmond Nicolae Popa, trebuie
menþionate ºi cele fãcute de P.C. Pr. Mihai Ciprian Viºoiu (Parohia Daia)
ºi P.C. Pr. Mihai Cãlin (Parohia Dãiþa). Prima dintre ele a evidenþiat
implicarea Bisericii în programul de adopþie la nivel naþional, dar ºi local,
chiar Prea Cucernicia Sa adoptând doi copii – ªtefan ºi Maria – ºi
implicându-se activ în activitatea orfelinatelor din judeþ. Acest fapt
demonstreazã faptul cã activitatea Bisericii în plan social-filantropic nu
se rezumã doar la vorbe ºi documente, ci se poate confirma în fapte
concrete prin care mulþi copii pot fi integraþi în societate, îºi pot afla o
familie care nu doar sã-i accepte, ci ºi sã-i iubeascã ºi sã-i ajute real în
viaþã. Cea de-a doua conferinþã s-a orientat mai mult pe activitatea strict
filantropicã a Bisericii, propunând o serie de soluþii în susþinerea celor
copleºiþi de greutãþile existenþei. În acest context, activitatea economicã
la nivelul eparhiei poate contribui decisiv la consolidarea activitãþii
filantropice bisericeºti. Prezentarea a indicat ºi mijloacele propriu-zise
prin care fiecare parohie poate participa la programele de ajutorare socialã
demarate la nivel judeþean ºi chiar naþional. Fiecare dintre aceste
intervenþii a fost urmatã de discuþii interesante, putându-se observa nu
doar interesul preoþilor pentru asemenea teme, ci ºi un realism benefic,
menit sã eficientizeze ºi sã consolideze activitatea filantropicã a Bisericii. 

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



Al doilea ciclu de conferinþe a fost menit sã echilibreze tonul
abordat în conferinþele cu tema implicãrii Bisericii în activitatea social-
filantropicã, abordând un subiect profund spiritual: 1600 de ani de la
moartea Sfântului Ioan Gurã de Aur. În ciuda riscului de a minimaliza
importanþa unui asemenea eveniment prin recurgerea la un ton fad,
encomiastic, lipsit de substanþã ºi vivacitate, conferinþele desfãºurate
în cele patru protopopiate au reuºit sã trezeascã un interes neaºteptat
în rândul preoþilor. Dovada o reprezintã numãrul mare de intervenþii,
fiecare încercând sã abordeze unul dintre multiplele aspecte ale vieþii
ºi operei Sfântului Ioan Gurã de Aur. Sunt demne de menþionat
prezentãrile P.C. Pr. Adrian Cazacu, P.C. Pr. Teodor Bãlaºa, P.C. Pr. Ioan
Anton Marian, P.C. Pr. Palea Niculae, P.C. Pr. Stan Loredan Iosif. Toate
aceste intervenþii, puse la un loc, au reuºit sã ofere o viziune de
ansamblu asupra imaginii pe care marele pãrinte al Bisericii o are pentru
preoþii, dar ºi pentru credincioºii secolului al XXI-lea. Principala concluzie
este aceea cã modelul oferit de Sfântul Ioan Gurã de Aur este unul mereu
actual. Prezentarea activitãþii Sfântului Ioan Gurã de Aur impune câteva
consideraþii: modelul sãu este Mântuitorul Hristos aºa cum este înfãþiºat
în textele Sfintei Scripturi. El este Arhiereul veºnic, Cel prin care harul
dumnezeiesc se revarsã peste întreaga Bisericã. Responsabilitatea
preotului este, din aceastã perspectivã, uriaºã. El dã seama nu doar
de faptele sale, ci de ale întregii comunitãþi pe care o pãstoreºte. Astfel,
putem explica intransigenþa Sfântului Ioan Gurã de Aur în ceea ce
priveºte imoralitatea, compromisul sau luxul excesiv. În Biserica lui
Hristos nu putem sta decât cu fricã ºi cutremur, împãrtãºindu-ne de
trupul ºi sângele Sãu. Însemnele exterioare, podoabele, atunci când
devin în sine o prioritate, se transformã în tot atâtea piedici în calea
unei vieþi autentic creºtine.

Analizatã în ansamblu, viaþa ºi opera Sfântului Ioan Gurã de
Aur reprezintã adevãrate modele de slujire creºtinã, valabile atât pentru
cler, cât ºi pentru laici. Mãsura, discernãmântul, dragostea pentru
Bisericã ºi pentru credincioºii sãi, iubirea pentru cei aflaþi în nevoi
ºi asprimea faþã de tot ceea ce înseamnã imoralitate fac din Sfântul
Ioan Gurã de Aur modelul prin excelenþã de slujire creºtinã, valabil
în tot locul ºi în toatã vremea. Pe lângã aceste considerente ce vizeazã
strict viaþa ºi activitatea Sfântului Ioan Gurã de Aur, nu trebuie sã
trecem cu vederea nici extraordinara rezonanþã pe care acesta a avut-o
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în rândul preoþilor. Nu existã slujitor al sfintelor altare care sã nu fi
citit fie mãcar în parte celebrul sãu tratat despre preoþie ºi sã nu se
fi lãsat purtat de extraordinarul curs al evenimentelor ce au marcat
aceastã viaþã exemplarã. 

Pornind de la rezultatele concrete obþinute în cadrul Episcopiei
Giurgiului, putem aprecia cã rolul conferinþelor preoþeºti a fost unul
hotãrâtor: ele au adus un bagaj informaþional consistent, dar ºi un
plus de motivaþie atât la nivel administrativ, cât ºi pastoral. De
asemenea, întâlnirea preoþilor cu ierarhul locului, Prea Sfinþitul Dr.
Ambrozie, a consolidat colaborarea parohiilor cu centrul administrativ
eparhial ºi a deschis calea unul dialog real menit sã îmbunãtãþeascã
viaþa bisericeascã din judeþul nostru.

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL SECTORULUI ADMINISTRATIV-BISERICESC

PE ANUL 2007

Pr. Puflea Nicuºor
Consilier Administrativ

În 2007, an închinat marelui ierarh Sfântul Ioan Gurã de Aur,
de la a cãrui trecere la cele veºnice s-au împlinit 1600 de ani, Episcopia
Giurgiului a intrat în cel de al doilea an de activitate. Înfiinþarea
Episcopiei Giurgiului a fost dorinþa Prea Fericitului Pãrinte Patriarh
Teoctist care, în iulie 2007, a trecut la cele veºnice. Pierderea pãstorului
Bisericii noastre a umplut de tristeþe inimile credincioºilor care au simþit
în sufletele lor durerea despãrþirii de pãrintele duhovnicesc. Ortodoxia
româneascã a dobândit un vrednic urmaº ºi continuator al activitãþii
Prea Fericirii Sale. În toamna anului 2007 a avut loc alegerea ºi
întronizarea celui de-al ºaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Daniel, personalitate cu o excepþionalã
pregãtire teologicã ºi activitate remarcabilã cunoscutã ºi apreciatã atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate.

Date despre personalul bisericesc din eparhie

În schema de funcþii ºi de personal a Episcopiei Giurgiului avem
urmãtoarele unitãþi administrativ-bisericeºti: 4 protopopiate cu 168 de
parohii, 11 filii, 3 mãnãstiri ºi douã schituri. Cele 4 protopopiate sunt:
Giurgiu, Bolintin, Mihãileºti ºi Herãºti. În cadrul eparhiei noastre
funcþioneazã Magazinul de Obiecte Bisericeºti ºi Biroul de Pelerinaj.
Tot în eparhia noastrã îºi desfãºoarã activitatea ºi Asociaþia „Letca Nouã“,
având binecuvântarea Prea Sfinþitului Pãrinte Dr. Ambrozie.

Situaþia lãcaºurilor de cult este urmãtoarea: douã catedrale, 167
biserici parohiale, 11 de filiale, 3 biserici de mãnãstire ºi douã de schit.
Capele: parohiale 1; de cimitir 1; de penitenciar 1 ; de spital 1; de seminar
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1; de azil 1. În ceea ce priveºte casele parohiale, avem un numãr de 105
parohii cu case parohiale, 3 case în construcþie ºi 63 de parohii fãrã
casã parohialã.

În mediul urban existã 5 cimitire, în parohiile rurale 167 cimitire
ºi un cimitir de mãnãstire. 

La Centrul Eparhial ºi-au încetat activitatea urmãtorii: diac.
Cheagã Florin din funcþia de secretar eparhial, pr. Cãrãmizaru Nedelea
– consilier, pr. Stãnescu Viorel - inspector eparhial. Au fost numiþi
ierom. ªerban Radu Teodor- secretar eparhial, diac. Cazacu Adrian
– consilier ºi Dumitrescu Nicolae - inspector eparhial. A fost înfiinþat
serviciul tehnic in cadrul Episcopiei Giurgiului. În eparhia noastrã
îºi desfãºoarã activitatea un numãr de 229 de preoþi, majoritatea
licenþiaþi în teologie, un doctor în teologie ºi 23 absolvenþi de master. 

În anul 2007 au urmat cursurile metodologice pentru obþinerea
gradelor profesionale un numãr de 18 preoþi pentru definitivat, iar 5
preoþi pentru gradul II.

În cursul anului au fost hirotoniþi 15 preoþi ºi 2 diaconi, s-au
pensionat 2 preoþi ºi a decedat 1.

La Centrul Eparhial s-a desfãºurat examenul de capacitate
preoþeascã pentru tinerii absolvenþi de seminar sau licenþiaþi în teologie.

În ceea ce priveºte personalul neclerical, avem încadrate 117
persoane, nou angajate sau transferate de la o unitate la alta. Sunt
vacante 198 de posturi întrucât parohiile nu au beneficiat de buget.

În cele 3 mãnãstiri ºi 2 schituri sunt 26 de vieþuitori. În luna
noiembrie a avut loc concursul pentru ocuparea postului de preot
capelan de la Penitenciarul Giurgiu, rãmas vacant în urma decesului
pr. Sîrbu Mihail. A fost numit pr. Bãlaºa Teodor de la parohia Oinacu.

Au fost acordate preoþilor cu activitate deosebitã în plan pastoral
misionar ºi economic-gospodãresc 18 distincþii. De asemenea, a fost
acordat rangul de protosinghel la 2 stareþi. 

A fost târnositã mãnãstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu ºi au
fost resfinþite 6 sfinte lãcaºuri. A fost pusã piatra de temelie la douã
noi lãcaºuri de cult, au fost finalizate lucrãrile de construcþie la o
bisericã ºi se aflã în construcþie 5 noi biserici. 

Secretariatul

Este condus de P.C Ierom. ªerban Radu Teodor ºi are în subordine
Registratura ºi Arhiva. 
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În anul care a trecut au fost înregistrate 1063 de adrese care, cu
aprobarea Prea Sfinþitului Dr. Ambrozie, au fost repartizate pe sectoare
spre rezolvare. De asemenea, P.C secretar s-a ocupat de programarea
persoanelor care au solicitat audienþã la Prea Sfinþitul Dr. Ambrozie.
Totodatã a rezolvat corespondenþa cu ierarhii din þarã ºi din strãinãtate,
precum ºi cu diverse instituþii centrale sau locale ºi mass-media.

Activitatea organelor eparhiale

În anul 2007, la Centrul Eparhial din Giurgiu au avut loc
întruniri ale organelor deliberative ºi executive, care au analizat
problemele cu care se confruntã Episcopia ºi au fost luate o seamã
de hotãrâri importante pentru bunul mers al Episcopiei noastre. 

Adunarea Eparhialã, care este organul deliberativ pentru toate
problemele bisericeºti, cultural-economice ºi social-misionare ale
Eparhiei, s-a întrunit pe data de 22 aprilie 2007, în urma convocãrii
fãcute prin Decizia nr. 2/2007, de cãtre Prea Sfinþitul Pãrinte Dr.
Ambrozie, episcopul Giurgiului, în calitate de preºedinte al Adunãrii
Eparhiale. Întrunirea a avut loc la Mãnãstirea Sfântul Gheorghe dupã
sãvârºirea slujbei de târnosire a bisericii, având pe ordinea de zi analizarea
ºi aprobarea Rapoartelor de activitate ale sectoarelor: administrativ-
bisericesc, cultural, patrimoniu, economic ºi social. Analizând rapoartele
de activitate ale celor cinci sectoare, membrii Adunãrii Eparhiale au luat
act de rezultatele obþinute, iar în luãrile de cuvânt s-a apreciat activitatea
Centrului Eparhial ºi s-au fãcut propuneri pentru buna desfãºurare a
activitãþii eparhiale pe sectoare. 

Consiliul Eparhial este organul executiv al Adunãrii Eparhiale
ºi coordoneazã lucrãrile bisericeºti, culturale, economice ºi sociale pe
întreaga eparhie ºi preia atribuþiile Adunãrii Eparhiale între sesiunile
acesteia, cu excepþia celor care, prin legi ºi regulamente, sunt rezervate
exclusiv Adunãrii Eparhiale.

Membrii Consiliului Eparhial s-au întrunit în ºedinþe de lucru de
trei ori în cursul anului 2007: pe 22 aprilie, 16 mai ºi 07 decembrie. În
cadrul acestor ºedinþe s-au validat hotãrârile Permanenþelor Consiliului
Eparhial ºi s-au aprobat numiri ºi transfer de personal. De asemenea,
s-au luat hotãrâri privind buna administrare a averii bisericeºti.

Permanenþa Consiliului Eparhial s-a întrunit în cursul anului
2007 de 28 de ori. În cadrul acestor ºedinþe s-a analizat activitatea
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preoþilor sub toate aspectele, iar P.C. consilieri au propus noi metode
pastoral-misionare pentru îmbunãtãþirea activitãþii în parohie.

Slujiri ale ierarhului. În cursul anului 2007, Prea Sfinþitul
Episcop Dr. Ambrozie a efectuat 174 de vizite canonice, 127 în parohie,
38 la mânãstiri ºi 9 la seminar. A sãvârºit 87 de liturghii la Catedrala
Episcopalã, precum ºi la mãnãstirile ºi parohiile din cuprinsul eparhiei
cu prilejul sfinþirii unor sfinte lãcaºuri sau la hramul bisericilor. Prea
Sfinþia Sa a participat la conferinþe în þarã ºi strãinãtate ºi a fost invitat
atât de înalþi ierarhi din Biserica Ortodoxã Românã, cât ºi din cadrul
altor biserici surori la diferite sãrbãtori. De asemenea, a primit în
eparhie vizita unor ierarhi din alte eparhii din þarã ºi de peste hotare.
Împreunã cu înalþi ierarhi din þarã ºi din strãinãtate a sãvârºit slujba
de prohodire a vrednicului de pomenire, Patriarhul Teoctist. A
participat la alegerea ºi întronizarea Prea Fericitului Pãrinte Daniel,
cel de-al ºaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Disciplina clerului

Comportamentul majoritãþii preoþilor din episcopie s-a încadrat
în limitele canoanelor ºi regulamentelor bisericeºti. Prin Inspectoratul
eparhial au fost fãcute cercetãri la faþa locului, ca urmare a sesizãrilor
unor enoriaºi împotriva unor preoþi. În urma constatãrilor, cele mai
multe sesizãri au fost clasate, atrãgându-se atenþia preoþilor
respectivi ca pe viitor sã dea dovadã de mai mult tact pastoral ºi sã
nu se mai expunã la astfel de situaþii. Acolo unde au avut loc abateri
disciplinare, s-au luat mãsuri adecvate pentru îndreptarea preoþilor;
astfel au fost aplicate pedepse conform cu regulamentele noastre
bisericeºti. Pe viitor se vor aplica prevederile statutare ºi regulamentare
bisericeºti, urmând ca preoþii care nu vor da dovadã de ascultare faþã
de autoritatea bisericeascã sau care se vor abate de la disciplina
canonicã sã fie sancþionaþi. 

Viaþa monahalã

Prin înfiinþarea de noi aºezãminte monahale s-a revigorat viaþa
mãnãstireascã de pe aceste meleaguri. 

În cuprinsul Episcopiei Giurgiului funcþioneazã 3 mãnãstiri ºi 2
schituri: 2 mãnãstiri de cãlugãri ºi 1 de cãlugãriþe ºi 2 schituri de cãlugãri.
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1. Mãnãstirea „Comana”- comuna Comana
2. Mãnãstirea „Delta Neajlovului” – sat Budeni, comuna

Comana
3. Mãnãstirea „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” - Giurgiu
4. Schitul „Sf. Nicolae” - Giurgiu
5. Schitul „Acoperãmântul Maicii Domnului” – sat Chiriacu,

Comuna Izvoarele

În anul 2007 au fost terminate lucrãrile la biserica Mãnãstirii
Sfântul Gheorghe în urma cãrora sfântul locaº a fost târnosit în data
de 22 aprilie. La Mãnãstirea Delta Neajlovului continuã lucrãrile de
construcþie la noua bisericã. De asemenea, la Mãnãstirea Comana, schitul
,,Sf. Nicolae” ºi schitul ,,Acoperãmântul Maicii Domnului” se desfãºoarã
ample lucrãri de reparaþii ºi de construcþii. A fost conferit rangul de
protosinghel stareþilor de la mãnãstirea ,,Comana” ºi ,,Sf. Nicolae”, iar
stareþei de la mãnãstirea ,,Sf.Gheorghe” i s-a acordat crucea de stareþã. 

Activitatea misionarã ºi pastoralã a clerului pentru
pãstrarea ºi apãrarea dreptei credinþe

Problema misiunii preotului este grija de cãpetenie a Bisericii
noastre, care se preocupã permanent de transpunerea învãþãturii
creºtine în viaþa credincioºilor într-o societate aflatã în plinã
transformare ºi care devine tot mai secularizatã. În acest context, dreapta
credinþã rãmâne singura soluþie pentru a-i feri pe credincioºi sã cadã
într-o stare de nepãsare faþã de valorile creºtine. Preotul nu poate fi
nepãsãtor în faþa acþiunilor prozelitiste. Prin cuvânt, dar mai ales prin
exemplul vieþii personale, preotul trebuie sã-i îndemne pe oameni sã
meargã pe calea virtuþii ºi sã alunge pãcatul din viaþa lor.

În aceste vremuri tulburi, Biserica este chematã sã gãseascã
mijloacele ºi cãile de sfinþire a vieþii credincioºilor ºi de cãlãuzire a
acestora spre tot ce este plãcut lui Dumnezeu ºi oamenilor.

În anul 2007, Episcopia Giurgiului ºi-a desfãºurat activitatea
misionarã ºi pastoralã fiind prezentã prin slujitorii sãi în viaþa Bisericii
ºi societãþii.

Un rol deosebit în intensificarea activitãþii pastorale ºi misionare
îl au cercurile pastorale din protoierii. Pentru reuºita acestora,
protoieriile, în colaborare cu Centrul Eparhial, au hotãrât ca astfel



201

de întruniri sã se desfãºoare, cu prioritate, în acele parohii unde este
semnalatã o prezenþã mai activã a miºcãrilor cultelor neoprotestante.
Datoritã reactivãrii cercurilor pastorale, preoþii din parohiile învecinate
sãvârºesc în sobor taina Sfântului Maslu, oficiazã Sfânta Liturghie
cu prilejul serbãrii hramului bisericilor, participã la discuþii pe
probleme cu care se confruntã parohia.

Pentru ca preoþii sã vegheze permanent la sporirea duhovniceascã
a enoriaºilor, au avut loc vizitele pastorale ale Prea Sfinþitului Episcop
Ambrozie în parohii, iar P.C. protopopi verificã periodic activitatea
preoþilor sub toate aspectele. 

Cultul în viaþa liturgicã

În cadrul Eparhiei se acordã o atenþie deosebitã sãvârºirii sfintelor
slujbe ºi conºtientizãrii credincioºilor de faptul cã centrul vieþii bisericeºti
îl reprezintã cultul, a cãrui bogãþie se regãseºte în toate slujbele
bisericeºti. Potrivit Înaltei decizii a P.S. Dr. Ambrozie ºi a hotãrârii
permanenþei Consiliului Eparhial, preoþii au îndatorirea sã þinã bisericile
deschise pe tot parcursul zilei ºi sã afiºeze programul liturgic. Hotãrârea
respectivã a fost transmisã protoieriilor spre a fi fãcutã cunoscutã tuturor
unitãþilor din subordine. De asemenea, în conformitate cu Înalta
Rezoluþie a Prea Sfinþiei Sale, s-a comunicat tuturor parohiilor ca în
noaptea de Anul Nou sã fie sãvârºitã slujba „Te-Deum-ului”. A fost
reluatã tradiþia sãvârºirii slujbei ,,Agheazmei celei mari” la Dunãre. Astfel,
în ziua de Boboteazã, Prea Sfinþitul Dr. Ambrozie, însoþit de un ales
sobor de preoþi ºi de mulþime mare de credincioºi, a pornit în procesiune
din faþa Catedralei Episcopale pânã la locul sfinþirii ,,Apei cele mari”.

Sãvârºirea sfintelor slujbe conform rânduielilor canonice, slujbele
în sobor, cântarea în stranã sau cu participarea tuturor credincioºilor
constituie o prioritate în cadrul eparhiei. 

Obiectivele
sectorului administrativ bisericesc

Pentru o mai bunã desfãºurare a activitãþii pe anul 2007, sectorul
administrativ-bisericesc îºi propune urmãtoarele:

1. Intensificarea activitãþii pastoral-misionare la nivel de
parohie ºi eparhie.
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2. Implicarea organelor parohiale în acþiunile social-caritative
din parohii. 

3. Continuarea activitãþii cercurilor pastorale, în toate
protoieriile, prin sãvârºirea de slujbe în sobor ºi conferinþe
pe teme specifice care sã contribuie la catehizarea
credincioºilor.

4. Organizarea de conferinþe administrative la protoierii.
5. Rezolvarea problemei preoþilor navetiºti.
6. Implicarea preotului ºi a organelor parohiale în

construirea, repararea sau cumpãrarea de case parohiale.
7. Iniþierea de acþiuni gospodãreºti pentru întreþinerea ºi

înfrumuseþarea locaºurilor de cult, caselor parohiale ºi
cimitirelor.

Prezentând aceastã dare de seamã asupra activitãþii sectorului
administrativ-bisericesc din cadrul Episcopiei Giurgiului, mulþumim
Bunului Dumnezeu pentru ajutorul în realizarea obiectivelor propuse
pe 2007, Îl rugãm sã binecuvinteze rodul ostenelilor noastre ºi sã ne
dea puteri sporite întru îndeplinirea îndatoririlor noastre în slujba
Bisericii ºi a poporului dreptcredincios.

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL SECTORULUI CULTURAL PE ANUL 2007

Pr. Adrian Cazacu
Consilier Cultural

Potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul de funcþionare ºi
organizare a Bisericii Ortodoxe Române, activitatea Sectorul Cultural
din cadrul Sfintei Episcopii a Giurgiului a fost concentratã cu precãdere
pe urmãtoarele domenii:

I. Pregãtirea ºi formarea personalului bisericesc;
II. Predarea religiei în învãþãmântul preuniversitar de stat;
III. Organizarea ºi desfãºurarea conferinþelor preoþeºti semestriale;
IV. Activitatea editorialã;
V. Activitatea omileticã ºi cateheticã;
VI. Activitatea media;
VII. Activitãþi culturale ºi artistice.

I. Pregãtirea ºi formarea personalului clerical

Pentru pregãtirea personalului bisericesc clerical ºi laic, în cadrul
Sfintei Episcopii a Giurgiului îºi desfãºorã activitatea Seminarul „Sfântul
Ioan Valahul”. De unsprezece ani Seminarul oferã tinerilor doritori sã
îmbrãþiºeze viaþa ºi misiunea Bisericii o pregãtire completã, urmãrind
atât formarea unei culturi generale solide, cât ºi a unei culturi de
specialitate, axatã pe principalele cerinþe ale activitãþii bisericeºti. ªcoala
dispune din primãvara anului 2007 de o incintã nouã, adaptatã
cerinþelor europene, precum ºi de un internat, în curs de modernizare,
care asigurã cazarea elevilor seminariºti. De asemenea, pentru practica
liturgicã, în incinta ºcoalii se aflã un paraclis care, prin purtarea de
grijã a PS. Dr. Ambrozie – Episcopul Giurgiului, a fost înzestrat cu o
frumoasã catapeteazmã, cu vase liturgice precum ºi cu toate cãrþile
de cult necesare. La ora actualã se lucreazã la pictura paraclisului



dar ºi a interiorului ºcolii pentru a se crea o atmosferã potrivitã pentru
buna desfãºurare a învãþãmântului teologic. Tot în cursul anului 2007
a fost amenajatã ºi Biblioteca Seminarului, conþinând un numãr de
1000 de volume (carte teologicã, literaturã, filosofie etc.) ºi seriile
aproape complete ale revistelor bisericeºti centrale. Fondul de carte
a fost format fie prin donaþii, între care trebuie sã amintim generosul
dar al Chiriarhului locului, PS. Dr. Ambrozie, cât ºi în urma obþinerii
unor fonduri de finanþare din partea Inspectoratului Judeþean Giurgiu. 

La ora actualã, în cadrul seminarului funcþioneazã un numãr
de ºapte pãrinþi profesori pentru disciplinele teologice ºi pentru limbile
clasice, dintre care doi sunt în curs de finalizare a tezei de doctorat
(PC. Pr. Nedelea Cãrãmizaru ºi PC. Arhid. Adrian Cazacu), doi au
efectuat ºi absolvit cursurile de definitivat (PC. Pr. Nedelea
Cãrãmizaru ºi PC. Pr. Nicuºor Puflea), precum ºi un numãr de
doisprezece profesori laici care asigurã predarea materiilor de culturã
generalã, trei dintre ei având deja gradul I pedagogic. Pentru anul
2007 – 2008 a fost înscris un numãr de 136 elevi, cei mai mulþi
provenind din Eiscopia Girgiului, dar ºi din alte centre eparhiale. 

În ceea ce priveºte rezultatele elevilor seminariºti, Giurgiu se
poate mândri ãn anul 2007 cu douã menþiuni obþinute în cadrul
Olimpiadei naþionale de Religie, organizatã la Râmnicu Vâlcea, pentru
disciplina Teologie Dogmaticã: Nica Gheorghe (clasa a XIII-a) ºi
Vulcãnescu Sorin (clasa a XII-a), sub îndrumarea PC. Arhid. Adrian
Cazacu. La acestea se adaugã numeroase participãri la acþiunile
organizate de ISG Giurgiu sau de autoritãþile locale, la programe
artistice unde Corul Seminarului, dirijat de Dna Profesor Maria Bãiatu
ºi de PC. Pr. Cosmin Mihalcea ºi-a creat un binemeritat renume, la
acþiuni filantropice de ajutorare a familiilor nevoiaºe, a copiilor orfani
ºi a bãtrânilor. 

La examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2007,
promovabilitatea a fost de 100%. Toþi elevii absolvenþi ai Seminarului
Teologic „Sf. Ioan Valahul” din Giurgiu, promoþia 2007, s-au înscris
la Facultãþile de Teologie din Bucureºti, Târgoviºte, Constanþa, Piteºti,
precum ºi la cursurile altor instituþii de învãþãmânt superior
(Facultatea de Drept, ªtiinþe Politice). 

Pe lângã pregãtirea oferitã în cadrul Seminarului, Episcopia
Giurgiului a fost permanent preocupatã de formarea continuã a
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preoþilor sãi. Aceasta s-a concretizat atât în vizitele pastorale ale PS.
Dr. Ambrozie, în discuþiile cu preoþii, cât ºi în organizarea de cursuri
ºi întâlniri în vederea specializãrii personajului bisericesc. Între acestea,
trebuie menþionatã întâlnirea preoþilor din eparhie cu reprezentanþi
ai Inspectoratului Judeþean de Poliþie (octombrie 2007) în vederea
implementãrii unui program de colaborare între cele douã instituþii. 

III. Organizarea ºi desfãºurarea
conferinþelor preoþeºti semestriale

Episcopia Giurgiului a organizat în anul 2007 douã conferinþe
preoþeºti, prima dintre ele desfãºurându-se în perioada 11-14. 06.
2007 ºi având ca temã „Implicarea Bisericii în acþiunile social-
filantropice”, iar cea de-a doua, în perioada 13-17. 10. 2007, pe tema
„1600 de ani de la moartea Sf. Ioan Gurã de Aur”. În cadrul fiecãreia
dintre cele patru protoierii ale Eparhiei au fost organizate întâlnirii
cu preoþii, prezentãri de referate ºi discuþii pe marginea temelor
propuse. PS. Dr. Ambrozie, însoþit de pãrinþii consilieri a participat
la toate aceste întâlniri ºi rãspuns problemelor ridicate de preoþii
eparhiei. 

IV. Activitatea editorialã

Din punct de vedere editorial, anul 2007 a fost unul bogat pentru
Episcopia Giurgiului: a fost publicat primul almanah bisericesc al
Episcopiei, în condiþii grafice deosebite, iar din luna mai apare „Revista
Ortodoxã” – periodic al Episcopiei Giurgiului. De asemenea Sectorul
Cultural în colaborare cu Sectorul Economic se ocupã de editarea
calendarului bisericesc în ambele variante (filã ºi agendã) precum ºi
a pastoralelor chiriarhale.

V. Activitatea omileticã ºi cateheticã

Pentru o eparhie tânãrã, aºa cum este Episcopia Giurgiului,
activitãþile omiletice ºi catehetice sunt esenþiale. Ele au în vedere atât
trasmiterea învãþãturii de credinþã credincioºilor, cât ºi apropierea
acestora de viaþa ºi activitatea Bisericii. În cursul anului 2007 în toate
parohiile din cuprinsul eparhiei au fost rostite cuvinte de învãþãturã,
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multe dintre ele apreciate de PS. Dr. Ambrozie în cadrul vizitelor pastorale.
De asemenea, din luna iunie, la catedrala episcopalã „Adormirea Maicii
Domnului” - Giurgiu se desfãºoarã un program de cateheze, menit sã
ofere o bunã informare cu privire la învãþãtura Bisericii, dar ºi sã
rãspundã întrebãrilor credincioºilor. 

VI. Activitatea media

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în activitãþile media este
deja o certitudine. Episcopia Giurgiului s-a adaptat întru totul acestor
cerinþe, manifestând deschidere faþã de activitatea televiziunilor,
radioului ºi a ziarelor. Principala realizare media o reprezintã site-ul
Episcopiei (www.episcopiagiurgiului.ro), care oferã informaþii permanent
actualizate din cadrul eparhiei, dar ºi din þarã, date utile, comunicate
de presã, formatul on-line al revistei ºi al almanahului, textul Sfintei
Scripturi, învãþãtura de credinþã ortodoxã precum ºi link-uri la toate
celelalte site-uri ale eparhiilor din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române. 

Mulþi dintre preoþii giurgiuveni au rubrici permanente la ziarele
locale (Giurgiuveanul ºi Jurnalul Giurgiuvean), participã la emisiunile
televizate sau radiofonice (Radio Trinitas, Trinitas TV, TV Muntenia). 

VII. Activitãþi culturale ºi artistice

Principala realizare a anului 2007 din punct de vedere artistic
o reprezintã înfiinþarea coralei preoþeºti „Pre Tine Te lãudãm”, sub
conducerea P.C. Pr. Cosmin Mihalcea. Corala a reuºit sã ofere publicului
giurgiuvean admirabile concerte atât cu ocazia sãrbãtorii Învierii
Domnului, cât ºi cu ocazia Crãciunului. 

Cu binecuvântarea PS. Dr. Ambrozie, Catedrala episcopalã
„Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu a gãzduit în data 7 decembrie
un concert de colinde, susþinu de corul studenþilor de la Conservatorul
„George Enescu” din Bucureºti. 

În fiecare se desfãºoarã la Seminarul Teologic Giurgiu, de ziua
ocrotitorului sãu, Sfântul Ioan Valahul (11 mai) un amplu program
artistic, cuprinzând concertul corului Seminarului, recitãri de
poezie, ºi un interesant concurs de toacã.

Nu trebuie trecutã cu vederea nici munca PC. Pr. Mihail Balaban
– Parohia Meletie, Protoieria Giurgiu, fondatorul ºi conducãtorul ansamblu-
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lui folcloric „Mugurel de Vlaºca”, un grup de copii admirabili care au reuºit
sã prezinte în întreaga þarã tradiþiile din vechiul Þinut al Vlaºcãi.

Obiective ale Sectorului Cultural pentru anul 2008

Obiectivele fixate pentru anul 2008 sunt urmãtoarele:
- înfiinþarea unei edituri a Episcopiei Giurgiului;
- realizarea unui buletin informativ sãptãmânal;
- realizarea unei emisiuni religioase periodice la una dintre televiziunile

locale;
- editarea Almanahului Bisericesc, a periodicului „Revista Ortodoxã”

(4 numere pe an) ºi a pastoralelor chiriarhale.
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RAPORTUL GENERAL AL SECTORULUI
PATRIMONIU PENTRU ACTIVITATEA

DESFÃªURATÃ ÎN ANUL 2007

Pr. Balaban Mihail Constantin
Consilier Patrimoniu

Începând cu 1 octombrie 2006, prin hotãrîrea Prea Sfinþitului
Pãrinte Dr. AMBROZIE, Episcopul Giurgiului, Sectorul Patrimoniu a
fost încredinþat spre a fi condus de cãtre P.C Pr. Balaban Mihail
Constantin.

Pe lângã atribuþiile de coordonare, supraveghere ºi verificare,
am dus la îndeplinire toate celelalte însãrcinãri primite din partea
Chiriarhului: informãri, cercetãri tematice, delegaþii ºi reprezentãri.
S-au fãcut propuneri pentru rezolvarea diferitelor situaþii. De
asemenea, am cãutat a rezolva în timp optim corespondenþele ºi
sesizãrile primite. Am colaborat cu celelalte sectoare ale Episcopiei
ºi am þinut legãtura cu instituþiile ierarhic superioare, dar ºi cu
omologii sectorului pe care îl conduc.

În permanenþã, în funcþie de situaþie, verbal sau în scris, am
informat pe Chiriarhul meu despre problemelor întâlnite.

1. ACTIVITÃÞI ÎNTREPRINSE

1. Informarea ºi sprijinirea preoþilor pentru depunerea docu-
mentaþiilor în vederea obþinerii de fondurilor de la Secretariatul
de Stat pentru Culte necesare realizãrii lucrãrilor de picturã,
reparaþii sau construcþii la bisericile parohiale.

2. Înaintarea documentaþiei pentru începerea unor lucrãri
arheologice în vederea punerii în valoare prin reabilitare ºi pentru
instituirea - în regim de urgenþã - unei zone de protecþie a
vestigiilor ce se aflã în imediata vecinãtate a catedralei
episcopale „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.
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3. Întocmirea ºi înaintarea documentaþiei pentru preluarea prin
transfer fãrã platã de la Inspectoratul Judeþean al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu, a imobilului SLOBOZIA, situat în comuna
Slobozia, judeþul Giurgiu, în vederea întemeierii unui aºezãmânt
monahal.

4. Organizarea unui „Seminar de instruire ºi formare” în probleme
de protejarea patrimoniului cultural naþional bisericesc. Tema
seminarului: Cunoaºterea mãsurilor stabilite în vederea îndeplinirii
sarcinilor prevãzute în Protocolul de colaborare încheiat între I.P.J.
Giurgiu ºi Episcopia Giurgiului în iunie 2006. Au luat parte
protoiereii celor 4 protoierii ºi câte doi delegaþi ai acestora, cu
scopul informãrii lor în vederea aplicãrii în teren a mãsurilor
protocolului.

5. Achiziþionarea unui numãr de 6 vitrine de la Muzeul Judeþean
,,Teohari Antonescu” ºi 4 vitrine de la Societatea Miler Mihai
S.R.L. pentru expunerea obiectelor de muzeu.

6. Organizarea unui muzeu în sediul Episcopiei Giurgiului.
Obiectiv în curs de finalizare.

7. Înaintarea documentaþiei cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor
- Direcþia Monumente Arheologice- pentru a prelua în folosinþã,
chiar ºi pe o perioadã determinatã, a Palatului Drugãnescu,
construit între anii 1710-1715, în scopul organizãrii unei expoziþii
permanente de artã popularã bisericeascã.

8. Înaintarea documentaþiei cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor-
Direcþia Monumente Arheologice- pentru includerea
monumentului Biserica de la GOSTINARI pe lista de prioritãþi în
vederea începerii urgente a unui proces de restaurare.

9. Continuarea procesului de inventariere a obiectelor de patrimoniu
în sistem computerizat, cu fotografii ale obiectelor inventariate
ºi înscrierea lor în fiºe speciale.

10. Preluarea unor obiecte de patrimoniu de la parohii în vederea
protejãrii sau restaurãrii lor.

11. Organizarea depozitului de carte veche ºi alte obiecte de
patrimoniu.

12. În scopul înbunãtãþirii activitãþilor sectorului Patrimoniu,
începând cu data de 1 noiembrie 2007, a fost angajatã d-na
Balaban Ecaterina prin contract de colaborare.
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2. REALIZÃRI ÎN ANUL 2007

Bisericile în lucrãri de reparaþii 
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Nr PAROHIA BISERICA - HRAMUL LOCALITATEA FELUL LUCRÃRILOR

1 CREVEDIA MARE Sf.Împ.Constantin ºi Elena CREVEDIA MARE Reparaþii exterioare

2 GÃISENI Sf. Ier. Nicolae GÃISENI Reparaþii capitale

3 POPEªTI Sf. Treime MIHÃILEªTI Reparaþii capitale

4 MELETIE Naºterea Maicii Domnului BÃNEASA Reparaþii exterioare

5
MIHÃILEªTI 2 –
TUFA

Sf. Arh. Mihail ºi Gavriil MIHÃILEªTI Reparaþii exterioare

6 BÃNEªTI EPUREªTI Reparaþii exterioare

7 VALEA PLOPILOR Sf. Arh. Mihail ºi Gavriil GHIMPAÞI Reparaþii exterioare

8 COPACIU Sf.Împ.Constantin ºi Elena GHIMPAÞI Reparaþii exterioare

9 LETCA VECHE Sf.Împ.Constantin ºi Elena LETCA NOUÃ Reparaþii exterioare

10 NOVACI Adormirea Maicii Domnului MIHÃILEªTI Reparaþii exterioare

11 MOGOªEªTI Sf.Împ.Constantin ºi Elena AD. COPÃCENI Reparaþii exterioare

12 CLEJANI Sf.Arh. Mihail ºi Gavriil CLEJANI Reparaþii exterioare

13 GORNENI Sf.Arh. Mihail ºi Gavriil EPUREªTI Reparaþii exterioare

14 CROVU Sf. Ier. Nicolae GHIMPAÞI Reparaþii exterioare

15 CÃMINEASCA Sf. Ier. Nicolae SCHITU Reparaþii exterioare

16 BULBUCATA BULBUCATA Reparaþii exterioare

17 CÂMPURELU Sf.Parascheva COLIBAªI Reparaþii exterioare

18 FALAªTOACA Sf.Gheorghe COMANA
Adormirea Maicii
Domnului

19 VLAD ÞEPEª Adormirea Maicii Domnului COMANA Lucrãri c.parohialã

20 GREACA Sf.40 de Mucenici GREACA Reparaþii exterioare

21 HOTARELE 1 Sf.Parascheva HOTARELE Reparaþii capitale

22 SCÃRIªOARA Sf.Parascheva HOTARELE Reparaþii exterioare

23 CIURARI Adormirea Maicii Domnului HOTARELE Reparaþii exterioare

24 BUDENI COMANA Lucrãri c.parohialã
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25 PRUNDU 2 Sf.Cuv.Lazãr PRUNDU Reparaþii exterioare

26 PUIENI Sf.M.M.Dimitrie PRUNDU Consolidare bisericã

27 VALEA DRAGULUI Sf.M.M.Dimitrie VALEA DRAGULUI Încãlzire centralã

28 CIOCOVENI Sf.Ioan Botezãtorul VALEA DRAGULUI Reparaþii exterioare

28 VARÃªTI Sf.Ier.Nicolae VÃRÃªTI Împrejmuire bisericã

30 DOBRENI Sf. Maria VÃRÃªTI Reparaþii exterioare

31 OBEDENI Sf.Ier.Nicolae VÃRÃªTI Reparaþii exterioare

32 COMANA Sf. Spiridon COMANA

Reparaþii exterioare
la biserica veche ºi
construcþie biserica
nouã

33 BOLINTIN DEAL 2 Sf.M.M.Gheorghe BOLINTIN DEAL Reparaþii exterioare

34 CRIVINA Sf.M.M.Dimitrie BOLINTIN DEAL
Reparaþii exterioare-
pregãtire de picturã

35 CREVEDIA MICÃ Sf.M.M.Gheorghe CREVEDIA MICÃ Lucrãri c.parohialã

36 FLOREªTI Sf.Ier.Nicolae FLOREªTI
STOENEªTI

Pregãtire de picturã

37 STOENEªTI Sf.Ier.Nicolae FLOREªTI
STOENEªTI

Lucrãri prin Mon.
Ist.

38 MÎRªA Sf.Ier.Nicolae MÎRªA Reparaþii exterioare

39 POENARI ENUTA Sf.Ier.Nicolae ULMI
Bisericã în
construcþie

40 VÎNÃTORII MICI Naºterea Maicii Domnului VÎNÃTORII MICI Lucrãri clopotniþã

41 CATEDRALA
EPISCOPALÃ

Adormirea Maicii
Domnului GIURGIU

Strane,pardosealã,
termopane, acoperiº,
încãlzire centralã

42 BUNA VESTIRE Buna Vestire GIURGIU Construcþii clãdiri

43 ÎNÃLÞAREA Sf.Treime GIURGIU
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri

44 Sf. GHEORGHE Sf. Gheorghe GIURGIU
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri

45 SF.TREIME Sf.Treime GIURGIU Consolidare

46 FRASINU Sf. Ier.Nicolae BÃNEASA Construcþii clãdiri

47 UZUNU Sf.Nicolae UZUNU
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri

48 FRÃTEªTI Sf. Ecaterina FRÃTEªTI
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri

49 PUTINEIU Sf. Ioan Botezãtorul PUTINEIU
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri



Bisericile în lucrãri de picturã
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50 TANGÂRU Adormirea Maicii Domnului STOENEªTI Lucrãri c.parohialã

51 IANCULEªTI Sf. Constantin ºi Elena STOENEªTI Lucrãri c.parohialã

52 STOENEªTI Sf. Paraschiva STOENEªTI Reparaþii exterioare

53 M-rea SF.
GHEORGHE

Sf. Gheorghe GIURGIU
Reparaþii ºi
îmbunãtãþiri

54 SCHIT SF.NICOLAE Sf. Nicolae GIURGIU Construcþii clãdiri

55
SCHIT
ACOPERÃMÂNTUL
M. DOMNULUI

Sf. Ilie CHIRIACU Construcþii clãdiri

Nr PAROHIA
BISERICA -
HRAMUL

LOCALITATEA
FELUL LUCRÃRILOR

care se executã
DOCUMENTAÞIE

1 POPEªTI Sf. Treime POPEªTI Restaurare Deviz

2 BUNAVESTIRE Bunavestire GIURGIU Picturã Deviz

3 MALU SPART Adormirea Maicii
Domnului

MALU SPART Picturã Deviz

4 TOMULEªTI Sf.Dimitrie
Basarabov

TOPORU Picturã Deviz

5 PARACLIS Sfinþii trei Ierarhi
SEMINARUL
TEOLOGIC

Picturã Deviz

6 HERÃªTI
Sf. Treime ºi
Sf.Arh.Mihail ºi
Gavriil

HERÃªTI
Picturã-continuarea
lucrãrilor

Deviz

7 CRIVINA Sf.M.M.Dimitrie CRIVINA Deviz

8 FLOREªTI Sf.Ier.Nicolae
FLOREªTI-
STOIENEªTI

M.I. Picturã Deviz

9 FRASIN Sf.Ier.Nicolae BÃNEASA Picturã Deviz

10 PIETRIªU Cuv. Paraschiva GÃUJANI Picturã Deviz

11
M-rea SF.M.M.
GHEORGHE Sf.M.M.Gheorghe GIURGIU Picturã Deviz

12 COMASCA
Sf.Împãraþi
Constantin ºi
Elena

OINACU Picturã Deviz

13
SF.IER.
NICOLAE Sf.Ier.Nicolae GIURGIU restaurare Deviz

14
CRUCEA DE
PIATRÃ Sf. Ilie UZUNU Finalizare picturã Deviz



3. Terenuri parohiale
S-au continuat verificãrile ºi se lucreazã la întocmirea unei

evidenþe a situaþiei terenurilor deþinute de cãtre parohii. Din cercetãrile
fãcute s-au constatat urmãtoarele:

1. Nu toate parohiile au acte de proprietate pe terenurile deþinute:
sesii parohiale ºi cimitire;

2. În unele situaþii, autoritatea localã nu a sprijinit preotul paroh
în vederea clarificãrii situaþiei terenurilor;

3. Preoþilor nu li s-au retrocedat întotdeauna terenurile pe vechile
amplasamente, deºi nu existau motivaþii întemeiate.

Concluzii:
1. Necesitatea urgentãrii obþinerii titlurilor de proprietate pe

terenurile deþinute de parohii;
2. Îndrumarea ºi sprijinirea preoþilor în vederea clarificãrii

situaþiei terenurilor.

4. OBIECTE DE PATRIMONIU

BISERICILE CARE DEÞIN OBIECTE DE PATRIMONIU SAU
SUSCEPTIBILE DE A FACE PARTE DIN PATRIMONIU

La acest capitol s-au facut verificãri doar în Protoieriile Bolintin
ºi Mihãileºti, urmând a se continua verificãrile în anul 2008. Obiectele
considerate ca fiind de patrimoniu naþional au fost înregistrate ºi, dupã
caz, fotografiate urmând a se analiza situaþia la fiecare parohie în parte.
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Nr PAROHIA LOCALITATEA

Dacã deþine obiecte
de patrimoniu
(se va scrie da
sau nu)

Obiecte de
suscepibile de
patrimoniu (se va
scrie da sau nu)

1 STOIENEªTI Comuna Floreºti Stoieneºti DA -

2 FLOREªTI Comuna Floreºti Stoieneºti - Da

3 TÎNTAVA Comuna Grãdinari - Da

4 BOLINTIN DEAL I Comuna Bolintin Deal - Da

5 GÃISENI Comuna Gãiseni DA -

6 CÃSCIOARELE Comuna Gãiseni DA -

7 CREVEDIA MARE Comuna Crevedia Mare DA Da



Concluzii:
Din verificãrile fãcute s-a constatat necesitatea ca fiecare parohie

sã respecte protocolul dintre Patriarhia Românã ºi Ministerul de
Interne încheiat la 5.04.2000 privind:

• Evidenþa patrimoniului bisericesc pe fiºe de obiect tip BOR;
• Actualizarea inventarelor:
• Întãrirea mãsurilor de combatere ºi prevenire a furturilor de

bunuri bisericeºti cu valoare de patrimoniu.

5. PROIECTE PENTRU ANUL 2008
A. Se va finaliza ORGANIZAREA MUZEULUI de obiecte bisericeºti de la Sediul

Episcopiei Giurgiului.
B. Se va finaliza acþiunea de INSTALARE LA TOATE BISERICILE SISTEME DE

ALARMÃ.
C. Se vor continua vizitele de informare în Protoieriile Giurgiu ºi Herãºti.
D. Se va crea o bazã de date care sã cuprindã o evidenþã exactã a situaþiei din parohii

pe sectoarele ce intrã în atribuþia compartimentului Patrimoniu bisericesc.
E. Se vor îndruma ºi informa preoþii permanent prin organele de resort asupra

tuturor situaþiilor ce vizeazã Patrimoniul bisericesc.
F. Se va intensifica activitatea de informare a preoþilor în vederea accesãrii de fonduri

nerambursabile.
G. Se va urmãri aplicarea legislaþiei statale în vigoare, a Statutului B.O.R, a

Regulamentului de organizare ºi funcþionare a B.O.R, precum ºi a ordinelor
Centrului Eparhial Giurgiu.

H. Se vor aduce la cunoºtinþa Chiriarhului toate activitãþile ce aparþin Sectorului
Patrimoniu.
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8 VÎNÃTORII MICI Comuna Vînãtorii Mici Da -

9 UIEªTI Comuna Bucºani - Da

10 NEAJLOV Comuna Clejani - Da

11 CLEJANI Comuna Clejani DA -

12 MILCOVÃÞ Comuna Letca Nouã DA -

13 IEPUREªTI Comuna Iepureºti DA

14 VALEA PLOPILOR Comuna Ghimpaþi - Da



ASISTENÞA SOCIALÃ
ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI 2007

Pr. POPA Edmond Nicolae
Consilier Social

Iubirea de oameni sau filantropia este una dintre caracteristicile
de seamã ale bisericii creºtine pentru cã izvorul ei este Dumnezeu
“ care este iubire “( I - Ioan 4,16).

Adevãrata iubire presupune jertfã, iar exemplul suprem al jertfei
este oferit de Mântuitorul Nostru Iisus Hristos “cãci Dumnezeu aºa
a iubit lumea, încât pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut L-a dat ca oricine
crede în el sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã “ (Ioan 3,16) 

Ca instituþia divinã–umanã conceputã pentru mântuirea
oamenilor, Biserica este comuniunea în iubire ºi vieþuire a acestora,
exprimatã prin filantropie. Filantropia creºtinã nu reprezintã doar o
noþiune ce se referã doar la un aspect pur material, cum existã dinainte
de apariþia creºtinismului ºi era exprimat prin milã.

Creºtinismul considerã mila o formã de manifestare a iubirii faþã
de semenul aflat în nevoi sau necazuri. Nu milostenia propriu-zisã
este principiul de bazã, ci faptul cã cel care o face se aºazã pe sine
pe aceeaºi treaptã cu cel care o primeºte, din iubire ºi compasiune,
dupã îndemnul Mântuitorului: “Cel ce are douã haine , sã dea ºi celui
ce nu are ºi cel ce are bucate sã facã asemenea. “ (Luca 3,11 ).

Filantropia, ca formã concretã de manifestare a iubirii faþã de
aproapele, a cunoscut în istoria Bisericii forme deosebite ºi multiple de
manifestare, precum: folosirea în comun a bunurilor; ajutorarea bisericilor
aflate în lipsuri, ajutorarea sãracilor, grija faþã de orfani sau vãduve,
slujirea aproapelui. Apoi creºtinii aveau sã înfiinþeze azile pentru vãduve
ºi bãtrâni, case de adãpost pentru fecioare, leagãne pentru copii pãrãsiþi
sau gãsiþi, orfelinate, case de oaspeþi pentru primirea strãinilor, azile
pentru sãraci, pentru bãtrâni, spitale.
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Filantropia s-a manifestat în diverse forme potrivit realitãþilor ºi
necesitãþilor sociale ale fiecãrei perioade din istoria creºtinismului. In
virtutea iubirii propovãduitã de Mântuitorul, Biserica a luat întotdeauna
atitudine.

Astãzi biserica noastrã se adapteazã noilor realitãþi sociale ºi îºi
continuã activitatea filantropicã prin înfiinþarea de asociaþii cu diverse
direcþii de manifestare a demersurilor social-caritative. Ea are în vedere
mai multe categorii de beneficiari ai acestora; bãtrâni, copii, sãraci,
persoane cu handicap sau de semeni stigmatizaþi de societate pentru
greºelile ce le-au sãvârºit, cãrora li se acordã sprijinul în reintegrarea
socialã ºi, în acelaºi timp, în viaþa bisericii. In contextul realitãþilor
societãþii actuale, opera filantropicã este cu atât mai necesarã cu cât
numãrul celor aflaþi în diverse neputinþe este în creºtere.

Cu binecuvântarea Prea Sfinþitului Dr. Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, în anul 2006 s-a înfiinþat, la nivelul Episcopiei Giurgiului,
Asociaþia “ Letca Nouã “ care are ca obiective principale:

1. Înfinþarea de aºezãminte sociale pentru copii orfani, copii
cu risc social;

2. Înfiinþarea de aºezãminte sociale pentru îngrijirea bãtrânilor
neputincioºi ºi cu posibilitãþi materiale reduse;

3. Înfiinþarea de cantine sociale pentru persoane de diferite
vârste fãrã posibilitãþi materiale sau cu posibilitãþi
materiale reduse;

4. Consilierea persoanelor cu diferite probleme sociale din case
de copii, spitale, penitenciar, în vederea reintegrãrii lor.

Prin sectorul social al Episcopiei Giurgiului, în anul 2007, printre
multele activitãþi social–caritative, se pot enumera:

• 19.03.2007 - “Campanie de educaþie privind drepturile 
copilului”- cu binecuvântarea Prea Sf. Dr. Ambrozie, a avut
loc acest seminar organizat de cãtre Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Giurgiu, având ca
scop formarea iniþialã ºi continuã a nouã preoþi ºi asistenþi
sociali ai Sectorului Social, din cadrul celor patru Protopopiate
ale Episcopiei Giurgiului ce intrã în contact cu domeniul
protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului.

• 30.03.2007- “Sã-L cunoaºtem ºi sã-L iubim pe Dumnezeu



“– un grup de copii preºcolari de la Gradiniþa Nr. 251 din
Bucureºti, însoþiþi de doamnele educatoare, a venit în
pelerinaj la Biserica Naºterii Maicii Domnului de la Parohia
Letca Nouã, s-au închinat la icoana fãcãtoare de minuni,
iar la final toþi copiii au primit Sf. Impãrtãºanie. 

Apoi, alãturi de preotul paroh ºi de doamnele educatoare au
vizitat colegii de la grãdiniþa din comuna unde, dupã un program
cultural de cântece ºi poezii, le-au împãrþit ca daruri îmbrãcãminte,
dulciuri ºi jucãrii, precum ºi materiale didactice.

• 13.04.2007- încã un lãcaº de cult la Penitenciarul din Giurgiu
- deþinuþii din penitenciar au primit un mare dar din partea
Episcopiei Giurgiului. Prin înfiinþarea celei de-a doua capele
a penitenciarului, Prea Sf. Dr. Ambrozie a donat o frumoasã
catapeteasmã sculptatã ºi pictatã de meºteri din zona
Neamþului, primind, cu aceastã ocazie, iconiþe ºi cãrþi de
rugãciune cei 1400 de deþinuþi.

• 17.05.2007- “Ajutã-þi aproapele ca pe tine însuþi” – în aceastã
zi au fost fãcute douã vizite la Spitalele din Ghimpaþi ºi din
Vadu Lat, unde bolnavii au primit mâncare caldã ºi pachete
cu alimente.

• 11-14.06.2007- Conferinþa semestrialã cu tema “Implicarea
preotului ºi a organelor parohiale în activitatea social-
caritativã a Bisericii” unde au participat preoþi din cadrul
Episcopiei Giurgiului.

S-a vorbit despre coordonarea activitãþii social-misionare în
protopopiate, asistenþ religioasã în unitãþile bugetare, asistenþa
medicalã caritativã, asistenþa filantropicã, oferirea serviciilor de
consultanþã socialã, sprijinul material, financiar ºi de consiliere pentru
persoanele de toate categoriile sociale defavorizate, alte proiecte din
instituþiile sociale din eparhie, derularea de proiecte cu finanþare
internã ºi externã.

• 29.05.2007- cu ocazia hramului Sf. Apostoli Petru ºi Pavel, în
Capela Penitenciarului de maximã siguranþã din Giurgiu,
Consilierul Social Popa Edmond Nicolae, alãturi de preotul
capelan Mihail Sîrbu au sãvârºit Sf. Liturghie la care a
participat o mare parte din deþinutele aflate în penitenciar, apoi
au ascultat predica ºi în final ºi-au exprimat bucuria faþã de

217

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



darurile primite ce-au constat în cãrþi de rugãciune, icoane,
cruciuliþe ºi reviste religioase.

• 05.07.2007 – un grup de creºtini din Bucureºti a participat
la o acþiune socialã la Aºezãmântul ” Sf. Maria” din localitatea
Oinacu, unde cei 20 de copii cu dizabilitãþi au primit articole
de îmbrãcãminte, alimente, dulciuri, fructe, împrietenindu–se
cu aceºtia care ºi-au exprimat dorinþa de a reveni ºi cu alte
ocazii la acest aºezãmânt.

• 20.09.2007 – în Satul Rãleºti, com. Gogoºari, prin strãdania
Preotului Valentin ªtefan, s-au întemeiat 5 case sociale cu
scopul de a adãposti mame ºi copii – victime ale violenþei în
familie, oferindu-se acest ajutor pe o perioadã determinatã de
timp pânã la rezolvarea situaþiilor familiale.

• 17.10.2007 – un grup de elevi olimpici de la liceul „Tudor Vianu“
din Bucureºti a vizitat casele de copii din Giurgiu: Casa Noastrã,
Casa Mea ºi Ioana pe care i-au ajutat cu rechizite, alimente,
fructe, dulciuri, cãrþi de matematicã ºi limba românã.

• 19.11.2007- în Parohia Iepureºti din Protoieria Mihãileºti au
început demersurile pentru înfiinþarea unei cantine sociale ce
va fi destinatã pentru ajutorarea familiilor defavorizate din
cuprinsul parohiei.

• 05-06.12.2007 - Prin Proiectul ,,Darul Sf. Nicolae”, Penitenciarul
de maximã siguranþã din Giurgiu, casele sociale de copii de pe
cuprinsul Episcopiei Giurgiului, precum ºi spitalele de la Ghimpaþi
ºi Vadu Lat au primit daruri ce au constat în diferite articole de
îmbrãcãminte, alimente, dulciuri, cãrþi de rugãciune, broºuri ºi
reviste religioase.

• 20.12.2007 – Prin Proiectul „Bucuria de a dãrui“ cu ocazia
Naºterii Domnului a avut loc Concertul de colinde de Crãciun
la Catedrala Episcopalã din Giurgiu unde elevii seminariºti,
alãturi de toþi cei prezenþi, au primit daruri însemnate la bradul
de Crãciun. In mod cu totul special, elevii seminariºti ºi preoþii
ce au format Corala Preoþeascã au primit din partea Prea Sfinþiei
Sale Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, câte o Biblie.

Un program în derulare este iniþiat pentru deschiderea
aºezãmântului social “ Grãdina Maicii Domnului “ de la Parohia Letca
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Nouã”, jud. Giurgiu, unde va fi constituit un centru de zi pentru copiii
orfani cu scopul de a-i proteja, îngriji, consilia ºi a le asigura o educaþie
moral - religioasã adecvatã.

Pânã la perfecþionarea ºi sistematizarea activitãþii social - caritative
a Bisericii noastre este necesarã iniþierea ºi organizarea unor forme
de asistenþã socialã la nivelul parohiilor. Preotul este cel mai aproape
de enoriaºi ºi este cel care poate cunoaºte cel mai bine problemele lor.
Astfel, cu sprijinul organelor parohiale, el poate iniþia o serie de acþiuni
în scop social - caritativ.

Prima activitate care se impune este aceea de identificare a celor
care au nevoie de ajutorul ºi întocmirea unor evidente pe diverse
categorii: bãtrâni singuri, bolnavi, oameni cu diverse handicapuri,
vãduve sãrace cu copii în întreþinere, orfani, creºtini lipsiþi de locuri
de muncã sau alte mijloace de întreþinere, familii cu mulþi copii etc.

Odatã cu identificarea persoanelor cãrora le sunt destinate
acþiunile filantropice, se procedeazã la strângerea de fonduri prin
colectã pentru acoperirea nevoilor acestor categorii de credincioºi.

O altã activitate este aceea a colaborãrii cu diverse instituþii sau
firme pentru gãsirea de resurse materiale sau a unor locuri de muncã
pentru cei fãrã ocupaþie aflaþi în imposibilitatea întreþinerii familiei.

Tot în cadrul activitãþilor social - caritative se poate menþiona
ajutorarea celor loviþi de diverse calamitãþi: arderea caselor, pierderea
animalelor folositoare întreþinerii familiei, internarea în spital ca urmare
a unor accidente, catastrofe naturale etc.

Un demers filantropic iniþiat de cãtre preot care depãºeºte limitele
parohiei este strângerea sub formã de donaþie ºi colectã de fonduri,
hranã, medicamente, îmbrãcãminte pentru copiii din orfelinate,
bãtrânii din aziluri, pentru cei aflaþi în spitale sau închisori.

Alte activitãþi filantropice mai pot fi: grija pentru înmormântarea
creºtineascã a celor care sunt singuri, fãrã urmaºi sau rude, ori cu
rude lipsite de posibilitãþi sau vizitarea organizatã ºi programatã a
celor bolnavi din parohie.

In toate aceste demersuri, preotul se va baza pe sprijinul organelor
parohiale: Adunarea Parohialã, Consiliul Parohial sau Comitetul
Parohial. Acestea au chiar atribuþiuni în acest sens prin art. 30, lit.
f, art. 38, lit. c ºi art.44, lit. c,d,g, din Regulamentul pentru funcþionarea
organelor deliberative din cadrul Legiuirilor B.O.R.

219

———————————————— Episcopia Giurgiului ————————————————



——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

220

Preotul ºi organele parohiale trebuie sã conlucreze ºi cu alte
instituþii ce pot oferi sprijin în activitatea social– caritativã. Ex: diverse
asociaþii ºi fundaþii, instituþii ale administraþiei locale, diferite firme
care acceptã implicarea în acþiuni caritative. 

La nivelul parohiei trebuie sã existe o strânsã legãturã cu ºcoala,
cu cadrele didactice care, prin natura activitãþii ce o desfãºoarã, pot
întregi cunoaºterea realitãþilor din mediul familial al copiilor ºi a
problemelor de ordin social care se ivesc.

In opera social- caritativã este necesarã colaborarea între parohii,
deoarece diversele probleme care apar în cadrul unora îºi pot gãsi
rezolvarea prin sprijinul celorlalte. Posibilitãþile filantropice ale
parohiilor diferã ºi trebuie sã existe spiritul creºtin de întrajutorare,
mai ales atunci când este vorba de situaþii extrem de critice provocate
de catastrofe naturale (cutremure, inundaþii, alunecãri de teren etc).

Acþiunile menþionate reprezintã doar o parte din aspectele implicãrii
preoþilor ºi a organelor parohiale în opera social- caritativã, însã toate
demersurile converg cãtre atragerea unor obiective de ordin general,
cum ar fi; aducerea la îndeplinire a misiunii pe care o are biserica pentru
cei aflaþi în dificultate, în conformitate cu învãþãtura de credinþã;
realizarea fundamentului unor instituþii sociale, ca alternative la serviciile
de asistenþã socialã pentru persoanele defavorizate care nu sunt cuprinse
în sistemul asistenþei sociale de stat, precum ºi prevenirea
instituþionalizãrii copiilor din familii cu risc social ºi a bãtrânilor singuri.

Desigur, aspectele activitãþii social- caritative a preotului, alãturi
de organele parohiale sunt mult mai diverse, iar cazurile ce fac obiectul
operei misionar– caritative sunt complexe. Datoria preotului este de
a identifica aceste situaþii ºi de a gãsi procedee optime de ajutor, în
lumina învãþãturilor creºtine ortodoxe.

În afarã de faptul cã aceste acþiuni sunt expresia concretã a
iubirii creºtine, ele sunt ºi o modalitate de contracarare a acþiunilor
de prozelitism sectar, care atrag credincioºii ortodocºi tocmai prin
aceste forme de filantropie sistematic practicate.

Dacã în trecut instituþiile de asistenþã socialã au contribuit la
rãspândirea creºtinismului, astãzi ele conduc la pãstrarea credinþei
ortodoxe ºi a învãþãturilor ei.
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EPISCOPIA GIURGIULUI -
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ 

EPISCOP – Prea Sfinþitul Dr. AMBROZIE Meleacã

CABINETUL
Prea Sfinþitului Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului

Centrul Eparhial - Strada Portului nr. 13,
Municipiul Giurgiu, Judeþul Giurgiu, cod 080015

• Vicar Administrativ – Pr. Constantin BUGA - Tel.: 0788.217.689

• Secretar Eparhial – Ierom. Teodor ªERBAN – Tel.: 0724215607

• Sector Administrativ
Consilier administrativ - Pr. Nicuºor PUFLEA - Tel.: 0723.288.634

• Biroul pentru Presã, Imagine ºi Comunicare:
Inspector - Pr. Gabriel CHIRCULEANU – Tel.: 0727.139.309

• Sectorul Economic
Consilier Economic -  Pr. Emanuel Ioan STUPARU -
Tel.: 0788.997.701

Serviciul Contabilitate - Personal
Econimist Geta MUªAT – Tel.: 0724.307.531

• Sectorul Cultural
Consilier Cultural -  Pr. Adrian CAZACU - Tel.: 0723.576.263

• Sectorul Social
Consilier Social - Pr. Edmond Nicolae POPA - Tel.: 0721.554.254

• Sectorul Patrimoniu 
Consilier Patrimoniu bisericesc - Pr. Mihail BALABAN -
Tel.: 0723.204.574 



• Sectorul Juridic
Consilier Juridic - Avocat Ion Adrian MIRICÃ - Tel.: 0721534729

• Corpul de inspecþie ºi control
Inspector Eparhial: Pr. Niculae DUMITRESCU - Tel.: 0788.639.898

• Exarhat
Exarhul Mãnãstirilor - Arhim. Irineu IURAªCU - Tel.:
0745702979

• Magazinul de obiecte bisericeºti ºi Biroul de  pelerinaje
Adresa: ªoseaua Bucureºti, Nr. 12, Mun. Giurgiu
Pr. Bogdan MIHÃESCU - Tel.: 0788.920.973, 0723.791.031

CATEDRALA EPISCOPALÃ
Adresa: ªoseaua Bucureºti, Nr. 12, Mun. Giurgiu

Ecleziarh: Ierom. Martinian BÃNICÃ – Tel.: 0744480501

Preoþi Slujitori
Pr. Petriºor PITULICE – Tel.: 0723582403
Pr. Liviu MILEA - Tel.: 0723867880
Pr. Bogdan MIHÃESCU - Tel.: 0788.920.973, 0723.791.031 

Diaconi
Arhid. Florin CHEAGÃ - Tel.: 0724564437
Diac. Grigore PANÃ – Tel.: 0726728686

MÃNÃSTIRI

• Mãnãstirea Comana 
Adresa: Comuna Comana
Stareþ – Ierom. Mihail MUSCARIU - Tel.: 0274215607

• Mãnãstirea Delta Neajlovului 
Adresa: Sat Budeni, Comuna Comana
Stareþ – Arhim. Irineu IURAªCU - Tel.: 0745702979

• Mãnãstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
Adresa : Mun. Giurgiu, ªoseaua Bucureºti Nr.81

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

222



• Manastirea Buna Vestire
Adresa: Localitatea Bolintin Vale, jud. Giurgiu, Tel: – 0765488745

• Schitul Sf. Ierarh Nicolae 
Adresa: Mun. Giurgiu, Str. Mircea cel Bãtrân
Stareþ – Protos. Narcis ALDESCU – Tel.: 0721166431

• Schitul Acoperãmântul Maicii Domnului 
Adresa: Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele
Stareþ – Ierom. Dionisie CÂRJAN – Tel.: 0730202074

ªCOLI TEOLOGICE

• Seminarul Teologic Sf. Ioan Valahul
Director: Pr. Mihai Ciprian VIªOIU – Tel.: 0728083342
Secretariat: 0246.

ADUNAREA EPARHIALÃ

Membri clerici:
• P.C. Pr. Alexandrescu Ilie
• P.C. Pr. Roºioru Stelian
• P.C. Pr. Podaru Mihãiþã
• P.C. Pr. Constantin Mirel 
• P.C. Pr. Beldiman Nicuºor
• P.C. Pr. Stãnescu Viorel
• P.C. Pr. Anicescu Marian
• P.C. Pr. Pisculungeanu Florin
• P.C. Pr. Petcu Rãzvan Lucian
• P.C. Pr. Udrea Ilie

Membri mireni:
• D-l ing. Boiangiu Victor
• D-l ing. Stãniºteanu Sergiu Noruþ
• D-l jud. Netejoru Lucian
• D-l conf. univ. dr. Ciumbericã Aurel
• D-l prof. Bulboacã Mircea
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• D-l jurist Ciobanu Dinel Victor
• D-l procuror Rãdulescu Radu
• D-l avocat Popescu Ioan
• D-l jurist Mitroi Paul Savu
• D-l avocat Vucã Emil Gabriel
• D-l ing. Bãdãlau Nicolae
• D-l Tanase Dragne
• D-l gen. (r). Dan Gheorghe
• D-l Dinu Andrei
• D-l prof. Marin Tudor
• D-l Dan Floricã
• D-l ing. Ioniþã Ion
• D-l Pãtrãºescu Radu
• D-l prof. ªandru Nicolae
• D-l jurist Carligea Stefan



225

PROTOIERIA GIURGIU
Protoiereu: Pr. Adrian BÃLESCU

PAROHIA ADRESA HRAMUL PREOÞI SLUJITORI

Buna Vestire Giurgiu,
Mircea cel Bãtrân 16

Buna vestire Manicatide Lucian 

Sf.Gheorghe Giurgiu,
Piaþa Sf. Gheorghe 8

Sf. Gheorghe
Puflea Nicuºor
Cristea Gabriel Lori
Constantin Cristian

Sf. Haralambie Giurgiu,
ªos. Sloboziei 3

Sf. Haralambie
Osman Marian
Mihoci ªtefan

Inãlþarea Domnului Giurgiu,
ªos. Bucureºti 78

Inãlþarea
Domnului

Roºioru Stelian
Gheorghe D. Ion
Mihalcea Cosmin

Sf. Treime Giurgiu,
Str. Braniºtei 1

Sf. Treime
Alexandrescu Ilie
Vâlcan Emilian
Teodorescu Teodor

Sf. Gheorghe Nou Giurgiu,
ªos. Bãlãnoaiei

Sf. Gheorghe Bufnea Ioan

Bãneasa Com. Bãneasa
Adormirea
Maicii Domnului

Burlacu Gheorghe

Meletie Com. Bãneasa,
sat Meletie

Naºterea Maicii
Domnului

Balaban Mihail
Constantin

Frasinu Com. Bãneasa,
sat Frasinu

Sf. Nicolae Botea Gheorghe

Sf. Gheorghe Com. Bãneasa,
sat Sf. Gheorghe

Sf. M.Mc.
Gheorghe

Pãcurariu Ionuþ

Pietrele Com. Bãneasa,
sat Pietrele

Adormirea
Maicii Domnului

ªerban Ion

Brãniºtari Com. Cãlugãreni,
sat Brãniºtari

Sf. Gheorghe Florea Valentin

Moºteni Dobroteºti Com. Cãlugãreni,
sat Moºteni

Sf. Nicolae Radu Gheorghiþã

Crucea de Piatrã Com. Cãlugãreni,
sat Cruce

Sf. Ilie
Constantin Valeriu
Laurenþiu

Hulubeºti de Jos Com. Cãlugãreni,
sat Hulubeºti

Sf. Nicolae Stan Iordan Iosif

Hulubeºti de Sus Com. Cãlugãreni,
sat Hulubeºti

Sf. Voievozi Neagu Ionel
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Uzunu Com. Cãlugãreni,
sat Uzunu

Sf. Nicolae Bãlescu Adrian

Daia Com. Daia Cuv. Paraschiva Viºoiu Mihai Ciprian

Dãiþa Com. Daia, sat Dãiþa Sf. Gheorghe
Cruþu Nicolae
Cãlin Mihai

Plopºoru Com. Daia,
sat Plopºoru

Cuv. Paraschiva Frâncu Marian Florin

Frãteºti Com. Frãteºti Sf. Mc.Ecaterina
Buga Constantin
Buga Gheorghe

Bãlãnoaia Com. Frãteºti,
sat Bãlãnoaia

Sf. Gheorghe Moisei Fãnicã

Cetatea Com. Frãteºti,
sat Cetatea

Sf. Ap. Petru si
Pavel

Muºat Vasilicã

Remuº Com. Frãteºti,
sat Remuº

Sf. Pantelimon Muºat Stelian

Gãujani Com. Gãujani
Adormirea Maicii
Domnului

Geadãu Costel

Fil. Cetãþuia Com. Gãujani,
Fil. Cetãþuia

Pietriºu Com. Gãujani,
sat Pietriºu

Cuv. Paraschiva Pop Vasile Florin

Gogoºari Com. Gogoºari Sf. Treime Pîrvan Florin

Rãleºti Com. Gogoºari,
sat Rãleºti

Sf. Nicolae ªtefan Valentin

Fil. Drãghiceanu Com. Gogoºari,
sat Drãghiceanu

Sf. Dumitru

Izvoru Com. Gogoºari,
sat Izvoru

Sf. Nicolae Popa Gheorghe

Gostinu Com. Gostinu Sf. Nicolae
Olteanu Valerian
Jica Marius Constantin

Izvoarele I Com. Izvoarele Cuv. Paraschiva Radu Florian

Chiriacu Com. Izvoarele,
sat Chiriacu

Adormirea
Maicii Domnului

Roºu Constantin
Chilianu Gabriel

Petru Rareº Com. Izvoarele,
sat Petru Rareº

Sf. Nicolae Cazan Virgil

Radu Vodã Com. Izvoarele,
sat Radu Vodã

Sf. Împãraþi
Constantin ºi
Elena

Pantofaru Florin

Fil. Dimitrie
Cantemir

Com. Izvoarele,
sat D.Cantemir

Sf. Nicolae

Valea Bujorului Com. Izvoarele,
sat Valea Bujorului

Sf. Voievozi Stoian Marian

Malu Com. Malu
Sf. Ioan
Botezãtorul

Vârban Ion
Cocoru George

Oinacu Com. Oinacu Adormirea Maicii
Domnului

Dutu Stelian
Constantin Mirel
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Braniºtea Com. Oinacu,
sat Braniºtea

Adormirea Maicii
Domnului

Voinea Ionuþ

Comasca Com.Oinacu,
sat Comasca

Sf. Împ.
Constantin
ºi Elena

Neacºu Marius

Putineiu Com. Putineiu
Sf. Ioan
Botezãtorul

ªtefan Marius Mugurel
Gãulea Gabriel Marian

Hodivoaia Com. Putineiu,
sat Hodivoaia

Sf. Nicolae Nidelcea Cristian

Vieru Com. Putineiu,
sat Vieru

Adormirea
Maicii Domnului

Geantã Laurenþiu
Pârvu Ion

Slobozia Com. Slobozia Sf. Mc. Gheorghe
Lungu Alexandru
Chivu Ciprian

Stãneºti I Com. Stãneºti
Naºterea Maicii
Domnului

Þapardel Marius

Stãneºti II Com. Stãneºti Sf. Nicolae Cîrstea ªtefan Ciprian

Fil Stãneºti III Com. Stãneºti
Sf. ªtefan
Petriºor Aurel

Onceºti Com. Stãneºti Sf. Vineri

Bãlanu Com. Staneºti,
sat Bãlanu

Cuv. Paraschiva Abãlaru Ionuþ Daniel

Ghizdaru Com. Stãneºti Sf. Gheorghe Jinaru Adam

Stoeneºti Com. Stoeneºti Cuv. Paraschiva
Ciocoiu Marius 
Chiºcari Ioan

Ianculeºti Com.Stoieneºti Sf.Const.Elena Neagu Liviu

Tangîru Stoeneºti,
sat Tangîru

Adormirea Maicii
Domnului

Stoica Dumitru Marius

Fil. Mirãu Stoeneºti, sat Mirãu Sf. Gheorghe

Vedea Com. Vedea Sf. Pantelimon
Vamoº Horia
Bratu Marian

Spitalul Judeþean Mun. Giurgiu Neacºu Liviu

Penitenciarul de
maximã siguranþã
Giurgiu

Mun. Giurgiu Bãlaºa Teodor
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PAROHIA ADRESA HRAMUL PREOÞI SLUJITORI

Bolintin Deal I Com. Bolintin Deal Sf. Ier. Nicolae
Popescu Mugurel
Pisculungeanu Florin

Bolintin Deal II Com. Bolintin Deal
Sf. M. Mc.
Gheorghe

Antonescu Vasile

Bolintin Vale I Com. Bolintin Vale
Adormirea Maicii
Domnului

ªerban Ion
Beldiman Nicuºor

Bolintin Vale II Com. Bolintin Vale
Acoperãmântul
Maicii Domnului

Ghiþã Nicuºor

Crivina Com. Bolintin Vale,
sat Crivina

Sf. M. Mc.
Dimitrie

Dumitrache Marin

Malu Spart Com. Bolintin Vale,
sat Malu Spart

Adormirea
Maicii Domnului

Muºat Florin
Ivan Doru

Mihai Vodã Com. Bolintin Deal,
sat Mihai Vodã

Sf. Ier. Nicolae Rotaru George

Bucºani Com. Bucºani Sf. Ier. Nicolae Manole Gherasim

Vadu Lat Com. Bucºani,
sat Vadu Lat

Sf. Arh. Mihail
ºi Gavriil

Dincã Iulian
Vladuþ Marin

Uieºti Com. Bucºani, sat
Uieºti

Buna Vestire Constantin Laurenþiu

Podiºorul Com. Bucºani, sat
Podiºorul

Sf. M. Mc.
Dimitrie

Enache Costel

Obedeni Com. Bucºani, sat
Obedeni

Adormirea
Maicii Domnului

Niculae Claudiu

Goleasca Com. Bucºani, sat
Goleasca

Adormirea
Maicii Domnului

Cosoba Com. Cosoba
Adormirea
Maicii Domnului

Chiþu Constantin

Crevedia Mare Com. Crevedia Micã
Sf. Împ.
Constantin
ºi Elena

Panã Ion

Crevedia Micã Com. Crevedia Micã
Sf. M. Mc.
Gheorghe

Busuioc Adrian Florin

Dealu Com. Crevedia Micã,
sat Dealu

Sf. Ier. Nicolae Pîrloagã Victoraº

Palanca
Com. Floreºti-
Stoeneºti, sat
Palanca

Sf. Ap. Petru
ºi Pavel

Dumitrescu Nicolae

Floreºti Com. Floreºti -
Stoeneºti

Sf. Ier. Nicolae
Popescu Valeriu
Pâslaru Iustin

Stoeneºti Com. Floreºti-
Stoeneºti

Sf. Ier. Nicolae
ªerban Mihai
Preoteasa Daniel
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Gogora
Com. Floreºti-
Stoeneºti,
sat Gogora

Sf. Arh. Mihail ºi
Gavriil

Mitroi Valentin

Cãrpeniº Com. Gãiseni,
sat Carpeniº

Sf. Ier. Nicolae Vieru Georgicã

Cãscioarele Com. Gãiseni,
sat Cascioarele

Vovidenia Stãnescu Viorel

Gãiseni Com. Gãiseni Sf. Ier. Nicolae Stãnescu Laurenþiu

Grãdinari Com. Grãdinari
Adormirea
Maicii Domnului

Petrescu Bruno

Zorile Com. Grãdinari,
sat Zorile

Sf. Ier. Nicolae Ivan Florian

Tântava Com. Grãdinari,
sat Tâtava

Sf. Treime Vasile Octavian

Bîcu Com. Joiþa,
sat Bicu

Adormirea
Maicii Domnului

Ticuleanu ªtefan

Popeºti – Manuc Com. Joiþa,
sat Popeºti –Manuc

Sf. Ier. Nicolae Schiteanu Petre

Joiþa Com. Joiþa Sf. Ier. Nicolae Pîrcãlabu Cornel

Mârºa Com. Mârºa Sf. Ier. Nicolae Drãgan Marin

Bãlãºoieni Com. Ogrezeni,
sat Bãlãºoieni

Sf. M. Mc.
Dimitrie

Pârvu ªtefan

Ogrezeni Com. Ogrezeni
Adormirea
Maicii Domnului

Palea Niculae
Pârlog Lucian

Hobaia Com. Ogrezeni,
sat Hobaia

Sf. M. Mc.
Gheorghe

Dumitrescu Valeriu

Roata Com. Roata Sf. Ier. Nicolae Murgilã Marin

Sadina Com. Roata,
sat Sadina

Adormirea
Maicii Domnului

Stroe Vasile

Cartojani Com. Roata,
sat Cartojani

Sf. M. Mc.
Gheorghe

Andrei Ionel
Antone Marian

Ulmi Com. Ulmi
Adormirea
Maicii Domnului

Udrea Ilie

Dragãneasca Com. Ulmi,
sat Drãgãnesca

Sf. Ier. Nicolae Cotorceanu Adrian

Icoana Com. Ulmi,
sat Icoana

Adormirea
Maicii Domnului

Spãtaru Vali

Poenari Enuþa Com. Ulmi,
sat Poenari Enuþa

Sf. Ier. Nicolae Dinicã Anton

Trestieni Com. Ulmi,
sat Trestieni

Sf. Ier. Nicolae Rotaru Robert

Deleni Com. Ulmi,
sat Deleni

Adormirea
Maicii Domnului

Florea Nicolae

Izvorul Com. Vânãtorii Mici,
sat Izvorul

Sf. Treime Rãdulescu Gerald
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Vânãtorii Mari Com. Vânãtorii Mici
Sf. M. Mc.
Gheorghe

Zotea Cãlin

Vânãtorii Mici Com. Vânãtorii Mici
Naºterea
Maicii Domnului

Rizea Marin

Zãdãriciu Com. Vânãtorii Mici,
sat Zãdãriciu

Sf. Ier. Nicolae Petrescu Calistrat

PAROHIA COMUNA HRAMUL PREOÞI SLUJITORI

Varlaam Com. Adunaþii
Copãceni

Adormirea Maicii
Domnului

Bãtrâneanu Eduard

Pîslari Com. Adunaþii
Copãceni

Sf. Cuv.
Paraschev

Moldovan Dorin Cristian

Mogoºeºti Com. Adunaþii
Copãceni

Sf. Împ.
Constantin ºi
Elena

Chirculeanu Gabriel

Adunaþii Copãceni Com. Adunaþii
Copãceni

Adormirea Maicii
Domnului

Popescu Geraldin
Ciobanu Viorel

Darãºtii de sus Com. Adunaþii
Copãceni

Sf. Ier. Nicolae Alexe Cristian

Bulbucata Com. Bulbucata
Sf. M. Mc.
Gheorghe

Niþã Antonio Cristian
Virgil Marin

Fãcãu Com. Bulbucata,
sat Fãcãu

Sf. Arhid. Stefan Mihai Florentin

Pãdureni Com. Buturugeni
Adormirea Maicii
Domnului

Mîrºolea Ion

Saxoni Com. Buturugeni
Adormirea Maicii
Domnului

Mihalea Dan Mihail

Podul Doamnei Clejani
Sf. Împ.
Constantin
ºi Elena

Dragomir Georgicã

Neajlov Clejani
Adormirea
Maicii Domnului

Porlogea Corneliu

Clejani Com. Clejani Sf. Voievozi
Ciocan Costel
Farmazon Costinel

Gorneni Com. Epureºti
Sf. Arh. Mihail
ºi Gavriil

Voicilã Vasile

Epureºti Com. Epureºti Sf. Ier. Nicolae
Dobre Laurenþiu
Antasiuc Florentin

Copaciu Com. Ghimpaþi
Sf. Constantin
ºi Elena

Anicescu Marian

Crovu Com. Ghimpaþi Sf. Ier. Nicolae Vãtafu Gheorghe
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Naipu Com. Ghimpaþi Sf. Ier. Nicolae Turcu Costel

Valea Plopilor Com. Ghimpaþi
Sf. Arh. Mihail
ºi Gavriil

Geonea Orlando

Sãlcioara Com. Ghimpaþi Sf. Ier. Nicolae Lovin Virgil

Letca Nouã Com. Letca Nouã
Sf. Constantin
ºi Elena

Popa Edmond

Letca Veche Com. Letca Nouã
Sf. Constantin
ºi Elena

?

Milcovãþ Com. Letca Nouã
Adormirea
Maicii Domnului

Panasiu Sorin
Sfetcu Marian

Mihãileºti I Com. Mihãileºti
Sf. Constantin
ºi Elena

Georgescu George

Mihãileºti II Com. Mihãileºti
Sf. Arh. Mihail
ºi Gavriil

Burcea Cornel

Novaci Com. Mihãileºti
Adormirea
Maicii Domnului

Þârdea Ioan

Drãgãnescu Com. Mihãileºti Sf. Ier. Nicolae Petcu Rãzvan Lucian

Popeºti Com. Mihãileºti Sf. Treime Mihãiþã Constantin

Rãsucenii de Jos Com. Rãsuceni
Adormirea
Maicii Domnului

Blogoº Traian Viorel

Rãsucenii de Sus Com. Rãsuceni Sf. Ier. Nicolae Pieleanu Alexandru

Carapancea Com. Rãsuceni,
sat Carapancea

Sf. Ioan
Botezãtorul

Popescu Daniel

Cucuruzu Com. Rãsuceni, sat
Cucuruzu

Sf. Ier. Nicolae Pieleanu Marin

Bila Com. Schitu
Sf. Ioan
Botezãtorul

Nicolae Mihai

Cãmineasca Com. Schitu Sf. Ier. Nicolae Dragomir Sebastian

Schitu Com. Schitu
Sf. Ioan
Botezãtorul

Stoica

Vlaºinu Com. Schitu Sf. Ier. Nicolae Apaitan Daniel Romi

Singureni Com. Singureni
Sf. Constantin
ºi Elena

Usturoi Victor
Dincã Mihai Emanuel

Crânguri Com. Singureni,
sat Crânguri

Sf. Ioan
Botezãtorul

Turnea Ionuþ

Stejaru Com. Singureni
Sf. Constantin
ºi Elena

Badea Ion

Toporu Com. Toporu
Adormirea
Maicii Domnului

Anton Liviu
Anton Mircea Vali

Tomuleºti Com. Toporu
Sf. M. Mc.
Dimitrie

Gheorlan Constantin 



PROTOIERIA HEREªTI
Protoiereu: Pr. Mihãiþã PODARU

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

232

PAROHIA ADRESA HRAMUL PREOÞI SLUJITORI

Câmpurelu Com. Colibaºi,
sat Câmpurelu

Sf. Cuv.
Parascheva

Dima Adrian

Colibaºi Com. Colibaºi,
Sf. Cuv.
Parascheva

Pîrvu Mihai

Falaºtoaca Com. Comana,
sat Falaºtoaca

Sf. Gheorghe Cojocariu Cezar

Grãdiºtea Com. Comana,
sat Grãdiºtea

Adormirea
Maicii Domnului

Miºu Gheorghe

Budeni Com. Comana,
sat Budeni

Adormirea
Maicii Domnului

Ulescu

Vlad Þepeº Com. Comana,
sat Vlad Þepeº

Adormirea
Maicii Domnului

Pantazi Nicolae Silviu

Gostinari Com. Gostinari
Sf. Cuv.
Parascheva

Antonescu Nicolae
Vlãdescu Adrian

Mironeºti Com. Gostinari,
sat Mironeºti

Sf. Nicolae
Stavricã Alexandru
Cornel

Greaca Com. Greaca Sf. 40 Mucenici
Georgescu Alin
Popescu Aurel

Puþu Greci Com. Greaca,
sat Puþu Greci

Sf. Dumitru Jugãnaru Laurenþiu

Zboiu Com. Greaca,
sat Zboiu

Sf. Treime Ciocanel Marian

Hotarele I Com. Hotarele
Sf. Cuv.
Paraschiva

Iancu Petre

Hotarele II Com. Hotarele
Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavriil

Costache Ion

Scãriºoara Com. Hotarele,
sat Scãriºoara

Sf. Cuv.
Parascheva

Rãdoi Florian

Izvoarele Com. Hotarele,
sat Izvoarele

Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavriil

Iordache Florin

Ciurari Com. Hotarele,
sat Ciurari

Adormirea
Maicii Domnului

Miu Viorel

Herãºti Com. Herãºti Sf. Treime Podaru Mihãiþã

Dadilov Com. Mihai Bravu
Sf. Cuv.
Parascheva

Dumitru Nelu
ªerban Ion

Prundu I Com. Prundu
Sf. M. Mc.
Dimitrie

Dinu Marin
Manole Octavian

Prundu II Com. Prundu Sf. Cuv. Lazãr Dinu Dimitrie

Puieni Com. Prundu,
sat Puieni

Sf. M. Mc.
Dimitrie

Staicu Eugen
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Valea Dragului Com. Valea Dragului
Sf. M. Mc.
Dimitrie

Alexandrescu Iulian
Anton

Ciocoveni Com. Valea Dragului,
sat Ciocoveni

Sf. Ioan
Botezãtorul

Coc Gheorghe

Vãrãºti Com. Vãrãºti Sf. Ier. Nicolae
Oprea Robertino Aristide
Gheorghe C. Ion

Obedeni Com. Vãrãºti,
sat Obedeni

Sf. Ier. Nicolae Roman Cristea

Comana Com. Comana Sf. Spiridon
Dumitrache Laurenþiu
Mitu Florin





VIII.

DOCUMENT



STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ªI
FUNCÞIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Dispoziþii generale
Art.1 – Biserica Ortodoxã Românã este comunitatea creºtinilor

ortodocºi, clerici, monahi ºi mireni, constituiþi canonic în parohii ºi
mânãstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în interiorul ºi în
afara graniþelor României, care mãrturisesc pe Dumnezeu în Sfânta
Treime, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi ºi al
Sfintei Tradiþii ºi participã la viaþa Bisericii prin aceleaºi Sfinte Taine,
slujbe liturgice ºi rânduieli canonice. 

Art.2 – (1) Biserica Ortodoxã Românã, de origine apostolicã, este
ºi rãmâne în comuniune ºi unitate dogmaticã, liturgicã ºi canonicã
cu Biserica Ortodoxã univers alã. 

(2) Biserica Ortodoxã Românã este autocefalã ºi unitarã în
organizarea ºi în lucrarea sa pastoralã, misionarã ºi administrativã. 

Art.3 – (1) Biserica Ortodoxã Românã are conducere sinodalã
ierarhicã, potrivit învãþãturii ºi canoanelor Bisericii Ortodoxe ºi tradiþiei
sale istorice.

(2) Biserica Ortodoxã Românã se administreazã în mod autonom
prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici ºi mireni,
potrivit Sfintelor Canoane, dispoziþiilor prezentului Statut ºi altor
dispoziþii ale autoritãþii bisericeºti competente.

Art.4 – (1) Biserica Ortodoxã Românã este autonomã faþã de Stat
ºi faþã de alte instituþii.

(2) Biserica Ortodoxã Românã stabileºte relaþii de dialog ºi
cooperare cu Statul ºi cu diferite instituþii pentru împlinirea misiunii
sale pastorale, spiritual-culturale, educaþionale ºi social-filantropice.

Art.5 – (1) Biserica Ortodoxã Românã cuprinde pe creºtinii
ortodocºi din þarã ºi pe creºtinii ortodocºi români din afara graniþelor
þãrii, precum ºi pe cei primiþi canonic în comunitãþile ei.

(2) Biserica Ortodoxã Românã este naþionalã ºi majoritarã potrivit

236



vechimii apostolice, tradiþiei, numãrului de credincioºi ºi contribuþiei
sale deosebite la viaþa ºi cultura poporului român. Biserica Ortodoxã
Românã este Biserica neamului românesc.

PARTEA I

Organizarea
Art.6 – (1) Biserica Ortodoxã Românã este organizatã ca Patriarhie,

cu titulatura “Patriarhia Românã”.
(2) Patriarhia Românã cuprinde eparhii (Arhiepiscopii ºi

Episcopii) grupate în Mitropolii, precum ºi alte unitãþi în interiorul
sau în afara graniþelor României, dupã cum urmeazã:

A. În interiorul graniþelor României:

I. Mitropolia Munteniei ºi Dobrogei, cuprinzând:
1. Arhiepiscopia Bucureºtilor, cu sediul în municipiul Bucureºti.
2. Arhiepiscopia Tomisului, cu sediul în municipiul Constanþa.
3. Arhiepiscopia Târgoviºtei, cu sediul în municipiul Târgoviºte.
4. Episcopia Argeºului ºi Muscelului, cu sediul în municipiul Curtea

de Argeº.
5. Episcopia Buzãului ºi Vrancei, cu sediul în municipiul Buzãu.
6. Episcopia Dunãrii de Jos, cu sediul în municipiul Galaþi.
7. Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor, cu sediul în municipiul Slobozia.
8. Episcopia Alexandriei ºi Teleormanului, cu sediul în municipiul

Alexandria.
9. Episcopia Giurgiului, cu sediul în municipiul Giurgiu.
10. Episcopia Tulcii, cu sediul în municipiul Tulcea.

II. Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei, cuprinzând:
11. Arhiepiscopia Iaºilor, cu sediul în municipiul Iaºi.
12. Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, cu sediul în municipiul Suceava.
13. Episcopia Romanului, cu sediul în municipiul Roman.
14. Episcopia Huºilor, cu sediul în municipiul Huºi.

III. Mitropolia Ardealului, cuprinzând: 
15. Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în municipiul Sibiu.
16. Episcopia Covasnei ºi Harghitei, cu sediul în municipiul Miercurea

Ciuc.
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IV. Mitropolia Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului,
cuprinzând:

17. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, cu sediul în
municipiul Cluj-Napoca.

18. Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu sediul în municipiul Alba Iulia.
19. Episcopia Ortodoxã Românã a Oradiei, cu sediul în municipiul

Oradea.
20. Episcopia Ortodoxã Românã a Maramureºului ºi Sãtmarului, cu

sediul în municipiul Baia Mare.
21. Episcopia Sãlajului, cu sediul în municipiul Zalãu.

V. Mitropolia Olteniei, cuprinzând:
22. Arhiepiscopia Craiovei, cu sediul în municipiul Craiova.
23. Episcopia Râmnicului, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea.
24. Episcopia Severinului ºi Strehaiei, cu sediul în municipiul Drobeta-

Turnu Severin.
25. Episcopia Slatinei, cu sediul în municipiul Slatina.

VI. Mitropolia Banatului, cuprinzând: 
26. Arhiepiscopia Timiºoarei, cu sediul în municipiul Timiºoara.
27. Episcopia Aradului, Ienopolei, Hãlmagiului ºi Hunedoarei, cu sediul
în municipiul Arad.
28. Episcopia Caransebeºului, cu sediul în municipiul Caransebeº.
29. Episcopia Daciei Felix, cu sediul administrativ în Vârºeþ.
30. Episcopia Ortodoxã Românã din Ungaria, cu sediul în Gyula.

VII. Unitãþi dependente direct de Patriarhia Românã:
Vicariatul Ortodox Ucrainean, cu sediul în municipiul
Sighetul Marmaþiei.

B. În afara graniþelor României:

I. Mitropolia Basarabiei, autonomã ºi de stil vechi ºi
Exarhat al Plaiurilor, cuprinzând:

31. Arhiepiscopia Chiºinãului, cu sediul în municipiul Chiºinãu.
32. Episcopia de Bãlþi (fostã a Hotinului), cu sediul în oraºul Bãlþi.
33. Episcopia Basarabiei de Sud (fostã de Cetatea Albã-Ismail), cu

sediul în oraºul Cantemir.
34. Episcopia Ortodoxã a Dubãsarilor ºi a toatã Transnistria (fostã

Misiunea Ortodoxã Românã din Transnistria), cu sediul la Dubãsari.
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II. Mitropolia Ortodoxã Românã a Europei Occidentale ºi
Meridionale, cuprinzând: 

35. Arhiepiscopia Ortodoxã Românã a Europei Occidentale, cu sediul
la Paris.

36. Episcopia Ortodoxã Românã a Italiei, cu sediul la Roma.
37. Episcopia Ortodoxã Românã a Spaniei ºi Portugaliei, cu sediul

la Madrid.

III. Mitropolia Ortodoxã Românã a Germaniei, Europei
Centrale ºi de Nord, cuprinzând: 

38. Arhiepiscopia Ortodoxã Românã a Germaniei, cu sediul la
Nürnberg.

39. Episcopia Ortodoxã Românã a Europei de Nord, cu sediul la
Stockholm.

IV. (40) Arhiepiscopia Ortodoxã Românã a celor douã
Americi, cu sediul la Chicago.

V. (41) Episcopia Ortodoxã Românã a Australiei ºi Noii
Zeelande, cu sediul la Melbourne.

VI. Reprezentanþe ale Patriarhiei Române: Aºezãmintele
Româneºti de la Locurile Sfinte (Ierusalim, Iordan ºi
Ierihon), Parohia Ortodoxã Românã de la Sofia
(Bulgaria), Reprezentanþa Patriarhiei Române pe lângã
instituþiile europene (Bruxelles).

VII. Unitãþile ortodoxe române care pãstreazã legãturi
spirituale ºi culturale cu Patriarhia Românã:
Aºezãmintele Româneºti din Sfântul Munte Athos
(Prodromu, Lacu ºi altele).

Art. 7 – (1) Înfiinþarea, desfiinþarea, modificarea teritorialã ºi
schimbarea titulaturii Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor ºi Episcopiilor se
fac prin hotãrâri ale Sfântului Sinod þinând seama de cerinþele pastoral-
misionare ºi luând în considerare organizarea administrativ-teritorialã
a statului.

(2) Titulatura Mitropoliþilor, Arhiepiscopilor ºi Episcopilor este cea
a Mitropoliei sau a eparhiei în care pãstoresc. Titulatura Episcopilor-vicari
patriarhali, a Episcopilor-vicari ºi a Arhiereilor-vicari se stabileºte de Sfântul
Sinod, la propunerea Patriarhului pentru Episcopii-vicari patriarhali ºi a
Chiriarhului locului pentru Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari.
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(3) Ierarhii eparhioþi din unele scaune chiriarhale cu trecut istoric
recunoscut ºi cu importanþã pastoral-misionarã, administrativã ºi cultural-
naþionalã, care s-au distins printr-o slujire chiriarhalã deosebitã ºi
îndelungatã a Bisericii, la propunerea Patriarhului fãcutã în consultare
cu Sinodul Permanent, pot primi cu aprobarea Sfântului Sinod ranguri
cu titlu personal, de mitropolit onorific cei dintre arhiepiscopi ºi de
arhiepiscop onorific cei dintre episcopi, eparhia pãstrându-ºi în
continuare locul stabilit în dipticele canonic ºi administrativ al Bisericii
Ortodoxe Române. De asemenea, Episcopiile vechi pot deveni Arhiepiscopii,
pe baza unei motivaþii temeinice.

(4) Membrii Sfântului Sinod cãrora li se acordã ranguri onorifice
cu titlu personal vor fi înscriºi în lista membrilor Sfântului Sinod ºi
pomeniþi la slujbele religioase dupã Mitropoliþii, respectiv, dupã
Arhiepiscopii din ordinea administrativã a Bisericii Ortodoxe Române.

(5) Succesorii în scaunul arhiepiscopilor ºi episcopilor care au
primit ranguri onorifice cu titlu personal nu preiau dreptul de a folosi
aceste ranguri.

(6) Hotãrârile luate în temeiul prevederilor alin. 1, 2 ºi 3 din
prezentul articol se comunicã ministerului de resort.

Art. 8 – (1) Organizarea canonicã ºi pastoralã a credincioºilor
ortodocºi români din afara graniþelor României se asigurã de cãtre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

(2) Episcopiile, Arhiepiscopiile, Mitropoliile ºi alte unitãþi
bisericeºti din afara graniþelor þãrii sunt organizate ºi funcþioneazã în
conformitate cu statutele proprii, aprobate de Sfântul Sinod,
concordante cu Statutul pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii
Ortodoxe Române.

CAPITOLUL I

Organizarea centralã
Art.9 – În Biserica Ortodoxã Românã, la nivel central funcþioneazã:

I. Organisme centrale deliberative:
A. Sfântul Sinod,
B. Sinodul Permanent,
C. Adunarea Naþionalã Bisericeascã.
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II. Organisme centrale executive:
A. Patriarhul,
B. Consiliul Naþional Bisericesc,
C. Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc.

III. Organisme centrale administrative:
A. Cancelaria Sfântului Sinod,
B. Administraþia Patriarhalã.

Dispoziþii comune
Art.10 – (1) Organismele centrale deliberative ºi executive

bisericeºti sunt valabil constituite cu prezenþa a cel puþin douã treimi
din numãrul membrilor lor ºi iau hotãrâri, de regulã, cu votul a
jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenþi. 

(2) Validarea sau invalidarea mandatelor membrilor clerici ºi
mireni aleºi se face de cãtre Adunarea Naþionalã Bisericeascã.

(3) Convocarea organismelor centrale deliberative, cu precizarea
ordinii de zi, se face de cãtre Preºedinte, cu cel puþin 14 zile înainte
de data fixatã pentru ºedinþã, iar în cazuri excepþionale în cel mai
scurt timp posibil.

(4) Deschiderea ºi închiderea ºedinþelor de lucru ale organismelor
centrale deliberative ºi executive se face de cãtre Preºedinte. 

(5) Procesul-verbal al fiecãrei ºedinþe de lucru a organismelor
centrale deliberative ºi executive se semneazã de Preºedinte ºi de
Secretarii desemnaþi.

(6) Hotãrârile organismelor centrale deliberative ºi executive sunt
obligatorii pentru întreaga Bisericã Ortodoxã Românã. 

Secþiunea I

Organisme centrale deliberative

A. Sfântul Sinod
Art.11 – Sfântul Sinod este cea mai înaltã autoritate a Bisericii

Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate.
Art.12 – (1) Sfântul Sinod se compune din: Patriarh ºi toþi Mitropoliþii,

Arhiepiscopii, Episcopii eparhioþi, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-
vicari ºi Arhiereii-vicari în funcþiune. Ierarhii în funcþie au îndatorirea de
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a-ºi desfãºura activitatea în cooperare sinodalã, supunându-se hotãrârilor
Sfântului Sinod ºi prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii
retraºi din funcþie au îndatorirea de a pãstra disciplina canonicã sinodalã.

(2) Preºedintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa
Patriarhului, preºedinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul
Moldovei ºi Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul
Banatului, ceilalþi Mitropoliþi, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate
cu ordinea canonicã a eparhiilor din Patriarhia Românã (diptice).

(3) Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari
patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.

Art.13 – Sfântul Sinod se întruneºte anual în cel puþin douã
ºedinþe de lucru în perioadele de primãvarã ºi toamnã, iar în ºedinþe
extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Sfântul Sinod se poate întruni
ºi în ºedinþe solemne.

Art.14 – Atribuþiile Sfântului Sinod sunt:
a. Pãstreazã unitatea dogmaticã, liturgicã ºi canonicã în Biserica

Ortodoxã Românã, precum ºi comuniunea cu întreaga Bisericã Ortodoxã;
b. Examineazã orice problemã de ordin dogmatic, liturgic, canonic

ºi pastoral-misionar, pe care o soluþioneazã în conformitate cu
învãþãtura Bisericii Ortodoxe ºi hotãrãºte, potrivit Sfintelor Canoane,
asupra problemelor bisericeºti de orice naturã;

c. Hotãrãºte cu privire la sfinþirea Sfântului ºi Marelui Mir,
potrivit cerinþelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxã Românã;

d. Hotãrãºte în privinþa canonizãrii sfinþilor ºi emite Tomosul
de proclamare a canonizãrii;

e. Exprimã poziþia oficialã a Bisericii Ortodoxe Române asupra
proiectelor de acte normative ale Statului referitoare la activitatea
cultelor, la învãþãmântul teologic ºi religios, la asistenþa socialã ºi
religioasã, la patrimoniul cultural-naþional, în special cel bisericesc,
precum ºi în alte domenii de interes bisericesc ºi social; 

f. Aprobã, cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor
prezenþi, Statutul pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii
Ortodoxe Române ºi hotãrãºte asupra modificãrii acestuia;

g. Aprobã regulamentele bisericeºti întocmite în conformitate cu
prezentul Statut;

h. Iniþiazã ºi aprobã acorduri ºi parteneriate cu Statul ºi cu alte
instituþii în domenii de interes general bisericesc;
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i. Exprimã poziþia oficialã a Bisericii Ortodoxe Române în
probleme de interes general ale societãþii;

j. Aprobã, cu o majoritate de douã treimi din numãrul membrilor
prezenþi, înfiinþarea, desfiinþarea, modificarea teritorialã ºi schimbarea
titulaturii eparhiilor ºi Mitropoliilor aparþinãtoare Patriarhiei Române;

k. Aprobã statutele eparhiilor, Mitropoliilor ºi ale altor unitãþi
bisericeºti din afara graniþelor României;

l. Alege, cu voturile a douã treimi din totalul membrilor prezenþi,
pe Patriarh, ºi cu voturile a jumãtate plus unu din totalul membrilor
prezenþi, pe Mitropoliþii, Arhiepiscopii ºi pe Episcopii eparhioþi pentru
eparhiile aparþinãtoare Patriarhiei Române;

m. Alege, cu voturile a jumãtate plus unu din totalul membrilor
prezenþi, pe Episcopii-vicari patriarhali, pe Episcopii-vicari ºi pe
Arhiereii-vicari;

n. Emite Gramata pentru întronizarea Patriarhului;
o. Hotãrãºte cu privire la retragerea ierarhilor ºi stabileºte

drepturile acestora;
p. Hotãrãºte, cu o majoritate de douã treimi din totalul membrilor

sãi, cu privire la trimiterea în judecatã canonicã a acelora dintre membrii
sãi care sunt învinuiþi de abateri de la învãþãtura ºi disciplina Bisericii;

q. Aprobã sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în
materie de caterisire ºi se pronunþã asupra cererilor de iertare ale
acestora, cu avizul prealabil al  Chiriarhului locului;

r. Îndrumã ºi supravegheazã ca activitatea organismelor
deliberative ºi executive de la Episcopii, Arhiepiscopii, Mitropolii ºi
Patriarhie sã se desfãºoare potrivit prevederilor statutare ºi regulamentare
bisericeºti;

s. Iniþiazã ºi cultivã relaþii frãþeºti inter-ortodoxe, relaþii de dialog
ºi cooperare inter-creºtinã ºi inter-religioasã pe plan naþional ºi
internaþional;

t. Aprobã normele privind organizarea ºi funcþionarea unitãþilor
de învãþãmânt teologic preuniversitar ºi universitar, precum ºi cele
privind predarea religiei în ºcolile de stat, particulare ºi confesionale.
Stabileºte normele privind învãþãmântul confesional de toate nivelurile,
precum ºi programele pentru catehizarea tinerilor ºi adulþilor;

u. Aprobã normele activitãþii misionar-pastorale ºi pe cele pentru
promovarea vieþii religioase ºi morale a clerului;

v. Stabileºte normele activitãþii de asistenþã social-filantropicã
pentru întreaga Bisericã Ortodoxã Românã ºi aprobã mãsurile pentru
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organizarea asistenþei religioase în armatã, penitenciare, spitale,
cãmine pentru copii ºi pentru bãtrâni, aºezãminte sociale destinate
persoanelor defavorizate etc.;

w. Hotãrãºte înfiinþarea, organizarea ºi desfiinþarea asociaþiilor
ºi fundaþiilor bisericeºti cu caracter naþional care sunt constituite ºi
conduse de cãtre Biserica Ortodoxã Românã; acordã sau retrage
binecuvântarea (aprobarea) pentru înfiinþarea, organizarea ºi
desfiinþarea asociaþiilor ºi fundaþiilor ortodoxe din Patriarhia Româna
care au conducere proprie ºi activeazã în eparhiile acesteia.

x. Iniþiazã, autorizeazã ºi supravegheazã traducerea, diortosirea,
editarea ºi difuzarea Sfintei Scripturi, tipãrirea ºi rãspândirea cãrþilor
de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie ºi a manualelor
de religie; supravegheazã din punct de vedere dogmatic, liturgic ºi canonic,
lucrãrile de arhitecturã, picturã, sculpturã ºi alte forme de artã
bisericeascã ortodoxã ºi ia mãsurile cuvenite în caz de abateri;

y. Aprobã anual modul de constituire ºi de repartizare a Fondului
Central Misionar; instituie fonduri speciale ºi stabileºte modul de
constituire ºi destinaþia acestora;

z. Interpreteazã, în formã definitivã ºi obligatorie, pentru toate
organismele bisericeºti, dispoziþiile statutare sau regulamentare.

Art.15 – (1) Pentru studierea ºi formularea propunerilor asupra
problemelor ce urmeazã a se supune deliberãrii, Sfântul Sinod alege,
dintre membrii sãi, patru Comisii sinodale.

(2) Fiecare Comisie este prezidatã de un Mitropolit ºi are un
raportor. Ceilalþi mitropoliþi sunt co-preºedinþi ai Comisiilor în care
sunt repartizaþi de Sfântul Sinod.

(3) Comisiile Sfântului Sinod sunt:
a. Comisia Pastoralã, Monahalã ºi Socialã,
b. Comisia Teologicã, Liturgicã ºi Didacticã,
c. Comisia Canonicã, Juridicã ºi pentru Disciplinã,
d. Comisia pentru Comunitãþi Externe, Relaþii inter-ortodoxe,

inter-creºtine ºi inter-religioase.
(4) Sfântul Sinod decide dacã o problemã trebuie examinatã în

comun de douã sau mai multe Comisii.
(5) Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau

temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor sub-comisii speciale
afiliate uneia din cele patru Comisii. Din sub-comisii pot face parte
ºi ierarhi din alte comisii ºi pot fi cooptaþi profesori de teologie, clerici,
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monahi, mireni, specialiºti în domeniul abordat, dupã modelul Sub-
comisiei pentru canonizarea sfinþilor români.

Art.16 – Sfântul Sinod poate invita în Comisiile sale, pentru
consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiºti
în domenii abordate.

B. Sinodul Permanent
Art.17 – (1) Sinodul Permanent este organismul central

deliberativ care funcþioneazã în timpul dintre ºedinþele Sfântului Sinod,
când importanþa unor probleme impune examinarea lor fãrã întârziere.

(2) Sinodul Permanent se compune din Patriarh ºi toþi
Mitropoliþii în funcþie de la eparhiile din þarã ºi din afara graniþelor
României. Din Sinodul Permanent fac parte ºi alþi trei ierarhi eparhioþi
(1 Arhiepiscop ºi 2 Episcopi) desemnaþi anual de Sfântul Sinod.

(3) Preºedintele Sinodului Permanent este Patriarhul. În lipsa
Patriarhului, ºedinþele Sinodului Permanent sunt prezidate în
ordinea prevãzutã la art.12, alin. 2 din prezentul Statut.

(4) Convocarea Sinodului Permanent, cu precizarea ordinii de
zi, se face de cãtre Preºedintele sãu, ori de câte ori este nevoie.

(5) Secretarul Sfântului Sinod este ºi Secretarul Sinodului
Permanent.

(6) Sinodul Permanent ia hotãrâri valabile prin consens sau cu
votul a jumãtate plus unu dintre membrii prezenþi.

(7) Dispoziþiile art.16 din prezentul Statut se aplicã ºi cu privire
la ºedinþele Sinodului Permanent.

Art.18 – (1) Sinodul Permanent exercitã, în timpul dintre
ºedinþele Sfântului Sinod, atribuþiile acestuia prevãzute la art.14, lit.
e, i, r, t ºi x.

(2) Sinodul Permanent, la solicitarea Patriarhului sau a
membrilor sãi, examineazã ºi formuleazã propuneri privind probleme
ce urmeazã a fi aduse în dezbaterea Sfântului Sinod.

(3) Sinodul Permanent exercitã orice alte atribuþii ce i se dau
de cãtre Sfântul Sinod sau prin Statut ºi regulamente.

(4) Sinodul Permanent aduce la cunoºtinþã Sfântului Sinod,
pentru ratificare, hotãrârile luate în timpul dintre ºedinþele acestuia.

C. Adunarea Naþionalã Bisericeascã
Art.19 – Adunarea Naþionalã Bisericeascã este organismul

central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele
administrative, sociale, culturale, economice ºi patrimoniale.
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Art.20 – (1) Adunarea Naþionalã Bisericeascã este alcãtuitã din
câte trei reprezentanþi ai fiecãrei eparhii, un cleric ºi doi mireni, delegaþi
de Adunãrile Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegaþi
pentru cel mult douã mandate. 

(2) Ierarhii Sfântului Sinod participã la lucrãrile Adunãrii
Naþionale Bisericeºti.

(3) Preºedintele Adunãrii Naþionale Bisericeºti este Patriarhul.
În lipsa Patriarhului, ºedinþele sunt prezidate în ordinea prevãzutã
în art.12, alin. 2 din prezentul Statut.

(4) Hotãrârile Adunãrii Naþionale Bisericeºti devin executorii dupã
ratificarea lor de cãtre Sfântul Sinod.

Art.21 – Adunarea Naþionalã Bisericeascã se întruneºte o datã pe
an în ºedinþã de lucru, iar, în caz de necesitate, ori de câte ori este nevoie.
Adunarea Naþionalã Bisericeascã se întruneºte ºi în ºedinþe solemne.

Art.22 – Atribuþiile Adunãrii Naþionale Bisericeºti sunt:
a. Susþine drepturile ºi activitãþile Bisericii Ortodoxe Române;
b. Avizeazã regulamente de aplicare ale prezentului Statut cu

privire la domenii de activitate date în competenþa sa de cãtre Sfântul
Sinod;

c. La propunerea Patriarhului, alege pe membrii Consiliului
Naþional Bisericesc;

d. Adoptã mãsuri generale pentru sprijinirea aºezãmintelor
culturale, social-filantropice, economice ºi fundaþionale ale Bisericii;

e. Stabileºte mijloacele de ajutorare ale organismelor ºi
instituþiilor centrale bisericeºti;

f. Examineazã ºi aprobã Raportul general anual al Consiliului
Naþional Bisericesc, privind activitatea din Biserica Ortodoxã Românã
ºi hotãrãºte cu privire la mãsurile ce trebuie luate pentru buna
desfãºurare a vieþii bisericeºti;

g. Aprobã contul de execuþie bugetarã ºi bilanþul financiar-
contabil al Administraþiei Patriarhale, al Institutului  Biblic ºi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române ºi al instituþiilor centrale bisericeºti;

h. Aprobã bugetul general al Administraþiei Patriarhale, al
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ºi al
instituþiilor centrale bisericeºti;

i. Aprobã mãsuri unitare privind administrarea bunurilor mobile
ºi imobile, aflate în proprietatea sau folosinþa unitãþilor de cult din
întreaga Bisericã Ortodoxã Românã, precum ºi a celor fundaþionale;
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j. Aprobã proiecte sociale, culturale, educaþionale ºi
comunicaþionale;

k. Stabileºte mijloacele de ajutorare a românilor din afara
graniþelor României;

l. Exercitã orice alte atribuþii care îi sunt date prin Statut, prin
regulamentele bisericeºti sau de cãtre Sfântul Sinod.

Art.23 – (1) Pentru studierea problemelor ºi formularea
propunerilor ce urmeazã a fi supuse deliberãrii, Adunarea alege, la
începutul fiecãrui mandat de patru ani, dintre membrii ei clerici ºi
mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care au câte un preºedinte,
vice-preºedinte ºi raportor desemnaþi de plen, la propunerea
Preºedintelui. Comisiile Adunãrii Naþionale Bisericeºti sunt:

a. Comisia administrativ-juridicã ºi de validare,
b. Comisia socialã ºi pentru comunicaþii media,
c. Comisia culturalã ºi educaþionalã,
d. Comisia economicã, bugetarã ºi de patrimoniu imobiliar

(bunuri bisericeºti),
e. Comisia pentru românii ortodocºi de peste hotare.
(2) La lucrãrile Comisiei pentru românii ortodocºi de peste hotare

pot fi invitaþi ºi reprezentanþi clerici ºi mireni ai eparhiilor ortodoxe
române de peste hotare, când ordinea de zi impune acest lucru.

(3) La convocarea Preºedintelui, Comisiile Adunãrii Naþionale
Bisericeºti se pot întruni ºi între ºedinþele acesteia, potrivit cerinþelor.

Secþiunea  a II-a

Organisme centrale executive

A. Patriarhul
Art.24 – Patriarhul este Întâistãtãtorul între Ierarhii Bisericii

Ortodoxe Române ºi Preºedintele organismelor centrale deliberative ºi
executive bisericeºti.

Art.25 – (1) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este Arhiepiscopul
Bucureºtilor ºi Mitropolitul Munteniei ºi Dobrogei. 

(2) Titulatura sa este: “Preafericirea Sa, Preafericitul Pãrinte
(N), Arhiepiscopul Bucureºtilor, Mitropolitul Munteniei ºi Dobrogei,
Locþiitor al tronului Cezareei Capadociei ºi Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române sau Patriarhul României”.
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(3) In conformitate cu Sfintele Canoane, cu tradiþia panortodoxã
ºi cu practica Bisericii Ortodoxe Române, la serviciile religioase Patriarhul
este pomenit de cãtre Mitropoliþi, Mitropoliþii sunt pomeniþi de cãtre
ierarhii sufragani, iar Arhiepiscopii ºi Episcopii sunt pomeniþi de cãtre
preoþii slujitori.

(4) Patriarhul poartã ca însemne distinctive: o cruce ºi douã
engolpioane, haine de culoare albã: reverendã ºi rasã, culion ºi camilafcã
având cruce.

(5) Patriarhul exercitã drepturile ºi îndeplineºte îndatoririle
prevãzute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut ºi de regulamentele
bisericeºti.

Art.26 – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române are urmãtoarele
atribuþii:

a. Convoacã ºi prezideazã organismele centrale deliberative ºi
executive bisericeºti ºi vegheazã pentru aducerea la îndeplinire a
hotãrârilor acestora;

b. Dispune mãsurile necesare, potrivit hotãrârii Sfântului Sinod,
pentru pregãtirea ºi sfinþirea Sfântului ºi Marelui Mir la Patriarhia
Românã;

c. Reprezintã Patriarhia Românã în relaþiile cu autoritãþile publice
centrale ºi locale, în justiþie ºi faþã de terþi, personal sau prin delegaþi
împuterniciþi;

d. Reprezintã Biserica Ortodoxã Românã în relaþiile cu celelalte
Biserici Ortodoxe surori, personal sau prin delegaþi;

e. Reprezintã, personal sau prin delegaþi, Biserica Ortodoxã
Românã în relaþiile cu celelalte Biserici creºtine, organizaþii inter-
creºtine, organizaþii religioase ºi inter-religioase, din þarã ºi de peste
hotare;

f. Adreseazã scrisori pastorale pentru întreaga Bisericã Ortodoxã
Românã, cu încuviinþarea Sfântului Sinod sau a Sinodului Permanent;

g. Viziteazã frãþeºte pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, în
eparhiile lor;

h. Se îngrijeºte de îndeplinirea prevederilor statutare pentru
completarea eparhiilor vacante;

i. Prezideazã Sfântul Sinod pentru alegerea Mitropoliþilor
ortodocºi români din þarã ºi din afara graniþelor;

j. Hirotoneºte împreunã cu alþi ierarhi ºi întronizeazã pe
mitropoliþi;
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k. Emite Gramata pentru întronizarea Mitropoliþilor din þarã ºi
din afara graniþelor;

l. Numeºte locþiitori de Mitropoliþi în cazul vacanþei scaunelor
mitropolitane;

m. Sfãtuieºte frãþeºte pe ierarhii eparhiilor ortodoxe române din
þarã ºi din afara graniþelor ºi conciliazã eventuale neînþelegeri dintre
aceºtia;

n. Examineazã, în Sinodul Permanent, plângerile împotriva
ierarhilor, iar rezultatul îl aduce la cunoºtinþa Sfântului Sinod;

o. În consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfântului Sinod
candidaþi de Episcop-vicar patriarhal ºi prezideazã alegerea acestora;

p. Numeºte, menþine ºi revocã într-o ºedinþã a Permanenþei
Consiliului Naþional Bisericesc personalul de conducere, precum ºi
celelalte categorii de personal clerical ºi neclerical de la Cancelaria
Sfântului Sinod, de la Administraþia Patriarhalã, de la Institutul Biblic
ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ºi de la celelalte instituþii
centrale bisericeºti;

q. Confirmã ºi dizolvã, prin Decizie Patriarhalã, Adunãrile Eparhiale;
r. Exercitã dreptul de devoluþiune în mitropolii pentru

restabilirea ordinii canonice ºi administrative;
s. Conform tradiþiei ortodoxe are dreptul de a înfiinþa stavropighii

patriarhale ºi a le conduce prin delegaþii sãi, în limitele competenþelor
stabilite prin Decizie Patriarhalã, aducând la cunoºtinþa Chiriarhului
locului acestea;

t. Exercitã orice alte atribuþii prevãzute de Sfintele Canoane, de
prezentul Statut, de regulamentele bisericeºti sau încredinþate de
Sfântul Sinod.

Art.27 – Pentru desfãºurarea activitãþii curente, la dispoziþia
Patriarhului se aflã Cabinetul Patriarhului, coordonat de un consilier
patriarhal, cu personalul corespunzãtor ºi serviciile aferente:
Secretariat, Registraturã, Arhivã, Bibliotecã etc.

B. Consiliul Naþional Bisericesc
Art.28 – Consiliul Naþional Bisericesc este organism central

executiv al Sfântului Sinod ºi al Adunãrii Naþionale Bisericeºti.
Art.29 – (1) Consiliul Naþional Bisericesc se întruneºte la

convocarea Preºedintelui, cel puþin de douã ori pe an sau ori de câte
ori este nevoie.

(2) Consiliul Naþional Bisericesc se compune din 12 membri ai
Adunãrii Naþionale Bisericeºti, câte un cleric ºi câte un mirean
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reprezentând fiecare Mitropolie din þarã, desemnaþi  pe o perioada
de patru ani si pentru cel mult douã mandate.

(3) Preºedintele Consiliului Naþional Bisericesc este Patriarhul,
iar în lipsã locþiitorul sãu, conform prevederilor art.12, alin. 2 din
prezentul Statut. Membrii Sfântului Sinod pot participa cu vot
deliberativ la ºedinþele Consiliului.

(4) Episcopii-vicari patriarhali sunt membri de drept ai
Consiliului Naþional Bisericesc, cu vot deliberativ.

(5) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali ºi
inspectorul general bisericesc sunt membri permanenþi ai Consiliului
Naþional Bisericesc, cu vot consultativ.

(6) Consiliul Naþional Bisericesc ia hotãrâri valabile prin consens
sau cu votul a jumãtate plus unu dintre membrii prezenþi.

(7) Secretar al ºedinþelor este consilierul coordonator de la
Cabinetul Patriarhal, iar în lipsa acestuia unul din consilierii patriarhali
desemnat de Patriarh.

Art.30 – Consiliul Naþional Bisericesc exercitã în timpul dintre
ºedinþele Adunãrii Naþionale Bisericeºti atribuþiile acesteia prevãzute
în art.22, lit. a, d ºi e, precum ºi urmãtoarele atribuþii:

a. Întocmeºte raportul anual privind activitatea generalã a
Bisericii Ortodoxe Române;

b. Întocmeºte contul de execuþie bugetarã ºi bilanþul financiar-
contabil al Administraþiei Patriarhale, al Institutului  Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ºi al celorlalte instituþii centrale
bisericeºti;

c. Întocmeºte bugetul general al Administraþiei Patriarhale, al
Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române ºi al
celorlalte instituþii centrale bisericeºti;

d. Aprobã planul de activitate al Editurii, Tipografiei ºi
Atelierelor Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române;

e. Hotãrãºte asupra modului de administrare a bunurilor mobile
ºi imobile ale Administraþiei Patriarhale, ale Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ale celorlalte instituþii
centrale bisericeºti ºi ale fundaþiilor bisericeºti centrale;

f. Hotãrãºte asupra transmiterii cu orice titlu a folosinþei sau
proprietãþii asupra bunurilor imobile ale Patriarhiei (vânzare sau schimb),
precum ºi asupra grevãrii cu sarcini sau afectãrii de servituþi a bunurilor
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Patriarhiei, cu excepþia bunurilor sacre care sunt inalienabile, cu
respectarea prevederilor statutare, regulamentare bisericeºti ºi legale;

g. Exercitã orice atribuþii care îi sunt date prin Statut,
regulamente sau prin hotãrâri ale Sfântului Sinod, Sinodului
Permanent ºi Adunãrii Naþionale Bisericeºti.

C. Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc
Art.31 – (1) Între ºedinþele Consiliului Naþional Bisericesc

funcþioneazã Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc, ca organism
central executiv.

(2) Ea se compune din Patriarh, ca preºedinte, Episcopii-vicari
patriarhali, Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali ºi
inspectorul general bisericesc, ca membri ºi ia hotãrâri valide prin
consensul membrilor prezenþi.

(3) Din încredinþarea Patriarhului, Permanenþa Consiliului Naþional
Bisericesc poate fi prezidatã de unul din Episcopii-vicari patriarhali. În
aceastã situaþie, procesul-verbal al lucrãrilor este supus aprobãrii
Patriarhului. Hotãrârile devin executorii numai dupã confirmarea lor în
scris, de cãtre Patriarh.

Art.32 – Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc, prezidatã
de Patriarh, exercitã atribuþiile Consiliului Naþional Bisericesc, cu
excepþia celor prevãzute la art.30, lit.f, în perioada dintre ºedinþele
sale, precum ºi urmãtoarele competenþe:

a. Examineazã orice problemã bisericeascã, misionar-pastoralã,
culturalã, socialã, administrativ-gospodãreascã, economic-financiarã
etc. din cadrul instituþiilor centrale bisericeºti ce urmeazã a face
obiectul dezbaterilor organismelor centrale deliberative ºi executive
ºi face propuneri statutare;

b. Examineazã ºi definitiveazã dãrile de seamã anuale asupra
activitãþii instituþiilor centrale bisericeºti;

c. Prezintã spre definitivare contul de execuþie bugetarã ºi
bilanþul financiar-contabil al instituþiilor centrale bisericeºti;

d. Prezintã spre definitivare proiectul bugetului general anual
al instituþiilor centrale bisericeºti;

e. Întocmeºte planurile anuale ale activitãþii instituþiilor
centrale bisericeºti;

f. Analizeazã ºi face propuneri Consiliului Naþional Bisericesc
privind modul de administrare a bunurilor mobile ºi imobile ale
instituþiilor centrale bisericeºti ºi ale fundaþiilor bisericeºti centrale;
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g. Administreazã Fondul Central Misionar în limita bugetului
aprobat de Sfântul Sinod ºi prezintã anual, acestuia, contul de execuþie
bugetarã;

h. Administreazã fondurile special instituite la nivelul
Administraþiei Patriarhale potrivit destinaþiei lor ºi în limita sumelor
colectate, informând anual Sfântul Sinod despre situaþia acestora;

i. Aprobã proiectele de investiþii în limita bugetului Administraþiei
Patriarhale, al Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române ºi al celorlalte instituþii centrale bisericeºti;

j. Face demersuri pe lângã autoritãþile publice centrale ºi locale ºi
pe lângã alte instituþii, pentru obþinerea de sprijin destinat activitãþilor
interne ºi internaþionale organizate de Patriarhia Românã prin instituþiile
centrale bisericeºti, precum ºi pentru acordarea altor forme de sprijin
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale alocate Bisericii, în general,
sau unitãþilor de cult din interiorul sau din afara graniþelor României;

k. Hotãrãºte asupra acceptãrii donaþiilor, legatelor, sponsorizãrilor
ºi cumpãrãrii de bunuri în favoarea Patriarhiei Române pentru
instituþiile sale centrale.

Art.33 – (1) Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc se
întruneºte la convocarea Preºedintelui, ori de câte ori este nevoie.

(2) Consilierul coordonator al Cabinetului Patriarhal sau, în
absenþa acestuia, unul dintre ceilalþi consilieri patriarhali, desemnat
de Preºedinte, întocmeºte procesul-verbal al ºedinþelor Permanenþei
Consiliului Naþional Bisericesc.

Art.34 – Hotãrârile Permanenþei Consiliului Naþional Bisericesc
sunt aduse la îndeplinire de Cancelaria Sfântului Sinod ºi de sectoarele
celorlalte instituþii centrale bisericeºti.

Secþiunea a III-a

Organisme centrale administrative
Art.35 – (1) În exercitarea atribuþiilor sale executive de Preºedinte

al organismelor centrale bisericeºti deliberative ºi executive ºi
Întâistãtãtor al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul este ajutat de: 

A. Cancelaria Sfântului Sinod,
B. Administraþia Patriarhalã.
(2) Din încredinþarea Patriarhului, Cancelaria Sfântului Sinod,

sectoarele Administraþiei Patriarhale ºi celelalte instituþii centrale
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bisericeºti sunt coordonate de Episcopii-vicari patriarhali sau de cãtre
un delegat al Patriarhului. 

(3) Episcopii-vicari patriarhali se aleg de cãtre Sfântul Sinod în
conformitate cu prevederile art.131 din prezentul Statut ºi sunt
asimilaþi în drepturile de pomenire ºi cinstire cu episcopii eparhioþi.

(4) Episcopii-vicari patriarhali îndeplinesc atribuþiunile delegate
lor, prin Decizie, de cãtre Patriarh.

A. Cancelaria Sfântului Sinod
Art.36 – (1) Cancelaria Sfântului Sinod este organism central

administrativ al Sfântului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunãrii
Naþionale Bisericeºti, al Patriarhului, al Consiliului Naþional Bisericesc
ºi al Permanenþei acestuia.

(2) Secretarul Sfântului Sinod, prin Decizie Patriarhalã, coordoneazã
Cancelaria Sfântului Sinod având colaboratori pe Vicarul administrativ
patriarhal ºi consilierul patriarhal de resort.

(3) Vicarul administrativ patriarhal împreunã cu consilierul
patriarhal din Cancelaria Sfântului Sinod, sub conducerea Episcopului-
Vicar Patriarhal, pregãtesc lucrãrile pentru convocarea organismelor
centrale deliberative ºi executive bisericeºti ºi cele care se supun
examinãrii acestora.

(4) Cancelaria Sfântului Sinod elaboreazã, pãstreazã ºi pregãteºte
pentru publicarea în Revista “Biserica Ortodoxã Românã”, procesele-
verbale ale ºedinþelor de lucru ale organismelor centrale bisericeºti,
comunicã centrelor eparhiale hotãrârile acestora ºi þine evidenþa
modului de aducere a lor la îndeplinire, cu excepþia celor care sunt
date în competenþa Sectoarelor Administraþiei Patriarhale prevãzute
la art.37 din prezentul Statut sau altor instituþii centrale bisericeºti.

(5) Elaboreazã corespondenþa organismelor centrale bisericeºti
ºi a Preºedintelui acestora cu autoritãþile publice centrale în probleme
care privesc viaþa religioasã din Biserica Ortodoxã Românã.

(6) Întocmeºte ºi supune aprobãrii Deciziile Patriarhale de
atribuþii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfântului
Sinod ºi de la celelalte instituþii centrale bisericeºti.

(7) Centralizeazã datele referitoare la domeniile vieþii religioase din
Patriarhia Românã pentru evidenþã ºi publicare în presa bisericeascã.

(8) Cancelaria Sfântului Sinod este pãstrãtoarea sigiliului Sfântului
Sinod.
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(9) Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale, ca organism central
administrativ, Cancelaria Sfântului Sinod are urmãtoarele servicii:
Oficiul canonico-juridic, Secretariat, registraturã ºi arhivã, Personal-
resurse umane, Biblioteca Sfântului Sinod ºi altele, a cãror activitate
este organizatã de Vicarul administrativ patriarhal.

B. Administraþia Patriarhalã
Art.37 – (1) Administraþia Patriarhalã, ca organism central

administrativ, are în atribuþiile sale studierea ºi întocmirea referatelor
privitoare la problemele bisericeºti de competenþa organismelor centrale
deliberative ºi executive, prin urmãtoarele sectoare administrative de
specialitate:

a. Sectorul teologic-educaþional,
b. Sectorul social-filantropic,
c. Sectorul economic-financiar (cu urmãtoarele servicii:

Contabilitate, Tehnic, Comisia de Picturã Bisericeascã),
d. Sectorul patrimoniu cultural,
e. Sectorul patrimoniu imobiliar,
f. Sectorul relaþii bisericeºti ºi inter-religioase,
g. Sectorul comunitãþi externe,
h. Sectorul comunicaþii ºi relaþii publice,
i. Corpul de inspecþie ºi control (audit).
(2) Prin hotãrâri ale Permanenþei Consiliului Naþional Bisericesc

pot lua fiinþã ºi alte sectoare ºi servicii în cadrul Administraþiei Patriarhale.
(3) Prin Decizie Patriarhalã, Episcopii-vicari patriarhali

coordoneazã sectoarele Administraþiei Patriarhale având colaboratori
pe consilierii patriarhali de resort sau pe inspectorii de specialitate.

(4) Prin sectoarele administrative de specialitate ºi prin serviciile
aferente, Administraþia Patriarhalã studiazã problemele bisericeºti
specifice acestora care intrã în competenþa organismelor centrale
deliberative ºi executive, comunicã centrelor eparhiale hotãrârile
acestora ºi þine evidenþa modului de aducere a lor la îndeplinire.

Art.38 – (1) Corpul de inspecþie ºi control are în componenþa sa:
a. Un inspector general bisericesc, cu atribuþii generale de control

ºi referent la Comisia Canonicã, Juridicã ºi pentru Disciplinã a
Sfântului Sinod pentru cererile de iertare în cazurile de caterisire,
aplicate definitiv unor clerici de consistoriile eparhiale;

b. Inspectori pentru instituþiile de învãþãmânt universitar ºi
preuniversitar teologic (Facultãþi de teologie, Seminarii teologice liceale
ºi ªcoli de cântãreþi bisericeºti);
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c. Inspectori pentru controlul financiar ºi gestionar (audit), dintre
care unul cu pregãtire juridicã.

(2) Membrii Corpului de inspecþie ºi control (audit) îºi desfãºoarã
activitatea din dispoziþia Patriarhului, potrivit atribuþiilor prevãzute
de Statut, de regulamentele bisericeºti ºi de legislaþia în vigoare.

Art.39 – (1) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii
patriarhali ºi inspectorii patriarhali se numesc ºi se revocã, în condiþiile
art.26, lit. p din prezentul Statut, dintre preoþii doctori, absolvenþi
de masterat, licenþiaþi în teologie sau în alte specializãri, cu activitãþi
ºi aptitudini deosebite, fãrã impedimente juridic-canonice. Clericii din
instituþiile centrale bisericeºti pot fi numiþi slujitori la parohii direct
(fãrã concurs) de cãtre Patriarh.

(2) Vicarului administrativ patriarhal, consilierilor patriarhali ºi
inspectorilor patriarhali li se fixeazã, prin Decizie a Patriarhului, sfera
de activitate ºi atribuþiile în cadrul Sectoarelor pe care le coordoneazã,
ca membri ai Permanenþei Consiliului Naþional Bisericesc sau ca
invitaþi.

(3) Vicarul administrativ patriarhal ºi consilierii patriarhali
participã la ºedinþele organismelor centrale deliberative ºi executive
bisericeºti, cu vot consultativ, iar la ºedinþele Permanenþei Consiliului
Naþional Bisericesc, cu vot deliberativ.

CAPITOLUL AL II-LEA

Organizarea localã
Art.40 – (1) Unitãþile componente ale Bisericii Ortodoxe

Române, organizatã ca Patriarhie, sunt: 
a. Parohia, 
b. Mânãstirea,
c. Protopopiatul (Protoieria), 
d. Vicariatul,
e. Eparhia (Arhiepiscopia ºi Episcopia), 
f. Mitropolia.
(2) Fiecare din unitãþile componente ale Bisericii, în conformitate

cu dispoziþiile prezentului Statut, are dreptul de a se conduce ºi de
a se administra autonom faþã de altã parte componentã de acelaºi
rang ºi de a participa, prin reprezentanþii sãi aleºi, clerici ºi mireni
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– în cazul parohiilor ºi eparhiilor, la lucrãrile unitãþilor componente
superioare.

(3) Modul de constituire ºi funcþionare a unitãþilor componente
ºi a organismelor locale de acelaºi grad este identic pentru întreaga
Bisericã Ortodoxã Românã.

Despre personalitatea juridicã
Art.41 – (1) Patriarhia, Mitropolia, Arhiepiscopia, Episcopia,

Vicariatul, Protopopiatul (Protoieria), Mânãstirea ºi Parohia sunt
persoane juridice de drept privat si utilitate publicã, cu drepturile ºi
obligaþiile prevãzute de prezentul Statut.

(2) Aceste persoane juridice au dreptul la douã coduri unice de
înregistrare fiscalã, atât pentru activitatea non profit cât ºi pentru
cea economicã.

Art.42 – Înfiinþarea ºi desfiinþarea unitãþilor componente ale
Bisericii Ortodoxe Române se comunicã pentru evidenþã ministerului
de resort.

Secþiunea  I

A. Parohia
Art.43 – Parohia este comunitatea creºtinilor ortodocºi, clerici

ºi mireni, situatã pe un anume teritoriu ºi subordonatã Centrului
eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ ºi
patrimonial, condusã de un preot paroh numit de Chiriarhul
(arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.

Art.44 – Înfiinþarea, organizarea, schimbarea limitei teritoriale
ºi desfiinþarea de parohii se aprobã de cãtre Consiliul Eparhial, þinând
seamã de cerinþele misionare ºi pastorale din teritoriu.

Art.45 – Credincioºii parohiei au drepturi ca: de a beneficia de
asistenþã religioasã, de a alege ºi a fi aleºi în organismele parohiale,
de a beneficia de ajutor filantropic, dupã posibilitãþi; ºi îndatoriri ca:
de a susþine, întãri ºi mãrturisi credinþa Bisericii Ortodoxe; de a vieþui
potrivit învãþãturii de credinþã ortodoxã; de a participa la sfintele slujbe;
de a se împãrtãºi cu Sfintele Taine; de a împlini faptele milei creºtine;
de a întreþine ºi a ajuta biserica ºi pe slujitorii ei.

Art.46 – (1) Comunitatea credincioºilor care nu poate susþine
cu mijloace proprii o parohie, prin hotãrârea Permanenþei Consiliului
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Eparhial, se poate alãtura la o comunitate vecinã, împreunã cu care
formeazã parohia. În acest caz, comunitatea care se alãturã poartã
denumirea de filie, iar membrii sãi au aceleaºi drepturi ºi îndatoriri
faþã de parohie, ca ºi cei din comunitatea la care se alãturã.

(2) Prin hotãrâre a Permanenþei Consiliului Eparhial, parohiile
cu posibilitãþi economice ajutã parohiile sãrace ºi cu numãr mic de
credincioºi.

Art.47 – (1) În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, þinând cont
de condiþiile misionar-pastorale ºi de numãrul de credincioºi, de
posibilitãþile materiale, ca ºi de situarea lor în mediul urban ºi rural,
parohiile sunt de trei categorii, pe baza unor criterii stabilite de
consiliile eparhiale.

(2) Clasificarea pe categorii a parohiilor se aprobã de Permanenþa
Consiliul Eparhial, în baza raportului cuprinzând datele statistice
oficiale (numãr de credincioºi, condiþii materiale, zonã geograficã, medie
de vârstã etc.).

Art.48 – (1) Pe durata activitãþii lor în parohie, preoþii ºi diaconii
sunt datori a locui în parohie, în case parohiale, acolo unde acestea
existã, sau în case închiriate, ºi au dreptul de folosinþã gratuitã a unei
anumite suprafeþe de teren, proprietatea parohiei, aprobatã de Centrul
eparhial.

(2) Pentru asigurarea unei prezenþe stabile a preotului (preoþilor)
în parohie, acolo unde nu se aflã casã parohialã, aceasta va fi construitã,
iar dacã nu sunt condiþii pentru construire, Consiliul Parohial va lua
mãsuri pentru achiziþionarea unei case existente sau pentru plata chiriei
locuinþei preotului, pânã când se va construi casã parohialã nouã.

(3) La parohiile ºi bisericile noi, Consiliile Parohiale, sub
îndrumarea Centrului eparhial, vor prevedea în buget, vor iniþia ºi
susþine construirea de case parohiale destinate ca locuinþã slujitorilor
Sfântului Altar.

B. Parohul
Art.49 – (1) Preotul paroh, ca delegat al Chiriarhului, este

pãstorul sufletesc al credincioºilor dintr-o parohie, iar în activitatea
administrativã este conducãtorul administraþiei parohiale ºi preºedinte
al Adunãrii Parohiale, al Consiliului Parohial ºi al Comitetului Parohial.

(2) Numirea sau revocarea din oficiul de paroh se face de Chiriarh
într-o ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial, având în vedere
calitatea activitãþii desfãºurate.
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(3) Din motive administrative, misionare sau disciplinare, oficiul
parohial se poate încredinþa de cãtre Chiriarh ºi celorlalþi preoþi
slujitori, într-o ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial.

Art.50 – În cadrul întreitei slujiri preoþeºti: învãþãtoreascã,
sfinþitoare ºi pastoral-misionarã, parohul exercitã urmãtoarele atribuþii:

a. Sãvârºeºte Sfânta Liturghie ºi Laudele bisericeºti în duminici,
sãrbãtori ºi în alte zile ale sãptãmânii, cu rostirea cuvântului de
învãþãturã; sãvârºeºte Sfinte Taine ºi ierurgii; catehizeazã copii, tineri
ºi adulþi conform îndrumãrilor Centrului eparhial ºi asigurã accesul
zilnic în locaºul de cult, conform programului afiºat la intrarea în
bisericã;

b. Aduce la îndeplinire toate dispoziþiile prezentului Statut, ale
regulamentelor bisericeºti ºi ale organismelor bisericeºti centrale, în
ceea ce priveºte parohia;

c. Aduce la îndeplinire hotãrârile organismelor eparhiale ºi
dispoziþiile autoritãþii superioare bisericeºti (Protopop, Episcop sau
Arhiepiscop) referitoare la viaþa parohialã;

d. Întocmeºte ºi aduce la îndeplinire prevederile programului
anual al activitãþilor pastoral-misionare, social-filantropice ºi
administrativ-gospodãreºti ale parohiei, încunoºtiinþând Centrul
eparhial ºi pe credincioºi de rezultatele acþiunilor întreprinse în acest
sens.

e. Cu aprobarea prealabilã scrisã a Chiriarhului, reprezintã
parohia în justiþie, în faþa autoritãþilor locale ºi faþã de terþi, personal
sau prin delegaþi. În aceeaºi mãsurã, clericii din parohii, în virtutea
jurãmântului de ascultare (subordonare) faþã de Chiriarh depus la
hirotonie ºi, respectiv, monahii, în virtutea votului monahal al
ascultãrii, pot sã comparã în faþa instanþelor judecãtoreºti numai cu
aprobarea prealabilã scrisã a Chiriarhului, inclusiv în cauze de interes
personal;

f. Convoacã ºi prezideazã Adunarea Parohialã, Consiliul
Parohial ºi Comitetul Parohial;

g. Aduce la îndeplinire hotãrârile Adunãrii Parohiale ºi ale
Consiliului Parohial;

h. Þine registrul cu evidenþa tuturor parohienilor;
i. Þine la zi evidenþa botezaþilor, cununaþilor ºi decedaþilor din

parohie în registrele speciale (mitricale) ºi emite certificate de botez
ºi de cununie;
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j. Administreazã patrimoniul parohiei în conformitate cu
hotãrârile Adunãrii Parohiale ºi ale Consiliului Parohial ºi controleazã
modul de administrare a bunurilor instituþiilor culturale, social-
filantropice ºi fundaþionale bisericeºti din parohie;

k. Întocmeºte ºi þine la zi inventarul bunurilor parohiei de orice
naturã, biblioteca, precum ºi arhiva parohiei. Deþine sigiliul parohiei
pe durata oficiului de paroh.

Art.51 – (1) Pe lângã preotul paroh, într-o parohie pot fi unul
sau mai mulþi preoþi ºi diaconi slujitori numiþi de Chiriarh într-o
ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial. Numãrul slujitorilor la
parohie se stabileºte în funcþie de cerinþele misionar-pastorale locale
constatate de conducerea eparhiei.

(2) Parohul, preoþii ºi diaconii slujitori, precum ºi personalul
bisericesc neclerical, sunt datori sã locuiascã în parohie.

Art.52 – (1) La parohiile cu mai mulþi preoþi slujitori, aceºtia
sunt egali în drepturile ºi îndatoririle sacramentale, învãþãtoreºti ºi
pastoral-misionare. Dintre aceºtia, celor mai harnici ºi conºtiincioºi
li se poate încredinþa, de cãtre Chiriarh, oficiul de paroh, pentru
intensificarea activitãþii parohiale.

(2) Fiecare preot slujitor are în cuprinsul parohiei un sector bine
delimitat ºi aprobat de Chiriarh, pe baza raportului întocmit de cãtre
delegaþii Centrului eparhial.

(3) Preoþii ºi diaconii, personalul didactic din învãþãmântul
teologic ºi cel care predã religia, studenþii în teologie, precum ºi dascãlii
(cateheþii) care au absolvit ªcoala de cântãreþi bisericeºti au
îndatorirea pastoralã ºi misionarã de a face catehizare în parohiile
la care slujesc sau în care locuiesc, în acord cu preotul paroh, conform
normelor stabilite de cãtre Sfântul Sinod ºi Centrele eparhiale.

(4) Preoþii, diaconii ºi cântãreþii bisericeºti au drepturile ºi
îndatoririle prevãzute de Sfintele Canoane, prezentul Statut,
regulamentele bisericeºti ºi hotãrârile Centrului eparhial.

Art.53 – (1) Mai multe parohii (10 – 15) din cadrul unui
Protopopiat se constituie într-un Cerc Misionar pentru desfãºurarea
de activitãþi bisericeºti, misionar-pastorale, culturale ºi sociale.

(2) Chiriarhul deleagã pe unul din preoþi drept coordonator al
Cercului Misionar.

C. Adunarea Parohialã
Art.54 – (1) Parohia are ca organism deliberativ Adunarea

Parohialã.
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(2) Adunarea Parohialã este compusã din credincioºii majori ai
parohiei, bãrbaþi ºi femei, care mãrturisesc prin credinþa, faptele ºi
þinuta lor moralã, ataºamentul faþã de Biserica Ortodoxã, de învãþãtura
ei de credinþã ºi de instituþiile ei.

(3) Preºedintele Adunãrii Parohiale este preotul paroh, iar în lipsa
acestuia, preotul delegat de protopop dintre slujitorii parohiei sau de
la o altã parohie învecinatã. În cazul în care la Adunare ia parte ºi
protopopul sau un preot delegat de cãtre Centrul eparhial, acesta
prezideazã ºedinþa.

(4) Preoþii ºi diaconii slujitori activi ai unei parohii, precum ºi
preoþii pensionari care au domiciliul stabil pe teritoriul parohiei
respective sunt membri de drept ai Adunãrii Parohiale.

Art.55 – (1) Adunarea Parohialã exercitã urmãtoarele atribuþii:
a. Alege membrii Consiliului Parohial ºi pe cei ai Comitetului

Parohial;
b. Aprobã raportul de activitate al Consiliului Parohial;
c. Aprobã raportul de activitate al Comitetului Parohial;
d. Aprobã bugetul anual al parohiei;
e. Ia hotãrâri cu privire la zidirea, repararea, restaurarea ºi

întreþinerea bisericii, a casei parohiale ºi a altor clãdiri ale parohiei;
f. Hotãrãºte înfiinþarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural

sau social-filantropic ºi stabileºte normele pentru completarea
resurselor financiare necesare parohiei;

g. La propunerea Consiliului Parohial fixeazã cuantumul
contribuþiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei;

h. Examineazã ºi completeazã raportul anual despre mersul
tuturor activitãþilor parohiei;

i. Aprobã anual contul de execuþie ºi bilanþul financiar-contabil
al parohiei;

j. Face propuneri spre aprobare Consiliului Eparhial, cu privire
la transmiterea cu orice titlu a folosinþei sau proprietãþii asupra bunurilor
imobile parohiale (vânzare, cumpãrare, închiriere, schimb etc.),
precum ºi asupra grevãrii cu sarcini sau afectãrii de servituþi a bunurilor
parohiale, cu excepþia bunurilor sacre, care nu pot fi înstrãinate;

k. Aprobã mãsuri pentru administrarea proprietãþilor mobile ºi
imobile ale parohiei, supraveghind buna întreþinere a edificiilor
bisericeºti, culturale, social-filantropice ºi fundaþionale;
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(2) Hotãrârile Adunãrii Parohiale cu privire la atribuþiile arãtate
sub lit. d, e, i ºi j devin valabile numai dupã verificarea ºi aprobarea
lor de cãtre Consiliul Eparhial.

Art.56 – (1) Adunarea Parohialã se întruneºte în ºedinþã ordinarã
o datã pe an ºi anume în primul trimestru al anului, iar în ºedinþe
extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

(2) Adunarea Parohialã este convocatã de preºedinte, cu cel puþin
o sãptãmânã înainte de data fixatã pentru întrunire, înºtiinþând despre
aceasta pe Protopop. În caz de neputinþã sau rea voinþã a parohului,
Adunarea Parohialã este convocatã ºi prezidatã de Protopop, din
încredinþarea Chiriarhului.

(3) Convocarea va cuprinde locul, data ºi ora Adunãrii, precum
ºi problemele ce se vor discuta, va fi cititã de preotul paroh în bisericã,
îndatã dupã terminarea Sfintei Liturghii ºi va fi afiºatã la uºa bisericii.

Art.57 – (1) Adunarea Parohialã este valabil constituitã în
prezenþa preotului paroh sau a preotului delegat de cãtre Centrul
eparhial ºi a cel puþin o zecime din totalul membrilor înscriºi în lista
membrilor Adunãrii.

(2) Dacã la data fixatã pentru Adunare nu se întruneºte numãrul
necesar de membri, Adunarea are loc, fãrã vreo altã convocare, în
duminica urmãtoare, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã, când Adunarea
este valabil constituitã cu numãrul de membri prezenþi, dintre care
nu pot lipsi douã treimi dintre membrii Consiliului Parohial.

Art.58 – (1) Adunarea Parohialã ia hotãrâri valabile cu votul a
jumãtate plus unu dintre membrii prezenþi.

(2) Lucrãrile ºi hotãrârile Adunãrii Parohiale se consemneazã
într-un registru de procese-verbale ale ºedinþelor Adunãrii.

(3) Împotriva hotãrârilor Adunãrii Parohiale se pot face
contestaþii la Permanenþa Consiliului Eparhial numai de cãtre membrii
Adunãrii Parohiale înscriºi în listã ºi prezenþi la ºedinþa Adunãrii
Parohiale care a adoptat hotãrârea contestatã.

(4) Contestaþiile se depun în termen de 14 zile lucrãtoare de la
data ºedinþei, la Protopopiat, care le va înregistra ºi înainta, odatã
cu avizul acestuia, Permanenþei Consiliului Eparhial.

D. Consiliul Parohial
Art.59 – (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al

Adunãrii Parohiale. Adunarea Parohialã este cea care alege din sânul
ei pe membrii Consiliului Parohial – în numãr de 7, 9 sau 12 membri
– în funcþie de categoria parohiei, precum ºi 2-4 membri supleanþi.
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(2) Membrii Consiliului Parohial ºi supleanþii, persoane majore,
se aleg pe termen de patru ani, activeazã benevol ºi pot fi realeºi.

(3) Membrii aceleiaºi familii, precum ºi rudeniile spirituale (naºii
ºi finii) nu pot fi în acelaºi timp membri ai Consiliului Parohial.

(4) Sunt membri de drept în Consiliul Parohial, cu vot deliberativ,
preotul paroh ca preºedinte, ceilalþi preoþi ºi diaconi slujitori activi ai
parohiei, precum ºi primul cântãreþ (cantor, dascãl) al bisericii parohiale.

Art.60 – Pentru activitate potrivnicã Bisericii, membrii
Consiliului Parohial pot fi revocaþi de Permanenþa Consiliului Eparhial,
la cererea motivatã a parohului, avizatã de Protopop, sau în urma
constatãrii de cãtre autoritatea superioarã bisericeascã. Membrii
revocaþi nu pot fi realeºi timp de cinci ani în Consiliul parohial.

Art.61 – (1) În afara atribuþiilor prevãzute la art.55, lit. a, b, c,
d, e, i ºi j, Consiliul Parohial exercitã toate atribuþiile Adunãrii Parohiale,
când aceasta nu este întrunitã, precum ºi urmãtoarele atribuþii:

a. Desemneazã dintre membri Adunãrii Parohiale un delegat
pentru alegerea membrilor mireni ai Adunãrii Eparhiale, din
circumscripþia respectivã;

b. Întocmeºte bugetul parohial ºi urmãreºte modul de
chivernisire al acestuia;

c. Întocmeºte raportul privind contul de execuþie ºi bilanþul
financiar-contabil al parohiei;

d. Elaboreazã raportul anual privind activitatea Consiliului
Parohial, pe care îl prezintã spre aprobare Adunãrii Parohiale;

e. Desemneazã doi cenzori pentru controlul financiar al
Comitetului Parohial;

f. Primeºte ºi verificã justificarea financiarã anualã a gestiunii
Comitetului Parohial;

g. Aprobã propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii
cu veºminte, icoane, obiecte ºi cãrþi de cult, cele necesare pentru
serviciul religios ºi a instituþiilor parohiale (culturale, sociale,
fundaþionale), precum ºi alocarea fondurilor corespunzãtoare;

h. Vegheazã ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânãri,
calendare, obiecte ºi cãrþi de cult, precum ºi tipãrituri de zidire
duhovniceascã, sã se facã numai de la Centrul eparhial, pentru susþinerea
activitãþilor misionare ale eparhiei respective;

i. Unde sunt mai mulþi slujitori ai altarului, încredinþeazã, cu
proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea
întregii rãspunderi materiale ºi gestionare de cãtre acesta.
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(2) Hotãrârile în legãturã cu prevederile de la alin.1, lit. a, e ºi
i ale prezentului articol se comunicã Protopopului, pentru aprobare.

Art.62 – (1) Consiliul Parohial se întruneºte lunar sau cel puþin
o datã pe trimestru.

(2) Convocarea o face preotul paroh cu minimum o sãptãmânã
înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se aflã pe
ordinea de zi.

(3) Consiliul Parohial este legal constituit cu prezenþa a trei
pãtrimi dintre membrii sãi ºi ia hotãrâri valabile cu votul a douã treimi
dintre membrii prezenþi.

(4) Lucrãrile ºi hotãrârile Consiliului Parohial se consemneazã
într-un registru de procese-verbale ale ºedinþelor Consiliului.

(5) Hotãrârile Consiliului Parohial sunt valabile pentru toþi
credincioºii parohiei. 

(6) Eventualele contestaþii împotriva hotãrârilor Consiliului se pot
face în cel mult 14 zile la Protopop, care este dator sã le înainteze, cu
avizul sãu, Permanenþei Consiliului Eparhial, în termen de cel mult 5 zile.

Art.63 – Consiliul Parohial deleagã unul sau doi membri care,
în calitate de epitropi, sprijinã parohul în administrarea corectã ºi
eficientã a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunicã
Protopopiatului pentru aprobare într-o ºedinþã de lucru a acestuia.

E. Administrarea bunurilor parohiale 
Art.64 – (1) Parohul este administratorul întregii averi parohiale

mobile ºi imobile împreunã cu Consiliul Parohial, sub controlul
Centrului eparhial, ºi rãspunde canonic-disciplinar, administrativ-
bisericesc în faþa acestuia, iar pentru administrarea ºi gestionarea
defectuoasã a averii bisericeºti, rãspunde în faþa instanþelor civile,
în baza legislaþiei civile ºi penale.

(2) Când unele atribuþii gestionare au fost delegate altui preot
sau unui diacon slujitor de la parohie, potrivit prevederilor art.61,
lit. i din prezentul Statut, acesta rãspunde canonic-disciplinar,
administrativ-bisericesc, civil ºi penal pentru gestionarea bunurilor
încredinþate.

(3) Aprobarea anualã a gestiunii nu-l exonereazã de rãspundere
pe paroh, pe preotul sau diaconul gestionar, pentru neregulile
descoperite ulterior.

Art.65 – Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale,
are urmãtoarele îndatoriri:
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a. Sã administreze corect bunurile mobile ºi imobile ale parohiei,
instituþiilor culturale, sociale ºi fundaþionale, precum ºi fondurile
parohiale pe baza registrelor de evidenþã financiar-contabilã, de
gestiune ºi inventar;

b.  Sã ia mãsuri pentru pãstrarea în siguranþã a bunurilor ºi a
documentelor de valoare ale parohiei;

c. Sã þinã registrul de venituri ºi cheltuieli;
d. Sã prezinte Consiliului Parohial, la sfârºitul anului, un raport

asupra veniturilor ºi cheltuielilor bisericeºti, culturale, sociale ºi
fundaþionale;

e. Sã se îngrijeascã, împreunã cu ceilalþi preoþi slujitori ºi cu
epitropii, de luarea mãsurilor pentru întreþinerea, repararea ºi restau-
rarea edificiilor bisericeºti parohiale, ale instituþiilor culturale, social-
filantropice ºi fundaþionale, a casei parohiale, a curþii ºi cimitirului
parohial, precum ºi a altor bunuri bisericeºti parohiale; sã
construiascã sau sã cumpere o casã parohialã acolo unde nu existã;

f. Sã se îngrijeascã, împreunã cu ceilalþi preoþi slujitori ºi cu
epitropii, de înscrierea în evidenþele parohiale ºi ale autoritãþilor
centrale ºi locale competente a bunurilor mobile ºi imobile ale parohiei,
de buna administrare a acestora, precum ºi de întocmirea ºi buna
pãstrare a actelor de proprietate potrivit prevederilor statutare,
regulamentare bisericeºti, a hotãrârilor organelor bisericeºti centrale
ºi eparhiale. Câte o copie legalizatã a actelor de proprietate a bunurilor
parohiei se pãstreazã la Protopopiat ºi la Centrul eparhial;

g. Sã încaseze sumele cuvenite parohiei potrivit hotãrârilor
Adunãrii Parohiale ºi sã facã, la timp, plãþile curente.

F. Comitetul Parohial
Art.66 – (1) Comitetul Parohial este organismul bisericesc

parohial care funcþioneazã sub preºedinþia de drept a preotului paroh.
Membrii Comitetului Parohial sunt aleºi de Adunarea Parohialã.
Comitetul Parohial are un numãr dublu de membri faþã de cel al
Consiliului Parohial.

(2) Comitetul Parohial este alcãtuit din persoane majore ale
comunitãþii parohiale, pe principiul voluntariatului.

(3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un Birou
de Conducere compus din: coordonator de programe, secretar ºi casier.

(4) Comitetul Parohial are prevederi ºi evidenþã gestionarã proprie
în cadrul bugetului parohial pentru activitãþile desfãºurate utilizând,
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sub controlul preotului paroh, acelaºi cont bancar ºi face justificarea
financiarã anualã faþã de Consiliul Parohial. Pentru controlul financiar
al Comitetului Parohial sunt desemnaþi doi cenzori de cãtre Consiliul
Parohial.

(5) Revocarea membrilor Comitetului Parohial se face potrivit
procedurii prevãzute pentru membrii Consiliului Parohial, la art.60
din prezentul Statut.

Art.67 – (1) Comitetul Parohial are cinci servicii, fiecare fiind
condus de un coordonator numit de cãtre Biroul de Conducere.

(2) Serviciile Comitetului Parohial au urmãtoarele atribuþii: 

a. Serviciul social:
40. Coopereazã permanent cu asistenþii sociali ai parohiei, Proto-

popiatului ºi Centrului eparhial;
41. Coopteazã în Comitetul Parohial, pentru colaborare, pe asistentul

social sau lucrãtorul social de la primãria localã, sau, dupã caz,
îl invitã la ºedinþele Comitetului;

42. Colaboreazã cu unitãþile medicale ºi sprijinã diferite programe de
sãnãtate;

43. Se ocupã cu ajutorarea sãracilor, orfanilor, vãduvelor ºi a vârstnicilor;
44. Sprijinã integrarea socialã a deþinuþilor eliberaþi din penitenciare;
45. Sprijinã reinserþia socialã a tinerilor instituþionalizaþi care, dupã

împlinirea vârstei de 18 ani, au pãrãsit centrele de plasament;
46. Coopereazã cu organizaþii neguvernamentale în condiþiile

legislaþiei bisericeºti în vigoare;
47. Sprijinã programul de asistenþã maternalã ºi adopþiile naþionale;
48. Promoveazã ºi susþine programe social-filantropice ale parohiei;

sprijinã ºi întreþine cantina socialã a parohiei;
49. Coopereazã în permanenþã cu preoþii misionari din sistemul de

sãnãtate, penitenciare ºi armatã, azile, orfelinate etc.;
50. Cu acordul autoritãþii bisericeºti superioare, colecteazã ajutoare

în situaþii de urgenþã ºi sprijinã constituirea unui fond financiar
pentru astfel de situaþii;

51. Sprijinã programele de prevenire ºi eradicare a violenþei în familie,
de combatere a traficului de fiinþe umane, a drogurilor ºi altele,
precum ºi acordarea asistenþei spirituale ºi materiale familiilor
din care pãrinþii au plecat la muncã sau studii în strãinãtate ori
au emigrat definitiv.
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b. Serviciul misionar:
1. Coopereazã cu alte parohii, cu mânãstiri ºi cu duhovnici din zonã;
2. Promoveazã difuzarea ºi citirea Sfintei Scripturi ºi a cãrþilor

duhovniceºti, cu recomandarea preotului paroh;
3. Îl sprijinã pe preotul paroh în organizarea unor activitãþi

misionare, pentru o mai bunã cunoaºtere, pãstrare ºi consolidare
a credinþei ortodoxe;

4. Ajutã la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovniceºti
ºi a altor manifestãri religioase ºi sprijinã achiziþionarea de material
audio-vizual cu caracter religios;

5. Organizeazã vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre
pentru ocrotirea copiilor ºi a vârstnicilor ºi în familii aflate în
dificultate;

6. Menþine, în permanenþã, legãtura cu asociaþiile bisericeºti ortodoxe
de pe teritoriul parohiei ºi al eparhiei;

7. Identificã ºi sprijinã persoanele indecise ºi oscilante din punct de
vedere religios, pentru întãrirea lor în credinþã ºi participarea la
viaþa Bisericii;

8. Ajutã Consiliul Parohial la colectarea Fondului Central Misionar,
Fondului Filantropia ºi a unor fonduri speciale în situaþii de urgenþã. 

c. Serviciul cultural:
1. Iniþiazã ºi sprijinã achiziþionarea ºi distribuirea cãrþilor de cult,

icoane, cruciuliþe ºi cãrþi de zidire sufleteascã pentru credincioºi
ºi pentru biblioteca parohialã;

2. Încurajeazã în comunitate citirea cãrþilor ºi a revistelor din biblioteca
parohialã, audierea programelor radiofonice ortodoxe ºi vizionarea
programelor ortodoxe de televiziune;

3. Împreunã cu profesorii de religie, încurajeazã participarea elevilor
la Sfinta Liturghie ºi la alte slujbe bisericeºti, precum ºi la activitãþi
cultural-educative care promoveazã credinþa creºtinã ortodoxã;

4. Sprijinã înfiinþarea de capele sau paraclise în ºcolile din cuprinsul
parohiei;

5. Organizeazã festivitãþi legate de marile sãrbãtori bisericeºti ºi
naþionale menþionate în calendarul bisericesc anual;

6. Susþine cântarea omofonã ºi a corului bisericii;
7. Organizeazã acþiuni privind pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor, a

folclorului ºi a specificului cultural local ºi naþional;
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8. Înfiinþeazã ºi acordã burse de studiu ºi ajutoare pentru elevii
merituoºi ºi pentru cei din familii cu posibilitãþi materiale modeste;

9. Organizeazã, cu sprijinul profesorilor ºi donatorilor, meditaþii
gratuite pentru elevii sãraci din parohie;

10. Antreneazã intelectualii din parohie în activitãþi de promovare a
credinþei ortodoxe ºi a culturii româneºti.

d. Serviciul pentru tineret:
11. Promoveazã cartea religioasã în rândul tinerilor ºi încurajeazã

publicarea unei foi parohiale;
12. Invitã personalitãþi culturale pentru conferinþe adresate tinerilor;
13. Organizeazã întâlniri cu tineri, la care sunt invitaþi ierarhi, preoþi,

profesori de Teologie;
14. Acordã premii în cãrþi elevilor merituoºi din comunitate, proveniþi

din instituþii de ocrotire socialã sau din familii ºi medii sociale
defavorizate;

15. Sprijinã pe preotul paroh în aducerea la îndeplinire a deciziilor
Sfântului Sinod sau ale Chiriarhului locului în probleme de
educaþie a tineretului ºcolar de toate vârstele;

16. Organizeazã pelerinaje, excursii ºi tabere de tineret cu caracter
creºtin.

e. Serviciul administrativ-gospodãresc:
17. Se îngrijeºte de înzestrarea ºi înfrumuseþarea bisericii, precum

ºi de cimitirul parohial;
18. Se îngrijeºte de întreþinerea monumentelor Eroilor ºi a troiþelor

de pe teritoriul parohiei;
19. Are grijã de întreþinerea curþii bisericii, a spaþiilor verzi ºi a incintei

(casã parohialã, casa de prãznuire, clopotniþã, capelã, muzeu etc.).
Art.68 – Parohiile pot colabora cu filiale ale asociaþiilor ºi

fundaþiilor bisericeºti constituite cu aprobarea Sfântului Sinod sau
cu binecuvântarea Chiriarhului.

Secþiunea a II-a

A. Protopopiatul (Protoieria)
Art.69 – (1) Protopopiatul (Protoieria) este o unitate bisericeascã

administrativã care cuprinde mai multe parohii arondate de pe
teritoriul aceleiaºi eparhii.
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(2) Înfiinþarea, desfiinþarea, delimitarea ºi schimbarea întinderii
teritoriale a protopopiatelor se aprobã de Adunarea Eparhialã, la
propunerea Consiliului Eparhial, þinând seama de cerinþele misionar-
pastorale locale, precum ºi de situarea parohiilor ºi filiilor dintr-o zonã
geograficã.

(3) Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativã proprie
în cadrul cãreia funcþioneazã personal clerical ºi neclerical aferent
competenþelor date prin Statut ºi regulamentele bisericeºti.

(4) Personalul administrativ clerical ºi neclerical din cancelaria
protopopiatului se numeºte de Chiriarh, într-o ºedinþã a Permanenþei
Consiliului Eparhial, pe baza unei liste de mai mulþi candidaþi
intervievaþi în prealabil la Centrul eparhial.

B. Protopopul (Protoiereul)
Art.70 – (1) Protopopul (Protoiereul) este preotul conducãtor al

protopopiatului ºi al cancelariei administrative a protopopiatului, în
numele Chiriarhului.

(2) Protopopul se numeºte sau se reconfirmã de Chiriarh pe o
perioadã de patru ani, într-o ºedinþã de lucru a Permanenþei
Consiliului Eparhial, þinându-se seama de urmãtoarele criterii: media
generalã de licenþã în teologie minimum 8,50; cel puþin cinci ani
vechime în preoþie; fãrã impedimente juridic-canonice ºi având o
activitate deosebitã liturgicã, administrativ-pastoralã, misionarã,
culturalã ºi socialã.

(3) Protopopul poate fi revocat de Chiriarh într-o ºedinþã de lucru
a Permanenþei Consiliului Eparhial pentru activitate necorespunzãtoare
sau abateri disciplinare.

Art.71 – Protopopul are urmãtoarele atribuþii exercitate prin
mandat, în numele Chiriarhului:

a. Îndrumã, coordoneazã ºi supravegheazã activitatea
bisericeascã a parohiilor ºi filiilor din protopopiat;

b. Inspecteazã, cel puþin o datã pe an, parohiile, filiile ºi aºezã-
mintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieþii religioase,
morale ºi sociale a parohienilor; verificã registrele contabile, arhiva
ºi biblioteca, starea bisericii, a clãdirilor bisericeºti, a cimitirelor,
precum ºi a altor bunuri bisericeºti;

c. Înscrie în registrul de inspecþie al parohiei procesul-verbal
amãnunþit privind constatãrile fãcute. O copie a acestuia se înainteazã
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Centrului eparhial, cu raport ºi propuneri, iar al treilea exemplar
rãmâne la protopopiat;

d. Supravegheazã ºi îndrumã activitatea cateheticã, misionar-
pastoralã, culturalã ºi social-filantropicã a preoþimii, astfel ca aceasta
sã se desfãºoare în conformitate cu prevederile statutare ºi regula-
mentare bisericeºti, cu hotãrârile Sfântului Sinod ºi ale organismelor
eparhiale;

e. Întocmeºte ºi prezintã anual Permanenþei Consiliului
Eparhial situaþia privind bunurile mobile ºi imobile proprietãþi ale
parohiilor ºi filiilor din cuprinsul Protopopiatului;

f. Urmãreºte ca ordinele ºi dispoziþiile autoritãþilor superioare
bisericeºti sã fie transmise la timp unitãþilor ºi personalului bisericesc
din Protopopiat ºi sã fie aduse la îndeplinire;

g. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor
vacante de preoþi, diaconi ºi cântãreþi bisericeºti;

h. Aprobã preoþilor ºi diaconilor din protopopiat pânã la 8 zile
pe an din concediul legal de odihnã, asigurând suplinirea parohiei
cu un alt preot ºi informând despre aceasta Centrul eparhial;

i. Aprobã concediul de odihnã personalului neclerical de la parohii
ºi protopopiat, iar pentru personalul clerical înainteazã Centrului
eparhial spre aprobare planificarea concediului anual de odihnã;

j. Întocmeºte un raport anual general despre întreaga viaþã
bisericeascã din protopopiat, pe care îl înainteazã Chiriarhului ºi îl
face cunoscut preoþilor din protopopiat la prima conferinþã
administrativã din fiecare an;

k. Avizeazã asupra tuturor lucrãrilor organismelor parohiale, care
urmeazã a fi supuse aprobãrii organismelor eparhiale;

l. Susþine acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului
Disciplinar Protopopesc;

m. Coordoneazã, supravegheazã ºi rãspunde de activitatea
Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu
prevederile statutare ºi regulamentare, cu dispoziþiile date de conducerea
eparhialã ºi cu normele legislaþiei civile în vigoare.

n. Întocmeºte trimestrial un raport pastoral-misionar ºi
financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înainteazã
pentru aprobare cãtre Permanenþa Consiliului Eparhial;

o. Întocmeºte bugetul anual al protopopiatului ºi îl prezintã spre
aprobare Permanenþei Consiliului Eparhial;
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p. Propune Chiriarhului acordarea de ranguri ºi distincþii de
vrednicie clericilor ºi credincioºilor merituoºi.

q. Îndeplineºte orice alte atribuþii date de organismele eparhiale
sau de Chiriarh pentru bunul mers al vieþii bisericeºti.

Art.72 – Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului sãu,
reprezentantul oficial al Centrului eparhial faþã de autoritãþile publice
locale ºi faþã de terþi ºi îndeplineºte sarcinile ce-i sunt atribuite prin
prezentul Statut, regulamentele bisericeºti ºi alte dispoziþii în vigoare.
În aceastã calitate lucreazã cu încuviinþarea Chiriarhului pe care îl
informeazã, în prealabil, asupra problemelor respective.

Secþiunea a III-a

Vicariatul (Ortodox Ucrainean)
Art.73 – (1) Vicariatul este o unitate bisericeascã administrativã

cu regim special misionar-pastoral subordonatã direct Patriarhiei
Române, care cuprinde mai multe protopopiate, parohii ºi mânãstiri.

(2) Organizarea ºi funcþionarea Vicariatului se face pe baza unui
regulament propriu aprobat de Sfântul Sinod, la propunerea
Patriarhului ºi se comunicã ministerului de resort.

(3) Conducãtorul Vicariatului ºi protopopii din cuprinsul
acestuia sunt numiþi de Patriarh dintre preoþii din Vicariat în aceleaºi
condiþii prevãzute pentru personalul clerical de conducere de la eparhii.

(4) Numirea, transferarea ºi sancþionarea personalului clerical
ºi neclerical de la unitãþile bisericeºti din cuprinsul Vicariatului se
face de cãtre Patriarh, la propunerea conducãtorului Vicariatului, dupã
consultarea acestuia cu Chiriarhul locului.

(5) Pentru buna desfãºurare a activitãþii sacramentale,
învãþãtoreºti, de conducere, pastoral-misionare ºi social-filantropice
în cuprinsul Vicariatului, Patriarhul poate apela frãþeºte la Chiriarhii
eparhiilor pe raza cãrora funcþioneazã unitãþile bisericeºti din Vicariat.

(6) Personalul clerical de conducere, personalul clerical ºi
neclerical din cadrul Vicariatului se bucurã de aceleaºi drepturi ºi
are aceleaºi îndatoriri ca ºi categoriile de personal similar de la eparhii,
în condiþiile prezentului Statut.

(7) Unitãþile bisericeºti din cuprinsul Vicariatului primesc
Antimisul, Sfântul ºi Marele Mir ºi pastoralele chiriarhale de la Patriarhia
Românã.
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Secþiunea a IV-a

A. Mânãstirea
Art.74 – (1) Mânãstirea este o comunitate de cãlugãri sau

cãlugãriþe care s-au hotãrât în mod liber sã-ºi ducã viaþa în înfrânare,
sãrãcie de bunã voie ºi ascultare.

(2) Schitul ºi metocul funcþioneazã în subordinea mânãstirii
rânduitã de Chiriarh sau, direct, a Centrului eparhial. 

(3) Catedrala eparhialã are statut canonic de mânãstire.
(4) Mânãstirea depinde direct de Chiriarhul locului, care este

conducãtorul ei canonic, în condiþiile art.79, alin. 1 din prezentul
Statut.

Art.75 – (1) Înfiinþarea, desfiinþarea ºi transformarea mânãstirilor
de cãlugãri în mânãstiri de cãlugãriþe sau a mânãstirilor de cãlugãriþe
în mânãstiri de cãlugãri, precum ºi ridicarea schiturilor la rang de
mânãstiri se aprobã de cãtre Sinodul Mitropolitan la propunerea
motivatã a Chiriarhilor eparhiilor sufragane, dupã o atentã ºi riguroasã
evaluare a motivelor, a existenþei bazei materiale ºi a personalului
monahal necesar, precum ºi a condiþiilor misionare locale.

(2) Înfiinþarea, desfiinþarea ºi transformarea schiturilor ºi a
metocurilor de cãlugãri în schituri ºi metocuri de cãlugãriþe sau a
schiturilor ºi a metocurilor de cãlugãriþe în schituri ºi metocuri de
cãlugãri se aprobã de cãtre Chiriarh, aducându-se la cunoºtinþa
Consiliului Eparhial.

(3) În mânãstirea, schitul sau metocul date în folosinþã prin
sfinþire, nici unul dintre ctitori, donatori ºi binefãcãtori nu are vreun
drept de proprietate, folosinþã sau amestec în conducerea,
administrarea ºi viaþa spiritualã a acestora.

Art.76 – Potrivit menirii sale, fiecare mânãstire sau schit, prin
organismele sale de conducere, are datoria:

a. Sã-ºi rânduiascã programul în aºa fel încât sã devinã un loc
de aleasã viaþã duhovniceascã, de practicare a virtuþilor creºtineºti,
de evlavioasã participare la slujbele religioase, de zidire sufleteascã,
atât pentru vieþuitori, cât ºi pentru închinãtori;

b. Sã practice îndeletniciri potrivite cu sfinþenia locului, atât
pentru folosul vieþuitorilor, cât ºi al credincioºilor, dovedind prin fapte
bune dragoste faþã de comunitatea monahalã, de Bisericã ºi de popor;

c. Sã vegheze ca toþi cãlugãrii ºi cãlugãriþele cu aptitudini pentru
studiu sã fie îndatoraþi, cu binecuvântarea Chiriarhului, sã urmeze
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studii la instituþiile de învãþãmânt teologic din eparhie sau din eparhiile
învecinate;

d. Potrivit mijloacelor materiale pe care le are, mânãstirea sau
schitul sã vinã în ajutor eparhiei ºi tuturor instituþiilor acesteia, dupã
solicitãrile Centrului eparhial, precum ºi sã susþinã aºezãminte social-
filantropice;

e. Sã se aprovizioneze cu lumânãri ºi colportaj de la Centrul
eparhial;

f. Sã asigure cãlugãrilor sau cãlugãriþelor condiþii adecvate vieþii
chinoviale (de obºte).

Art.77 – Cu aprobarea Chiriarhului, în mânãstiri se pot organiza:
a. ªcoli teologice preuniversitare: Seminarii teologice liceale

pentru pregãtirea teologicã a personalului monahal în domeniul
asistenþei sociale, a educaþiei religioase ºi a restaurãrii patrimoniului
bisericesc, precum ºi ªcoli de cântãreþi bisericeºti;

b. Cursuri religioase aprobate de Chiriarh, pentru îndrumarea
monahalã duhovniceascã a personalului monahal;

c. Cursuri de arte ºi meserii, precum ºi ateliere în domeniile
picturii ºi iconografiei, vitraliilor ºi mozaicului religios, sculpturii,
broderiei artistice, þesãtoriei de stofe bisericeºti ºi îmbrãcãminte,
argintãriei bisericeºti, metalelor ºi emailãrii, croitoriei, þesãtoriei de
covoare ºi alte activitãþi compatibile cu viaþa monahalã aprobate de
Chiriarh, personalul monahal fiind dator ca, pe lângã ascultãrile din
obºte, sã lucreze în cadrul acestora, acolo unde sunt organizate;

Art.78 – (1) Primirea în mânãstire a celor ce doresc sã intre în
monahism se face la cererea scrisã a candidatului, cu recomandare
de la duhovnic ºi stareþ (ã) ºi cu aprobarea Chiriarhului.

(2) Vârsta minimã pentru primirea în mânãstire, ca novice, este
de 18 ani. Sub aceastã vârstã, dar nu mai puþin de 16 ani, este necesar
acordul scris al pãrinþilor sau tutorilor legali. De asemenea, este
interzisã închinovierea ºi promovarea în cinul monahal a celor cu
obligaþii ºi responsabilitãþi familiale sau urmãriþi penal.

(3) Tunderea în monahism se face, cu aprobarea Chiriarhului,
dupã cel puþin trei ani de cercetare canonicã ºi vieþuire în mânãstire.
Derogarea de la aceastã regulã o poate decide numai Chiriarhul din
motive misionare urgente.

(4) Hirotonirea monahilor în treapta de ierodiacon ºi ieromonah
se face cu aprobarea Chiriarhului, numai dupã ce aceºtia au absolvit
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o ºcoalã teologicã (Seminar sau Facultate) ºi au promovat examenul
de capacitate;

(5) Toþi monahii (monahiile) dintr-o mânãstire (schit), inclusiv
pensionarii, indiferent de rangurile ºi funcþiile deþinute anterior, se
vor supune rânduielilor mânãstireºti, comune pentru întreaga obºte.

B. Conducerea mânãstirii
Art.79 – (1) Chiriarhul este conducãtorul canonic al mânãstirilor,

schiturilor ºi metocurilor din eparhia sa. Prin delegaþie din partea
Chiriarhului, conducerea mânãstirii este asiguratã de stareþ (ã), a
schitului de egumen (ã), iar a metocului de cãlugãrul (cãlugãriþa)
anume desemnat (ã) ca administrator.

(2) Stareþul (a) ºi egumenul (a) se numesc direct de Chiriarh dintre
cãlugãrii cei mai vrednici, cu o frumoasã vieþuire în mânãstire, cu
intensã activitate duhovniceascã, cu studii teologice sau, în
mânãstirile cu obºte mai mare, dintre primii trei candidaþi desemnaþi
de sobor, în baza calitãþilor enumerate mai înainte, în cazul când
Chiriarhul a dispus sã se facã alegere;

(3) Stareþul este ajutat în îndeplinirea atribuþiilor sale de
conducere de: Soborul mânãstiresc, Consiliul duhovnicesc ºi de
învãþãturã, Consiliul economic ºi Consiliul de disciplinã (judecatã).

(4) Cu aprobarea scrisã a Chiriarhului, stareþul (a) reprezintã
mânãstirea în justiþie, în faþa autoritãþilor locale ºi faþã de terþi,
personal sau prin delegaþi împuterniciþi, în condiþiile art. 50, lit. e
din prezentul Statut.

Art.80 – Dacã în vreo mânãstire s-ar afla vreun arhiereu retras,
el poate fi desemnat stareþ, cu aprobarea Chiriarhului. În cazul când
nu este desemnat stareþ, obºtea mânãstirii este datoare sã-i creeze
înlesnirile necesare traiului ºi sã-i dea cinstea cuvenitã demnitãþii
arhiereºti.

Art.81 – (1) Treptele monahale sunt: fratele (novicele), rasoforul
ºi monahul, în cazul bãrbaþilor, ºi respectiv sora, rasofora ºi monahia,
în cazul femeilor.

(2) Rangurile monahale sunt: arhidiacon, singhel, protosinghel
ºi arhimandrit, în cazul cãlugãrilor ºi stareþã cu cruce (stavroforã) în
cazul cãlugãriþelor.

(3) Rangul de arhimandrit se conferã de Chiriarh, cu aprobarea
Sfântului Sinod.
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Art.82 – (1) Chiriarhii vor lua mãsurile necesare pentru
organizarea, cel puþin o datã pe an, a sinaxelor (consfãtuirilor) stareþilor
(elor) ºi egumenilor (elor) din eparhiile pe care le pãstoresc, pentru
analizarea problemelor specifice, promovarea schimbului de experienþã
duhovniceascã ºi administrativã ºi adoptarea de mãsuri adecvate în
scopul îmbunãtãþirii vieþii ºi disciplinei monahale. La aceste sinaxe
monahale eparhiale pot fi chemaþi ºi duhovnicii de mânãstiri, când se
considerã necesar.

(2) Cel puþin o datã la 3 ani, se vor organiza sinaxe monahale
mitropolitane cu stareþii (ele) ºi egumenii (ele) din eparhiile mitropoliei
respective, la care vor participa ºi ierarhii Sinodului Mitropolitan, pentru
examinarea unor aspecte specifice vieþii monahale din zonele respective,
la care pot fi chemaþi ºi duhovnicii de mânãstiri, când problematica
impune acest lucru.

Art.83 – Dispoziþiile cuprinse în prezentul Statut sunt comune
ºi obligatorii pentru mânãstirile, schiturile ºi metocurile de cãlugãri ºi
cãlugãriþe din cuprinsul eparhiilor aparþinãtoare Patriarhiei Române.

Secþiunea a V-a

A. Eparhia (Arhiepiscopia ºi Episcopia)
Art.84 – (1) Eparhiile sunt unitãþi bisericeºti constituite dintr-un

numãr de parohii, grupate în protopopiate, precum ºi din mânãstirile
aflate pe un anumit teritoriu. În cuprinsul eparhiilor pot funcþiona
instituþii de învãþãmânt teologic ºi confesional, social-filantropice etc.

(2) Eparhiile sunt Arhiepiscopii sau Episcopii, conduse de cãtre
Arhiepiscop sau Episcop.

(3) Nici o eparhie nu poate avea, înfiinþa sau administra unitãþi
de cult pe teritoriul altei eparhii.

Art.85 – Organismele de conducere ale eparhiei sunt: Chiriarhul
(Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot), Adunarea Eparhialã ca
organism deliberativ, Consiliul Eparhial ºi Permanenþa Consiliului
Eparhial ca organisme executive.

B. Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot)
Art.86 – (1) În eparhia sa, Chiriarhul îºi exercitã întreaga slujire

în comuniune cu Sfântul Sinod.
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(2) Chiriarhul îºi exercitã dreptul de a conduce eparhia din
momentul întronizãrii ºi al primirii Gramatei din partea Mitropolitului
sãu canonic, respectiv din partea Patriarhului pentru Mitropolit.

Art.87 – (1) Pe durata vacanþei, Locþiitorul de Arhiepiscop sau
de Episcop îndeplineºte toate prerogativele titularului de scaun, cu
excepþia modificãrii structurilor eparhiale ºi înstrãinãrii sau schimbãrii
destinaþiei bunurilor bisericeºti.

(2) Arhiepiscopul, Episcopul, Episcopul-vicar ºi Arhiereul-vicar
poartã uniforma monahalã (reverenda, rasa ºi camilafca) de culoare
neagrã, cruce, engolpion ºi toiag pastoral.

Art.88 – Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul) exercitã
urmãtoarele atribuþii:

a. Exercitã slujirea de învãþãtor, slujitor al Sfintelor Taine ºi
pãstor al eparhiei sale;

b. Conduce eparhia în conformitate cu prevederile Sfintelor
Canoane, ale Statutului ºi regulamentelor bisericeºti, precum ºi cu
hotãrârile Sfântului Sinod;

c. Se îngrijeºte de aducerea la îndeplinire în cuprinsul eparhiei
a hotãrârilor organismelor deliberative ºi executive centrale ºi
eparhiale;

d. Vegheazã la bunul mers al vieþii bisericeºti din eparhie, al
organismelor ºi instituþiilor ei;

e. Convoacã ºi prezideazã organismele deliberative ºi executive
ale eparhiei, precum ºi conferinþe ºi întruniri ale preoþilor ºi sinaxe
ale personalului monahal;

f. Reprezintã eparhia în relaþiile cu autoritãþile publice centrale
ºi locale, în justiþie ºi faþã de terþi, personal sau prin delegaþi;

g. Reprezintã eparhia în relaþiile cu celelalte culte religioase
recunoscute de pe teritoriul eparhiei, în conformitate cu hotãrârile
Sfântului Sinod; 

h. Efectueazã cât mai des vizite canonice ºi pastorale în eparhie;
i. Prezintã Sfântului Sinod darea de seamã anualã cu privire la

activitatea pastoral-misionarã ºi social-filantropicã din eparhie;
j. Dãruieºte tuturor locaºurilor de cult din eparhie Sfântul Antimis,

precum ºi Sfântul ºi Marele Mir primit de la Patriarhia Românã;
k. În consultare cu Sinodul Mitropolitan, propune Sfântului

Sinod candidaþi de Episcop-vicar la Arhiepiscopii ºi de Arhiereu-vicar
la Episcopii;
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l. Adreseazã scrisori pastorale clerului ºi credincioºilor din
eparhie;

m. Hirotoneºte clerici ºi se îngrijeºte de ocuparea la timp a
parohiilor vacante, cu respectarea prevederilor canonice, statutare ºi
regulamentare bisericeºti;

n. Numeºte, transferã ºi revocã personalul bisericesc clerical ºi
neclerical în ºedinþe ale Permanenþei Consiliului Eparhial, cu
respectarea normelor bisericeºti în vigoare;

o. Conferã distincþii ºi ranguri bisericeºti preoþilor ºi diaconilor
din eparhie, precum ºi personalului monahal, cu respectarea
prevederilor statutare ºi regulamentare bisericeºti;

p. Acordã sau retrage binecuvântarea pentru numirea
personalului didactic de predare a Religiei din unitãþile de învãþãmânt
public ºi particular, pentru încadrarea personalului didactic ºi a
personalului de conducere din ºcolile confesionale ºi de la instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar teologic din eparhia sa;

q. Elibereazã Cartea Canonicã la solicitarea scrisã a ierarhului
ortodox român care acceptã primirea unui preot în eparhia sa, iar în
cazul trecerii în jurisdicþia canonicã a unei alte  Biserici Ortodoxe,
trebuie sã obþinã aprobarea Patriarhului;

r. Acordã dispense bisericeºti de cãsãtorie ºi recãsãtorire pentru
credincioºii mireni, în limita prevederilor canonice;

s. Acordã concediul de odihnã personalului clerical ºi neclerical
din administraþia eparhialã, protopopilor, personalului clerical de la
parohii, precum ºi personalului monahal, pentru îngrijirea sãnãtãþii;

t. Numeºte preºedintele Consistoriului Eparhial din rândul celor
trei membri aleºi de Adunarea Eparhialã ºi aprobã apãrãtorii la
Consistoriul Eparhial;

u. Aprobã sau respinge motivat sentinþele pronunþate de
Consistoriul Eparhial;

v. Asigurã disciplina clerului ºi a celorlalte categorii de personal
în eparhia sa, direct sau prin organismele eparhiale competente;

w. Primeºte plângerile aduse împotriva personalului clerical ºi
neclerical din administraþia eparhialã, de la protopopiate ºi parohii,
precum ºi împotriva personalului monahal ºi dispune mãsuri
corespunzãtoare potrivit prevederilor canonice, statutare ºi regulamentare
bisericeºti;
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x. În cazuri de vinovãþie gravã poate opri de la sãvârºirea celor
sfinte personalul clerical din eparhia sa ºi dispune, fãrã întârziere,
cercetarea cazului;

y. Poate aplica preotului pedeapsa transferului disciplinar, prin
Decizie Chiriarhalã, când se constatã cã acesta influenþeazã în rãu
viaþa parohialã;

z. Îndeplineºte orice alte atribuþii date lui prin Sfintele
Canoane, Statut ºi regulamentele bisericeºti sau prin hotãrâri ale
Sfântului Sinod.

Art.89 – Chiriarhul exercitã drepturile ºi îndeplineºte îndatoririle
prevãzute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut ºi de regulamentele
bisericeºti.

C. Adunarea Eparhialã
Art.90 – Adunarea Eparhialã este organism deliberativ pentru

toate problemele administrative, culturale, social-filantropice,
economice ºi patrimoniale ale eparhiei.

Art.91 – (1) Adunarea Eparhialã se compune din reprezentanþii
aleºi ai clerului ºi ai credincioºilor, în proporþie de o treime clerici ºi
douã treimi mireni, cu o viaþã moralã ºi religioasã demnã de un creºtin,
care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Pentru
activitate potrivnicã Bisericii, mandatele acestora se revocã de
Adunarea Eparhialã, la propunerea Chiriarhului.

(2) Membrii mireni în Adunarea Eparhialã se aleg de cãtre delegaþii
Consiliilor Parohiale, constituiþi în colegii electorale mireneºti, pe
circumscripþii.

(3) Membrii clerici în Adunarea Eparhialã se aleg de cãtre toþi
preoþii ºi diaconii în funcþie, constituiþi în colegii electorale preoþeºti,
pe circumscripþii.

(4) Membrii Adunãrii Eparhiale, clerici ºi mireni, se aleg pe termen
de patru ani. Ei pot fi aleºi pentru cel mult douã mandate.

(5) Numãrul membrilor aleºi ai Adunãrii Eparhiale este de 30.
(6) Preºedintele Adunãrii Eparhiale este Arhiepiscopul sau

Episcopul, iar în caz de vacanþã, locþiitorul desemnat canonic ºi statutar.
(7) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept

al Adunãrii Eparhiale, cu vot deliberativ.
Art.92 – Atribuþiile Adunãrii Eparhiale sunt:
a. Susþine interesele ºi drepturile Bisericii ºi ale eparhiei, conform

cu prevederile canonice, statutare ºi regulamentare bisericeºti;
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b. Vegheazã la respectarea, în cuprinsul eparhiei, a mãsurilor
cu caracter unitar prevãzute de Statut, regulamentele bisericeºti ºi
de hotãrârile organismelor bisericeºti centrale privitoare la
administrarea bunurilor mobile ºi imobile ale unitãþilor de cult din
întreaga eparhie, precum ºi a altor bunuri patrimoniale, culturale ºi
epitropeºti ale acestora; 

c. Susþine instituþiile ºi aºezãmintele culturale, social-filantropice
ºi economice ale eparhiei;

d. Aprobã înfiinþarea, desfiinþarea ºi delimitarea teritorialã a
protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial.

e. Deleagã un cleric ºi doi mireni, dintre membrii Adunãrii, ca
reprezentanþi eparhiali, în Adunarea Naþionalã Bisericeascã;

f. Alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea Chiriarhului;
g. Alege pe cei trei membri ai Consistoriului Eparhial ºi pe cei

doi supleanþi, la propunerea Chiriarhului;
h. Desemneazã, la propunerea Chiriarhului, unul, doi sau trei

clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;
i. Aprobã raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial

ºi hotãrãºte mãsuri pentru o bunã desfãºurare a activitãþilor eparhiei;
j. Aprobã contul de execuþie bugetarã ºi bilanþul financiar-

contabil al eparhiei, al instituþiilor ºi fundaþiilor sale, precum ºi mãsuri
pentru asigurarea bunurilor bisericeºti;

k. Aprobã bugetul general al eparhiei, al instituþiilor ºi
fundaþiilor eparhiale;

l. Hotãrãºte cu privire la modul de administrare a bunurilor
eparhiei, precum ºi ale instituþiilor ºi fundaþiilor eparhiale, în
conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare;

m. Exercitã orice alte atribuþii date prin prezentul Statut ºi
regulamentele bisericeºti.

Art.93 – (1) Adunarea Eparhialã se întruneºte în ºedinþã anualã
de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ºedinþe extraordinare,
ori de câte ori este nevoie.

(2) Convocarea Adunãrii Eparhiale, cu precizarea ordinii de zi,
se face de cãtre preºedinte, cu cel puþin 14 zile înainte de data fixatã
pentru ºedinþã, iar în cazuri excepþionale în cel mai scurt timp posibil.

(3) Adunarea Eparhialã este statutar constituitã cu prezenþa a
douã treimi din membrii sãi ºi hotãrãºte valabil cu votul a jumãtate
plus unu dintre  membri prezenþi. 
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(4) Procesul-verbal al lucrãrilor Adunãrii Eparhiale este semnat
de Preºedinte ºi de Secretarii Adunãrii ºi se pãstreazã la Secretariatul
eparhiei.

Art.94 –Pentru studierea ºi formularea propunerilor asupra
problemelor ce urmeazã a fi supuse deliberãrii, Adunarea alege, la
începutul fiecãrui mandat de patru ani, dintre membrii clerici ºi mireni,
cinci Comisii de lucru permanente, care vor avea câte un preºedinte
ºi un raportor din sânul lor, desemnaþi de plen, la propunerea
Preºedintelui. Comisiile Adunãrii Eparhiale sunt:

a. Comisia administrativ-bisericeascã,
b. Comisia culturalã ºi educaþionalã,
c. Comisia economicã, bugetarã ºi patrimonialã,
d. Comisia social-filantropicã,
e. Comisia organizatoricã, juridicã ºi de validare.

D. Consiliul Eparhial
Art.95 – Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunãrii

Eparhiale ºi are în competenþã problemele bisericeºti administrative,
culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale ºi fundaþionale
pentru întreaga eparhie.

Art.96 – (1) Consiliul Eparhial se compune din 9 membri, 3 clerici
ºi 6 mireni, aleºi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhialã dintre
membrii ei. Ei pot fi aleºi pentru cel mult douã mandate. Pentru activitate
potrivnicã Bisericii, mandatele acestora se revocã de Adunarea Eparhialã,
la propunerea Chiriarhului.

(2) Preºedintele Consiliului Eparhial este Chiriarhul, iar în caz
de vacanþã locþiitorul desemnat canonic ºi statutar.

(3) Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar este membru de drept
al Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.

(4) Din încredinþarea Chiriarhului, ºedinþele Consiliului Eparhial
pot fi prezidate ºi de cãtre Episcopul-vicar, respectiv Arhiereul-vicar.
În aceastã situaþie, procesul-verbal al lucrãrilor este supus aprobãrii
Chiriarhului. 

(5) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul
eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic ºi contabilul
sef, sunt membri permanenþi ai Consiliului Eparhial, cu vot consultativ.
Conducãtorii instituþiilor de învãþãmânt teologic din eparhie participã
la lucrãri în calitate de invitaþi. 
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(6) Secretarul eparhial este ºi secretar al Consiliului Eparhial
ºi întocmeºte procesul-verbal al lucrãrilor.

Art.97 – (1) Consiliul Eparhial se întruneºte la convocarea
Preºedintelui de douã ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. 

(2) Consiliul Eparhial este legal constituit cu prezenþa a cel puþin
douã treimi din numãrul membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu votul a
jumãtate plus unu dintre membrii prezenþi. 

Art.98 – Consiliul Eparhial exercitã în timpul dintre ºedinþele
Adunãrii Eparhiale atribuþiile acesteia prevãzute în art.92, lit. a, b,
c ºi l, precum ºi urmãtoarele atribuþii: 

a. Întocmeºte darea de seamã anualã asupra activitãþii sectoarelor
Administraþiei Eparhiale, a instituþiilor ºi fundaþiilor eparhiale;

b. Întocmeºte ºi prezintã Adunãrii Eparhiale contul de execuþie
bugetarã ºi bilanþul financiar-contabil al eparhiei, al instituþiilor ºi
fundaþiilor sale ºi propune mãsuri de asigurare a bunurilor bisericeºti;

c. Întocmeºte bugetul general anual al eparhiei, al instituþiilor ºi
fundaþiilor sale;

d. Propune Adunãrii Eparhiale înfiinþarea, desfiinþarea ºi
delimitarea teritorialã a protopopiatelor;

e. Aprobã înfiinþarea, desfiinþarea ºi delimitarea teritorialã a
parohiilor, precum ºi transformarea filiilor în parohii;

f. Sprijinã catehizarea copiilor, tinerilor ºi adulþilor ºi ia mãsuri
pentru procurarea mijloacelor materiale necesare susþinerii programelor
culturale ºi educativ-religioase în eparhie;

g. Îngrijeºte de bunul mers al instituþiilor de învãþãmânt teologic
ºi al ºcolilor confesionale din eparhie, în conformitate cu prevederile
statutare ºi regulamentare bisericeºti;

h. Înfiinþeazã, organizeazã ºi supravegheazã activitatea editurii ºi
tipografiei eparhiale, a atelierelor de lumânãri ºi pentru producerea
veºmintelor ºi a obiectelor de cult, precum ºi a magazinelor pentru
desfacerea acestora ºi a produselor achiziþionate de la Tipografia ºi
Atelierele Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

i. Aprobã înfiinþarea, organizarea ºi desfiinþarea de asociaþii ºi
fundaþii bisericeºti locale care activeazã în cuprinsul eparhiei, precum
ºi funcþionarea pe teritoriul eparhiei a filialelor asociaþiilor ºi fundaþiilor
bisericeºti înfiinþate cu binecuvântarea Sfântul Sinod; 

j. Hotãrãºte înfiinþarea de fonduri eparhiale destinate ajutorãrii
parohiilor sãrace, acordãrii de burse tinerilor care se pregãtesc în
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instituþiile de învãþãmânt, precum ºi sprijinirii programelor locale de
asistenþã social-filantropicã ºi cultural-misionarã;

k. Hotãrãºte cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosinþei
sau proprietãþii asupra bunurilor imobile ale unitãþilor bisericeºti din
eparhie (vânzare, cumpãrare, închiriere, schimb etc.), precum ºi asupra
grevãrii cu sarcini sau afectãrii de servituþi a bunurilor acestor unitãþi,
cu excepþia bunurilor sacre care sunt inalienabile;

l. În cazul înstrãinãrii (vânzare, donaþie etc.) bunurilor imobile ale
Centrului eparhial (clãdiri sau terenuri), Consiliul Eparhial propune,
spre aprobare, Adunãrii Eparhiale, soluþii statutare. Hotãrârile privind
înstrãinarea devin valide numai dupã aprobarea lor de cãtre Sinodul
Mitropolitan;

m. Administreazã bunurile mobile ºi imobile ale eparhiei, ale
instituþiilor ºi fundaþiilor eparhiale, în conformitate cu hotãrârile Adunãrii
Eparhiale;

n. Verificã ºi aprobã raportul anual privind situaþia bunurilor
mobile ºi imobile aflate în proprietatea sau folosinþa unitãþilor de cult
din eparhie (inventar, stare fizicã etc.); 

o. Verificã respectarea prevederilor statutare ºi regulamentare
bisericeºti cu privire la alegerile de membri mireni ºi clerici în
organismele bisericeºti deliberative ºi executive;

p. Confirmã, suspendã sau dizolvã Consiliile Parohiale, la sesizarea
preotului ºi la propunerea motivatã a protopopului, dispunând
instituirea de comisii interimare pânã la alegerea unor noi organisme
parohiale;

q. Verificã, aprobã, respinge sau modificã hotãrârile organismelor
parohiale, în conformitate cu prevederile art.55, alin.2 din prezentul
Statut;

r. Exercitã orice atribuþii care îi sunt date prin Statut,
regulamente sau prin hotãrâri ale organismelor centrale bisericeºti
ºi ale Adunãrii Eparhiale.

Art.99 – Hotãrârile Adunãrii Eparhiale, ale Consiliului Eparhial
ºi ale Permanenþei Consiliului Eparhial devin executorii dupã
confirmarea lor, în scris, de cãtre Chiriarhul locului. În caz de
neconfirmare, Chiriarhul dispune rediscutarea problemei.

E. Permanenþa Consiliului Eparhial
Art.100 – Între ºedinþele Consiliului Eparhial funcþioneazã

Permanenþa Consiliului Eparhial.
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Art.101 – (1) Permanenþa Consiliului Eparhial se compune din
Chiriarh, ca preºedinte, Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, vicarul
administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial,
secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic ºi contabilul ºef, ca
membri. În caz de vacanþã, prezideazã locþiitorul desemnat canonic ºi
statutar.

(2) Permanenþa Consiliului Eparhial se întruneºte la convocarea
Chiriarhului ori de câte ori este nevoie.

(3) Din încredinþarea Chiriarhului, Permanenþa Consiliului
Eparhial poate fi prezidatã de Episcopul-vicar, Arhiereul-vicar, vicarul
administrativ eparhial sau de unul dintre consilierii eparhiali. În acest
caz, procesul-verbal al lucrãrilor este supus aprobãrii Chiriarhului. 

(4) Secretarul eparhial este ºi secretar al ºedinþelor Permanenþei
ºi întocmeºte procesul-verbal al lucrãrilor.

(5) Hotãrârile Permanenþei Consiliului Eparhial se iau cu votul
majoritãþii membrilor prezenþi ºi sunt aduse la îndeplinire de sectoarele
Administraþiei Eparhiale potrivit competenþelor date prin Statut ºi
regulamentele bisericeºti.

Art.102 – Permanenþa Consiliului Eparhial exercitã atribuþiile
Consiliului Eparhial în perioada dintre ºedinþele acestuia, cu
excepþia celor prevãzute la art.98, lit. a, b, c, k, n ºi q,  precum ºi
urmãtoarele atribuþii:

a. Examineazã ºi definitiveazã dãrile de seamã anuale privind
activitãþile sectoarelor Administraþiei Eparhiale, ale instituþiilor ºi
fundaþiilor eparhiale;

b. Analizeazã ºi definitiveazã contul de execuþie bugetarã ºi
bilanþul financiar-contabil al eparhiei, al instituþiilor ºi fundaþiilor sale;

c. Prezintã Consiliului Eparhial, spre verificare ºi avizare, proiectul
bugetului general al eparhiei, al instituþiilor ºi fundaþiilor sale;

d. Face propuneri privind planurile de activitate ale editurii ºi
tipografiei eparhiale, precum ºi ale atelierelor eparhiale ºi mânãstireºti;

e. Aprobã clasificarea pe categorii a parohiilor, în conformitate
cu prevederile art.47 alin.1 ºi 2 din prezentul Statut;

f. Face propuneri Consiliului Eparhial privind modul de
administrare a bunurilor mobile ºi imobile ale eparhiei, ale
instituþiilor ºi fundaþiilor eparhiale;

g. Aprobã înfiinþarea ºi organizarea de instituþii cu caracter
economic, cu sau fãrã personalitate juridicã, distinctã de eparhie sau
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de unitãþile din jurisdicþia ei, pentru susþinerea activitãþilor misionar-
pastorale ºi social-filantropice, în condiþiile prezentului Statut, ale
regulamentelor bisericeºti ºi legislaþiei în vigoare;

h. Administreazã fondurile eparhiale, ale instituþiilor ºi fundaþiilor
eparhiale destinate ajutorãrii parohiilor sãrace, acordãrii de burse tinerilor
care se pregãtesc în instituþiile de învãþãmânt, precum ºi sprijinirii
programelor locale de asistenþã social-filantropicã ºi cultural-misionarã;

i. Aprobã proiectele de investiþii în limita bugetului anual al
eparhiei;

j. Face demersuri cãtre autoritãþile publice centrale ºi locale
pentru obþinerea de sprijin destinat susþinerii activitãþilor pastoral-
misionare, culturale ºi social-filantropice ale eparhiei ºi unitãþilor sale,
restaurãrii monumentelor bisericeºti, precum ºi construirii de noi
biserici în cuprinsul eparhiei;

k. Aprobã proiectele de buget ºi conturile de execuþie bugetarã
ale protopopiatelor, ale parohiilor ºi ale mânãstirilor.

l. Întocmeºte raportul cãtre Consiliul Eparhial privind inventarul
protopopiatelor, parohiilor ºi mânãstirilor;

m. Examineazã ºi aprobã donaþiile, sponsorizãrile ºi legatele ce
se fac în folosul eparhiei, în conformitate cu legislaþia în vigoare;

n. Decide cu privire la contestaþiile fãcute împotriva hotãrârilor
organismelor parohiale;

o. Exercitã orice atribuþii care îi sunt date prin Statut,
regulamente sau prin hotãrâri ale Adunãrii Eparhiale ºi Consiliului
Eparhial.

F. Administraþia Eparhialã ºi Cancelaria Eparhialã
Art.103 – În exercitarea atribuþiilor sale, Chiriarhul este ajutat

de Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, Administraþia Eparhialã ºi
Cancelaria Eparhialã.

Art.104 – Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari sunt membri de drept
ai organismelor deliberative ºi executive eparhiale, iar în cadrul
Administraþiei Eparhiale au atribuþiile ce le sunt delegate, prin decizie,
de Chiriarhi, cu aprobarea Sfântului Sinod. Ei poartã, cu aprobarea
Sfântului Sinod, titluri legate de eparhiile respective ori, dupã caz,
titluri speciale, hotãrâte de Sfântul Sinod.

Art.105 – (1) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali,
inspectorul eparhial ºi secretarul eparhial se numesc pe o perioadã
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de patru ani, se reconfirmã ºi se revocã de Chiriarh într-o ºedinþã de
lucru a Permanenþei Consiliului Eparhial, þinându-se seama de
urmãtoarele criterii: media generalã de licenþã în teologie minimum
8,50; cel puþin gradul II; fãrã impedimente canonice sau juridice ºi
având o activitate deosebitã liturgicã, administrativ-pastoralã,
misionarã ºi culturalã.

(2) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul
eparhial ºi secretarul eparhial au atribuþii stabilite, prin decizie, de
Chiriarh. Ei participã fãrã drept de vot la ºedinþele Adunãrii Eparhiale,
iar la ºedinþele Permanenþei Consiliului Eparhial, cu vot deliberativ.
Clericii din Administraþia Eparhialã pot fi numiþi slujitori la parohii
direct (fãrã concurs) de cãtre Chiriarh.

Art.106 – (1) Administraþia Eparhialã aduce la îndeplinire
hotãrârile organismelor deliberative ºi executive centrale ºi eparhiale,
prin urmãtoarele sectoare de activitate:

a. Sectorul administrativ-bisericesc,
b. Sectorul învãþãmânt ºi activitãþi cu tineretul,
c. Sectorul cultural ºi comunicaþii media, 
d. Sectorul social-filantropic ºi misionar,
e. Sectorul economic-financiar,
f. Sectorul patrimoniu ºi construcþii bisericeºti,
g. Sectorul Exarhatul mânãstirilor.
(2) În funcþie de cerinþele pastorale ºi administrative locale,

Permanenþa Consiliului Eparhial poate înfiinþa ºi alte sectoare de
activitate.

(3) În cadrul sectoarelor Administraþiei Eparhiale pot funcþiona
urmãtoarele servicii ºi compartimente: Bibliotecã; Muzeu; Personal-
resurse umane; Contabilitate; Tehnic; Editurã; Tipografie; Ateliere,
precum ºi altele, potrivit cerinþelor locale specifice.

(4) Administraþia Eparhialã este condusã de Chiriarh, ajutat de
Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar, împreunã cu vicarul administrativ
eparhial ºi consilierii eparhiali.

Art.107 – (1) Cancelaria Eparhialã pregãteºte împreunã cu
sectoarele Administraþiei Eparhiale lucrãrile organismelor deliberative
ºi executive eparhiale ºi aduce la îndeplinire hotãrârile acestora.

(2) Cancelaria Eparhialã are urmãtoarele servicii ºi
compartimente: Cabinetul Chiriarhului; Secretariat; Registraturã;
Arhivã; Oficiul canonic-juridic; Corpul de inspecþie ºi control; Biroul
Comunicaþii ºi relaþii cu publicul.
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Art.108 – (1) În Administraþia ºi Cancelaria Eparhialã este
încadrat, pe funcþii de execuþie, personal de specialitate, clerical ºi
neclerical. Acesta este numit, transferat ºi revocat de Chiriarh în
ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial.

(2) Consilierii eparhiali împreunã cu personalul de specialitate,
studiazã ºi întocmesc referate asupra problemelor ce urmeazã a fi
dezbãtute de organismele deliberative eparhiale sau a fi rezolvate de
Chiriarh.

Art.109 – (1) Corpul de inspecþie ºi control al Chiriarhului este
încadrat cu urmãtorul personal, numit de Chiriarh, într-o ºedinþã de
lucru a Permanenþei Consiliului Epahial:

a. Un inspector eparhial bisericesc, numit în condiþiile art.105,
alin. 1 din prezentul Statut, cu atribuþii generale de control ºi de
acuzator la Consistoriul Eparhial;

b. Exarhul mânãstirilor numit dintre arhimandriþi sau
protosingheli, cu atribuþii generale de îndrumare, de inspecþie, de
control la mânãstiri ºi de referent pentru problemele mânãstireºti.
Acesta poate conduce ºi Sectorul Exarhatul mânãstirilor;

c. Inspectori pentru controlul financiar ºi gestionar (audit), dintre
care unul cu pregãtire juridicã.

(2) Membrii Corpului de inspecþie ºi control îºi desfãºoarã
activitatea din dispoziþia Chirarhului, potrivit atribuþiilor stabilite în
Statut, în regulamentele bisericeºti ºi în legislaþia în vigoare.

Secþiunea  a VI-a

A. Mitropolia
Art.110 – (1) Sub raport canonic si administrativ, Episcopiile

ºi Arhiepiscopiile sunt grupate în Mitropolii.
(2) Mitropoliile din interiorul ºi din afara graniþelor þãrii sunt

conduse de cãtre un Mitropolit.

B. Sinodul Mitropolitan
Organizare ºi atribuþii
Art.111 – (1) Mitropolitul, împreunã cu Arhiepiscopii, Episcopii,

precum ºi Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari de la eparhiile sufragane
alcãtuiesc Sinodul Mitropolitan.
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(2) Sinodul Mitropolitan coordoneazã activitãþile comune ale
eparhiilor din Mitropolie, în limitele înscrise în Sfintele Canoane,
precum ºi în normele statutare ºi regulamentare în vigoare.

(3) Sinodul Mitropolitan vegheazã ca pe cuprinsul Mitropoliei sã
fie apãrate ºi promovate credinþa ortodoxã, unitatea liturgicã ºi
disciplina canonicã a clerului ºi monahilor, precum ºi într-ajutorarea
frãþeascã între eparhii.

(4) Sinoadele Mitropolitane se pot întruni în ºedinþe comune
pentru a elabora ºi a aplica planuri de cooperare permanentã la nivel
pastoral-misionar, social-filantropic ºi cultural de interes regional,
despre care vor informa Sfântul Sinod, în scris.

Art.112 – (1) Sinodul Mitropolitan este prezidat de Mitropolit,
care îl convoacã ori de câte ori este nevoie. În caz de vacanþã,
prezideazã Patriarhul sau ierarhul desemnat canonic ºi statutar.

(2) Sinodul Mitropolitan ia hotãrâri cu votul a jumãtate plus unu
din numãrul membrilor prezenþi.

(3) Lucrãrile Sinodului Mitropolitan se pregãtesc de cãtre
personalul clerical de conducere, respectiv consilier eparhial ºi secretar
eparhial desemnaþi de Mitropolit, iar hotãrârile acestuia se pãstreazã
distinct în arhiva eparhiei de scaun a Mitropolitului, împreunã cu
procesele-verbale ale ºedinþelor. 

Art.113 – Pe lângã atribuþiile enumerate mai sus, Sinodul
Mitropolitan are ºi urmãtoarele atribuþii:

a. Propune Sfântului Sinod înfiinþarea de noi eparhii sau
modificarea teritorialã a celor existente;

b. Analizeazã ºi avizeazã solicitãrile venite de la eparhiile sufragane
privind canonizarea de sfinþi, proiectele de texte liturgice ºi icoane
pentru cinstirea acestora ºi înainteazã Sfântului Sinod propunerile sale;

c. Aprobã tematicile cursurilor pentru obþinerea de cãtre
personalul clerical a gradelor profesionale Definitiv ºi Gradul II,
organizate de instituþiile de învãþãmânt superior din Mitropolie, aprobate
de Sfântul Sinod;

d. Avizeazã propunerile Chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru
alegerea Episcopilor-vicari ºi Arhiereilor-vicari de cãtre Sfântul Sinod;

e. Aprobã înfiinþarea, desfiinþarea ºi transformarea mânãstirilor
de cãlugãri în mânãstiri de cãlugãriþe sau a mânãstirilor de cãlugãriþe
în mânãstiri de cãlugãri, precum ºi ridicarea schiturilor la rang de
mânãstiri, în condiþiile art.75, alin.1 din prezentul Statut;
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f. Primeºte ºi examineazã recursurile clericilor depuºi din treapta
preoþiei de cãtre un Consistoriu eparhial din cuprinsul Mitropoliei;

g. Admite sau respinge, în principiu, cererile de recurs pe baza
referatului ºi propunerilor motivate canonic ºi juridic ale consilierului
administrativ-bisericesc de la centrul mitropolitan;

h. În caz de admitere, în principiu, a recursului, trimite cauza
pentru judecare în fond Consistoriului Mitropolitan;

i. Valideazã sau invalideazã hotãrâri ale Adunãrilor Eparhiale
din cuprinsul Mitropoliei privind înstrãinarea bunurilor imobile (clãdiri
sau terenuri) eparhiale.

j. Exercitã orice alte atribuþii date lui prin Sfintele Canoane, prin
prezentul Statut ºi regulamentele bisericeºti sau prin hotãrâri ale
Sfântului Sinod.

C. Mitropolitul
Art.114 – (1) Mitropolitul este conducãtorul canonic al unei

mitropolii, exercitã drepturile ºi îndeplineºte îndatoririle prevãzute de
Sfintele Canoane, de tradiþia bisericeascã ºi de prezentul Statut.

(2) Titulatura Mitropolitului este cea a Arhiepiscopiei pe care o
pãstoreºte ºi a Mitropoliei pe care o conduce.

(3) El poartã ca semn distinctiv cruce pe culion, cu camilafcã
neagrã.

(4) Mitropolitul are urmãtoarele atribuþii: 
a. Convoacã ºi prezideazã Sinodul Mitropolitan;
b. Prezideazã ºedinþa Sfântului Sinod pentru alegerea de

Arhiepiscopi ºi Episcopi sufragani;
c. Hirotoneºte, împreunã cu alþi ierarhi, pe Arhiepiscopii ºi

Episcopii sufragani, precum ºi pe Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari
de la eparhiile din Mitropolie, împreunã cu Chiriarhii acestora;

d. Emite Gramata pentru întronizarea Arhiepiscopilor ºi
Episcopilor sufragani ºi îi întronizeazã;

e. Numeºte locþiitori de Arhiepiscopi ºi Episcopi, în caz de
vacanþã, la eparhiile sufragane;

f. Viziteazã frãþeºte pe Arhiepiscopii ºi Episcopii din Mitropolie;
g. Convoacã Sinaxele (consfãtuirile) stareþilor ºi duhovnicilor de

la mânãstirile din eparhiile sufragane, cel puþin o datã la trei ani;
h. Prezideazã Comisiile Zonale de Picturã Bisericeascã;
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i. Primeºte sesizãrile privind pe Arhiepiscopii, Episcopii,
Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari de la eparhiile din Mitropolie, dispune,
în consultare cu Patriarhul, cercetarea lor în Sinodul Permanent ºi
aduce la cunoºtinþã Sfântului Sinod rezultatul cercetãrii;

j. Emite Decizia Mitropolitanã de constituire a Consistoriului
Mitropolitan, compus din membrii (3-5 titulari ºi 2 supleanþi) delegaþi
de Adunãrile Eparhiale sufragane în condiþiile art.92, lit.h ºi numeºte
un preºedinte din rândul acestora;

k. Exercitã orice alte atribuþii prevãzute de Sfintele Canoane,
de prezentul Statut ºi regulamentele bisericeºti sau de hotãrâri ale
Sfântului Sinod.

PARTEA A II-A
Despre cler

Capitolul I

Învãþãmântul teologic pentru pregãtirea clerului.
Predarea religiei. ªcolile confesionale

Art.115 – (1) Pregãtirea personalului bisericesc din toate
categoriile se face în urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt teologic
integrate în învãþãmântul de stat preuniversitar ºi universitar:

a. ªcoli de cântãreþi bisericeºti (ªcoli de arte ºi meserii),
b. Seminarii teologice liceale, 
c. Facultãþi de Teologie.
(2) În funcþie de cerinþele specifice, Biserica Ortodoxã Românã

poate organiza ºi unitãþi proprii de învãþãmânt teologic, de cercetare
ºtiinþificã-teologicã ºi pentru formare profesionalã, în condiþiile
prevãzute de lege. 

(3) Instituþiile de învãþãmânt teologic sunt destinate pregãtirii
personalului de cult, a profesorilor de religie, a altor specialiºti necesari
activitãþii religioase ºi sociale a Bisericii, precum ºi a acelora care
doresc formare teologicã, în condiþiile prevãzute de lege, de prezentul
Statut ºi de regulamentele bisericeºti.

Art.116 – (1) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar teologic
integrate în învãþãmântul de stat, respectiv ªcolile de cântãreþi
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bisericeºti ºi Seminariile teologice liceale, se înfiinþeazã de cãtre eparhiile
pe teritoriul cãrora vor funcþiona, cu avizul Sinoadelor Mitropolitane
ºi aprobarea Sfântului Sinod, în condiþiile prevãzute de lege.

(2) Planurile ºi programele pentru învãþãmântul preuniversitar
teologic se stabilesc de Sfântul Sinod, cu respectarea prevederilor
legale.

Art.117 – (1) Unitãþile de învãþãmânt universitar teologic, respectiv
Facultãþile de Teologie, se înfiinþeazã de cãtre eparhiile pe teritoriul
cãrora vor funcþiona, cu aprobarea Sfântului Sinod, în condiþiile
prevãzute de lege.

(2) Planurile ºi programele pentru învãþãmântul universitar
teologic se elaboreazã de instituþiile de învãþãmânt, se avizeazã de
Sinoadele Mitropolitane ºi se aprobã de cãtre Sfântul Sinod, cu
respectarea prevederilor legale.

Art.118 – (1) Modul de organizare ºi funcþionare, profilurile ºi
specializãrile, echivalarea ºi recunoaºterea diplomelor de studii
obþinute în strãinãtate, admiterea ºi durata cursurilor în unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar ºi universitar teologic se stabilesc prin
regulamente cadru ºi hotãrâri ale Sfântului Sinod, în condiþiile prevãzute
de lege.

(2) Personalul didactic ºi de conducere din unitãþile de
învãþãmânt teologic integrate în învãþãmântul de stat se recunoaºte
de cãtre ministerul de resort, în condiþiile prevãzute de lege ºi de
protocoalele încheiate între Biserica Ortodoxã Românã ºi ministerul
de resort, cu acordul prealabil al Chiriarhului eparhiei pe raza cãrora
acestea funcþioneazã. Personalul didactic clerical poate funcþiona ºi
la parohie, cu aprobarea Chiriarhului.

(3) Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar teologic
se aflã în jurisdicþia canonicã a Sfântului Sinod ºi a Chiriarhului
locului ºi în subordinea administrativã a autoritãþilor ºi instituþiilor
competente prevãzute de lege.

(4) Inspecþia unitãþilor de învãþãmânt teologic ºi controlul
gestiunii bunurilor unitãþilor de învãþãmânt teologic care aparþin
Bisericii se exercitã prin organismele abilitate ale eparhiilor pe raza
cãrora acestea funcþioneazã, cu respectarea prevederilor statutare ºi
regulamentare bisericeºti.

(5) Admiterea candidaþilor în învãþãmântul teologic de toate
gradele se face numai cu binecuvântarea Chiriarhului locului.
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Art.119 – (1) Eparhiile au responsabilitatea predãrii religiei în
învãþãmântul de stat, particular ºi confesional, în centrele de
plasament proprii, precum ºi în cele organizate de instituþii publice
sau particulare.

(2) Planurile ºi programele pentru predarea religiei se aprobã de
cãtre Sfântul Sinod.

(3) Personalul didactic care predã religia în unitãþile de învãþãmânt
de stat ºi particular se numeºte cu acordul Chiriarhului fiecãrei eparhii.

(4) Preotul paroh împreunã cu profesorul de religie au respon-
sabilitatea asigurãrii asistenþei religioase în instituþiile de învãþãmânt
din cuprinsul parohiei.

(5) În cazul în care un cadru didactic, cleric sau laic, dintre cei
care predau disciplina Religie, sãvârºeºte abateri de la doctrina ºi
morala Bisericii, în urma cercetãrii, Chiriarhul îi poate retrage acordul
de a preda religia, fapt care duce la desfacerea contractului individual
de muncã. Aceastã dispoziþie este comunã ºi pentru personalul didactic
din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, universitar teologic ºi
confesional.

Art.120 – Cu binecuvântarea (acordul) Chiriarhului locului,
eparhiile ºi unitãþile de cult dependente de acestea, au dreptul de a
înfiinþa ºi administra forme de învãþãmânt confesional de toate
nivelurile, profilurile ºi specializãrile, în conformitate cu prevederile
prezentului Statut, cu regulamentele bisericeºti ºi în condiþiile legii. 

Art.121 – (1) Sfântul Sinod aprobã solicitãrile Facultãþilor de
Teologie, însoþite de acordul senatelor universitare, pentru organizarea
doctoratului în teologie, în condiþiile prevãzute de lege.

(2) Sfântul Sinod aprobã ºi comunicã ministerului de resort, pentru
acord, care sunt Facultãþile de Teologie atestate pentru organizarea
cursurilor ºi examenelor în vederea perfecþionãrii ºi obþinerii gradelor
profesionale ºi didactice Definitiv, II ºi I de cãtre personalul clerical ºi
de cãtre cadrele didactice care predau Religia sau discipline teologice
în învãþmântul preuniversitar teologic.
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CAPITOLUL AL II-LEA
Recrutarea personalului bisericesc

Secþiunea I

Numirea personalului bisericesc din parohii
Art.122 – Cântãreþii bisericeºti (cantorii) ºi dascãlii (cateheþii) se

recruteazã, de regulã, dintre absolvenþii ªcolilor de cântãreþi bisericeºti.
Ei se numesc, la propunerea preotului paroh ºi a Consiliului Parohial,
de cãtre Chiriarh, într-o ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial.
Pentru motive de indisciplinã, aceºtia pot fi sancþionaþi sau revocaþi.

Art.123 – (1) Preoþii ºi diaconii slujitori se recruteazã dintre
doctorii, absolvenþii de masterat ºi licenþiaþii Facultãþilor de Teologie,
specializarea Teologie Pastoralã, care au susþinut examenul de
capacitate preoþeascã.

(2) Preoþii ºi diaconii sunt numiþi la parohie de Chiriarh, într-o
ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial, cu respectarea prevederilor
statutare ºi regulamentare bisericeºti.

(3) Numirea ºi transferarea preoþilor ºi a diaconilor la parohii
se face prin concurs, cu excepþiile prevãzute la art.39, alin.1, art.105,
alin.2, art.124, alin.4 ºi art.125, alin.3.

(4) Pentru a putea fi numiþi, candidaþii la posturile de preot ºi
diacon trebuie sã corespundã condiþiilor canonice, statutare ºi
regulamentare bisericeºti.

(5) Hirotesia întru citeþ ºi ipodiacon ºi hirotonia întru diacon ºi
preot se fac numai pe seama unui altar din cuprinsul eparhiei.

(6) Într-o parohie, prezenþa frecventã a unor clerici de mir sau
de mânãstire din afara parohiei, pentru activitãþi pastorale ºi
misionare, este îngãduitã numai cu aprobarea Chiriarhului locului.

(7) Raportul între personalul clerical ºi Centrul eparhial este unul
de slujire ºi misiune liber asumatã, conform Mãrturisirii (Declaraþiei)
solemne publice rostite ºi semnate de cãtre fiecare candidat înaintea
hirotoniei întru preot. La începerea activitãþii pastorale în unitatea
pentru care a fost numit, personalul bisericesc primeºte din partea
Chiriarhului o Decizie prin care se reglementeazã drepturile ºi
îndatoririle ce-i vor reveni.

(8) Fãrã binecuvântarea Chiriarhului locului, preoþilor, diaconilor
ºi cãlugãrilor nu le este îngãduit sã înfiinþeze, sã fie membri sau sã
participe în asociaþii, fundaþii ºi organizaþii de orice tip.
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(9) În Biserica Ortodoxã Românã, statutul de preot, diacon ºi
cãlugãr este incompatibil cu exercitarea oricãror activitãþi personale
(private) cu caracter economic, financiar ºi comercial care contravin
moralei creºtine ºi intereselor Bisericii.

Art.124 – (1) La parohiile din mediul urban (municipii ºi oraºe),
preoþii se numesc prin concurs, dintre doctorii, absolvenþii de masterat
ºi licenþiaþii în teologie. Aceºtia sunt datori sã aibã minimum cinci
ani vechime în cler ºi sã promoveze examenul de selecþionare pentru
parohiile din mediul urban.

(2) La parohiile din mediul rural (comune ºi sate), preoþii ºi diaconii
se numesc prin concurs dintre absolvenþii de masterat ºi licenþiaþii în
teologie, care au promovat examenul de capacitate preoþeascã. În cazul
preoþilor care solicitã transferul, aceºtia sunt datori sã aibã cel puþin
cinci ani de la ultimul transfer. 

(3) În cazul în care la unele parohii din mediul rural nu se
prezintã candidaþi care întrunesc condiþiile prevãzute la aliniatul
precedent, pot fi numiþi ºi absolvenþi de seminar, care au susþinut
examenul de capacitate. 

(4) În situaþii misionare urgente din mediul urban sau rural,
Chiriarhul poate numi sau transfera, fãrã concurs, un preot într-un
post vacant.

Art.125 – (1) Promovarea examenelor pentru obþinerea gradelor
profesionale Definitiv, II ºi I dã dreptul preoþilor ºi diaconilor de a
concura sau a solicita transferul pentru ocuparea de posturi în parohii
de categorii superioare.

(2) Doctorii în teologie, absolvenþii de masterat, licentiatii în
teologie, absolvenþii de Seminar teologic liceal, citeþii ºi ipodiaconii
teologi nu pot fi hirotesiþi sau hirotoniþi într-o altã eparhie fãrã
documentele de ieºire canonicã din eparhia de care aparþin.

(3) Personalul clerical ºi neclerical din mânãstiri, de la
catedralele episcopale, arhiepiscopale, mitropolitane ºi patriarhale se
numeºte direct (fãrã concurs) de cãtre Chiriarhi.

Secþiunea a II-a

Alegerea ierarhilor în Biserica Ortodoxã Românã
Art.126 – (1) Alegerea de Patriarh, Mitropolit, Arhiepiscop ºi

Episcop eparhiot se face, prin vot secret, de cãtre Sfântul Sinod, dupã
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consultarea clerului ºi mirenilor din organismele bisericeºti, în termen
de cel mult 60 de zile de la vacantarea scaunului respectiv. 

(2) Sfântul Sinod, în cazul alegerilor de ierarhi, este constituit
statutar cu prezenþa a trei pãtrimi dintre membrii sãi ºi alege cu votul
a douã treimi din totalul membrilor prezenþi.

(3) ªedinþa Sfântului Sinod pentru alegerea de Patriarh,
Mitropolit, Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot are loc dupã ce s-a
îndeplinit procedura de consultare prevãzutã, dupã caz, de art.127,
alin.2, 3 ºi 4, art.129, alin.2, 3, 4 ºi 5 ºi art.130, alin.2, 3, 4 ºi 5
din prezentul Statut.

A. Alegerea Patriarhului
Art.127 – (1) Pentru slujirea, vrednicia ºi rãspunderea de Patriarh

este eligibil oricare dintre Mitropoliþii, Arhiepiscopii ºi Episcopii eparhioþi
în funcþiune, cetãþeni români, care sunt doctori sau licenþiaþi în teologie
ºi s-au impus în conºtiinþa Bisericii ºi a societãþii prin viaþã curatã,
culturã teologicã, demnitate eclesialã, zel misionar ºi simþ gospodãresc.

(2) Pentru alegerea de Patriarh, Sfântul Sinod, prezidat de
mitropolitul cu cea mai mare vechime în slujirea arhiereascã,
stabileºte, prin consultare deschisã urmatã de vot secret consultativ,
o listã de trei candidaþi dintre Chiriarhii eligibili, cu motivarea fiecãrei
propuneri.

(3) În numele Sfântului Sinod, Sinodul Permanent se consultã,
într-o ºedinþã specialã, cu membrii clerici ºi mireni din Adunarea
Naþionalã Bisericeascã, la care se adaugã membrii Adunãrii Eparhiale
a Arhiepiscopiei Bucureºtilor. La ºedinþã participã, de asemenea, câte
un decan al unei facultãþi de teologie ºi câte un director de seminar
teologic din fiecare Mitropolie, desemnaþi de Mitropolit în consultare
cu ierarhii sufragani, dintre care sã nu lipseascã decanul ºi directorul
reprezentând Arhiepiscopia Bucureºtilor. Consultarea are loc la sediul
Patriarhiei Române, la data stabilitã de Locþiitorul de Patriarh
împreunã cu Sinodul Permanent.

(4) În cadrul consultãrii, lista de candidaþi pentru alegerea de
Patriarh, prezentatã de Sinodul Permanent, poate fi completatã, prin
consultare deschisã urmatã de vot secret consultativ, cu douã nume
dintre ceilalþi Chiriarhi eligibili. Dupã votul consultativ, lista prezentatã
de Sinodul Permanent, întregitã cu primii doi Chiriarhi eligibili care
au obþinut cele mai multe voturi, va fi înaintatã Sfântului Sinod.
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Art.128 – (1) Lucrãrile Sfântului Sinod pentru alegerea de
Patriarh sunt deschise ºi închise de cãtre Locþiitorul de Patriarh ºi
sunt prezidate de cãtre ierarhul eparhiot cu cea mai mare vechime
în treapta arhieriei, în ordinea dipticelor, dintre mitropoliþii,
arhiepiscopii ºi episcopii eparhioþi, aºa cum rezultã din Condica Sfântã
a hirotoniei arhiereilor.

(2) Pentru desfãºurarea votãrii, pe durata ºedinþei, Preºedintele
de ºedinþã este asistat, ca bãrbaþi de încredere, de primii doi Episcopi-
vicari sau Arhierei-vicari cu cea mai veche hirotonie în treapta
arhiereascã. Secretar de ºedinþã este Episcopul-vicar sau Arhiereul-
vicar cu cea mai nouã hirotonie. Aceºtia patru alcãtuiesc Biroul.

(3) Cei doi asistenþi ai Preºedintelui le aratã celor prezenþi cã
cele douã urne sunt goale. Buletinele de vot poartã pe unul din colþuri
ºtampila Sfântului Sinod. Pe fiecare buletin de vot sunt înscrise, în
ordine, numele candidaþilor nominalizaþi în urma consultãrilor din
Sfântul Sinod ºi din Adunarea Naþionalã Bisericeascã completatã
conform prevederilor art.127, alin.3.

(4) La apelul Secretarului de ºedinþã, fiecare votant primeºte un
buletin de vot, sãrutã Sfânta Evanghelie ºi, mergând în cabina de
votare, bifeazã pe buletin, în fricã de Dumnezeu, numele celui pe care
îl considerã vrednic sã fie ales. Înainte de a pãrãsi cabina, fiecare votant
împãtureºte buletinul de vot în patru, în aºa fel încât ºtampila sã fie
afarã.

(5) Apoi, fiecare votant depune buletinul în prima urnã.
(6) Votarea este obligatorie. Buletinele nebifate, bifate incorect

sau cu adãugiri sunt considerate voturi nule.
(7) Preºedintele face numãrãtoarea buletinelor, trecându-le din

prima urnã în cea de a doua. Numãrul buletinelor trebuie sã fie egal
cu acela al votanþilor prezenþi.

(8) Preºedintele desface fiecare buletin din cea de a doua urnã,
îl aratã celor doi asistenþi, citeºte cu voce tare numele bifat ºi îl depune
în prima urnã. În acest timp, Secretarul înscrie într-o listã voturile
sub numele respective, rostite de Preºedinte.

(9) Secretarul, dupã ce a verificat dacã suma voturilor este egalã
cu numãrul buletinelor, semneazã lista ºi o predã Preºedintelui. Acesta
o citeºte cu voce tare, dupã care o semneazã împreunã cu cei doi asistenþi.

(10) Patriarh al României devine candidatul care a obþinut voturile
a douã treimi din totalul membrilor prezenþi. Dacã nici unul dintre
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candidaþi nu a întrunit numãrul necesar de voturi, se organizeazã o
nouã votare, la care participã primii doi candidaþi care au întrunit
cel mai mare numãr de voturi. Devine ales cel care a obþinut voturile
a douã treimi din totalul membrilor prezenþi. Votarea se repetã pânã
la obþinerea de cãtre unul dintre candidaþi a majoritãþii de douã treimi
din totalul membrilor prezenþi.

(11) Rezultatul alegerii se consemneazã într-un proces-verbal
la care se anexeazã buletinele voturilor exprimate. Preºedintele anunþã
solemn numele celui ales, dupã care conducerea ºedinþei îi este predatã
Locþiitorului de Patriarh, spre a o închide. 

B. Alegerea Mitropolitului
Art.129 – (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia ºi rãspunderea

de Mitropolit este oricare ierarh membru al Sfântului Sinod, începând
de la eparhia vacantã, care este doctor sau licenþiat în Teologie ºi s-
a distins prin viaþã curatã, culturã teologicã, demnitate eclesialã, zel
misionar ºi simþ gospodãresc. Lista ierarhilor eligibili se întocmeºte
în ordinea dipticelor, descrescãtor, începând de la eparhia vacantã. 

(2) Pentru alegerea de Mitropolit, Sinodul Mitropolitan, prezidat
de Patriarhul României sau de locþiitorul desemnat canonic ºi statutar,
stabileºte, prin consultare deschisã urmatã de vot secret consultativ,
o listã de doi candidaþi dintre ierarhii eligibili, cu motivarea fiecãrei
propuneri.

(3) Dupã consultarea prevãzutã la alineatul precedent, Sinodul
Mitropolitan se consultã, într-o ºedinþã specialã, cu membrii Adunãrii
Eparhiale ai eparhiei vacante la care se adaugã membrii clerici ºi mireni
din celelalte eparhii ale Mitropoliei respective, delegaþi în Adunarea
Naþionalã Bisericeascã. La ºedinþã participã, de asemenea, un decan
al unei facultãþi de teologie ºi un director de seminar teologic din
Mitropolie, desemnaþi de Patriarhul României sau Locþiitorul de
Mitropolit în consultare cu ierarhii sufragani. Consultarea are loc la
sediul Mitropoliei vacante, la data stabilitã de Patriarhul României, în
acord cu membrii Sinodului Mitropolitan.

(4) Lista de candidaþi pentru alegerea de Mitropolit, întocmitã
de Sinodul Mitropolitan, poate fi completatã, prin consultare
deschisã urmatã de vot secret consultativ, cu douã nume dintre ierarhii
eligibili care au obþinut cele mai multe voturi. Lista întocmitã de
Sinodul Mitropolitan, completatã în urma consultãrii cu membrii clerici
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ºi mireni menþionaþi la aliniatul precedent, va fi înaintatã Sfântului
Sinod cu proces-verbal. 

(5) Sfântul Sinod primind lista poate dispune completarea
acesteia cu doi candidaþi, ierarhi eligibili, desemnaþi prin vot secret
consultativ de cãtre plenul sãu, care au obþinut cele mai multe voturi.

(6) Lucrãrile Sfântului Sinod pentru alegerea de Mitropolit sunt
prezidate de cãtre Patriarhul României. 

(7) În vederea alegerii de Mitropolit, pe buletinul de vot se vor
înscrie, în ordine, numele ierarhilor eligibili propuºi prin vot secret
consultativ de Sinodul Mitropolitan, de clericii ºi mirenii participanþi
la consultare, precum ºi de Sfântul Sinod.

(8) Alegerea Mitropolitului de cãtre Sfântul Sinod se desfãºoarã
în conformitate cu modalitatea de votare prevãzutã la art.128, alin.2-
9, cu adaptãrile adecvate. 

(9) Mitropolit devine candidatul care a obþinut voturile a jumãtate
plus unu din totalul membrilor prezenþi. Dacã nici unul dintre candidaþi
nu a întrunit numãrul necesar de voturi, se organizeazã o nouã votare,
la care participã primii doi candidaþi care au întrunit cel mai mare
numãr de voturi. Devine ales cel care a întrunit voturile a jumãtate
plus unu din totalul membrilor prezenþi. În caz de paritate, decid sorþii.

(10) Rezultatul alegerii se consemneazã într-un proces-verbal
la care se anexeazã buletinele voturilor exprimate. Preºedintele anunþã
solemn numele celui ales, dupã care închide ºedinþa de lucru.

C. Alegerea Arhiepiscopului ºi Episcopului eparhiot
Art.130 – (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia ºi rãspunderea

de Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot este oricare ierarh membru al
Sfântului Sinod, începând de la eparhia vacantã, precum ºi oricare
Arhimandrit ori preot vãduv prin deces, care îndeplineºte condiþiile
canonice, este doctor sau licenþiat în Teologie ºi s-a distins prin viaþã
curatã, culturã teologicã, demnitate eclesialã, zel misionar ºi simþ
gospodãresc. Lista ierarhilor eligibili se întocmeºte în ordinea dipticelor,
descrescãtor, începând de la eparhia vacantã. 

(2) Pentru alegerea de Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot, Sinodul
Mitropolitan, prezidat de Mitropolitul locului, stabileºte, prin
consultare deschisã urmatã de vot secret consultativ, o listã de doi
candidaþi, ierarhi eligibili sau alte persoane care întrunesc condiþiile
prevãzute la aliniatul precedent, cu motivarea fiecãrei propuneri.

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

296



(3) Sinodul Mitropolitan se consultã, într-o ºedinþã specialã, cu
membrii clerici ºi mireni ai Adunãrii Eparhiale a eparhiei vacante, la
care participã un decan ºi un director de la instituþiile de învãþãmânt
teologic din cuprinsul eparhiei, desemnaþi de Mitropolit. Consultarea
are loc la sediul Mitropoliei, la data stabilitã de Mitropolit în acord
cu ierarhii din Mitropolia respectivã, informând despre aceasta pe
Patriarhul României.

(4) Lista de candidaþi pentru alegerea de Arhiepiscop ºi Episcop
eparhiot, întocmitã de Sinodul Mitropolitan, poate fi completatã, prin
consultare deschisã urmatã de vot secret consultativ, cu douã nume
dintre ierarhii eligibili sau alte persoane care întrunesc condiþiile
prevãzute la alin.1. Lista întocmitã de Sinodul Mitropolitan,
completatã în urma consultãrii cu clerul ºi mirenii menþionaþi la
aliniatul precedent, va fi înaintatã Sfântului Sinod cu proces-verbal. 

(5) Sfântul Sinod, primind lista candidaþilor pentru alegerea de
Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot, poate dispune completarea acesteia
cu alþi doi candidaþi, ierarhi eligibili sau clerici care nu sunt arhierei,
desemnaþi de cãtre plenul sãu, prin consultare deschisã urmatã de
vot secret consultativ, dintre cei ce au obþinut cele mai multe voturi.

(6) În cazul candidaþilor înscriºi pe listã, care nu sunt arhierei,
Sfântul Sinod dispune cercetarea loc canonicã.

(7) Lucrãrile Sfântului Sinod pentru alegerea de Arhiepiscop ºi
Episcop eparhiot sunt deschise ºi închise de cãtre Patriarhul României
ºi sunt prezidate de cãtre Mitropolitul locului. 

(8) În vederea alegerii de Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot de cãtre
Sfântul Sinod, pe buletinul de vot se vor înscrie, în ordinea dipticelor
ºi a rangurilor bisericeºti, numele candidaþilor propuºi prin vot secret
consultativ de Sinodul Mitropolitan, de clericii ºi mirenii participanþi
la consultare, precum ºi de cãtre Sfântul Sinod.

(9) Alegerea Arhiepiscopului ºi a Episcopului eparhiot de cãtre
Sfântul Sinod se desfãºoarã în conformitate cu modalitatea de votare
prevãzutã la art.128, alin.2-9, cu adaptãrile adecvate. 

(10) Arhiepiscop ºi Episcop eparhiot devine candidatul care a
obþinut voturile a jumãtate plus unu din totalul membrilor prezenþi.
Dacã nici unul dintre candidaþi nu a întrunit numãrul necesar de
voturi, se organizeazã o nouã votare, la care participã primii doi
candidaþi care au întrunit cel mai mare numãr de voturi. Devine ales
cel care a întrunit voturile a jumãtate plus unu din totalul membrilor
prezenþi. În caz de paritate, decid sorþii.
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(11) Rezultatul alegerii se consemneazã într-un proces-verbal
la care se anexeazã buletinele voturilor exprimate. Preºedintele anunþã
solemn numele celui ales, dupã care predã conducerea ºedinþei
Patriarhului României.

D. Alegerea Episcopilor-vicari patriarhali, Episcopilor-
vicari ºi Arhiereilor-vicari

Art.131 – (1) Alegerea Episcopilor-vicari patriarhali, Episcopilor-
vicari ºi Arhiereilor-vicari se face de cãtre Sfântul Sinod, cu voturile
a jumãtate plus unu din totalul membrilor prezenþi. În acest scop,
Patriarhul, Mitropoliþii, Arhiepiscopii ºi Episcopii pot propune unul
sau mai mulþi candidaþi.

(2) Episcopii-vicari patriarhali se aleg, prin vot secret, de cãtre
Sfântul Sinod, la propunerea Patriarhului fãcutã în consultare cu
Sinodul Permanent.

(3) Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari de la eparhii se aleg, prin
vot secret, de cãtre Sfântul Sinod, la propunerea Chiriarhului fãcutã
în consultare cu Sinodul Mitropolitan.

(4) Candidaþii pentru funcþiile de Episcop-vicar patriarhal,
Episcop-vicar ºi Arhiereu-vicar trebuie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzute la art.130, alin.1 din prezentul Statut, iar cei care nu sunt
arhierei sunt supuºi examinãrii canonice prevãzutã la art.130, alin. 6.

(5) ªedinþa Sfântului Sinod pentru alegerea de Episcop-vicar
patriarhal, Episcop-vicar ºi Arhiereu-vicar este prezidatã de Patriarh.
Alegerea se desfãºoarã în condiþiile art.128 alin.2-9, cu adaptãrile
adecvate.

(6) Dacã respectivul candidat propus nu obþine voturile a
jumãtate plus unu din totalul membrilor prezenþi, ierarhul eparhiot
poate propune un nou candidat, într-o altã ºedinþã, la alegerea cãruia
se va aplica aceeaºi procedurã prevãzutã în prezentul articol.

E. Alegerea ierarhilor de la eparhiile ortodoxe române
de peste hotare

Art.132 – (1) Alegerea Mitropoliþilor, Arhiepiscopilor ºi Episcopilor
de la eparhiile ortodoxe române de peste hotare se face de cãtre Sfântul
Sinod din cei unu sau doi candidaþi propuºi de Adunarea Eparhialã
a eparhiei vacante, conform statutelor de organizare ºi funcþionare
ale acestora aprobate de Sfântul Sinod. În cazul în care Adunarea
Eparhialã propune un singur candidat, iar acesta nu este ales de
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Sfântul Sinod, Adunarea Eparhialã va propune Sfântului Sinod un
al doilea candidat.

(2) În cazul înfiinþãrii de noi eparhii, Mitropolitul locului sau
delegatul Sfântului Sinod va proceda la organizarea eparhiilor nou
înfiinþate, inclusiv întocmirea statutelor eparhiilor respective,
informând periodic Patriarhia Românã despre stadiul misiunii sale.

(3) Episcopii-vicari ºi Arhiereii-vicari de la eparhiile Ortodoxe
Române de peste hotare se aleg, prin vot secret, de cãtre Sfântul Sinod,
la propunerea Chiriarhului, fãcutã în consultare cu organismele
eparhiale prevãzute în propriile statute de organizare ºi funcþionare
aprobate de Sfântul Sinod ºi în acord cu prevederile prezentului Statut.

F. Hirotonia ºi întronizarea
Art.133 – (1) Întronizarea se face potrivit rânduielilor canonice

ºi dupã datinile Bisericii Ortodoxe Române. Numele celor aleºi se
comunicã Preºedintelui României, Prim-Ministrului ºi ministerului de
resort. Întronizarea ierarhilor eparhioþi din afara graniþelor României
va fi adusã la cunoºtinþa principalelor autoritãþi civile ºi bisericeºti
din þãrile respective.

(2) Gramata de întronizare este emisã de cãtre Sfântul Sinod pentru
Patriarhul României, de cãtre Patriarhul României pentru Mitropoliþi
ºi de cãtre Mitropolit pentru Arhiepiscopii ºi Episcopii sufragani. Pentru
Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari ºi Arhiereii-Vicari se va emite
un Act de confirmare semnat de Preºedintele Sfântului Sinod.

(3) În cazul când cel ales nu este arhiereu, el va fi hirotonit de
cãtre Mitropolitul locului împreunã cu cel puþin alþi doi Arhierei, ºi
numai dupã aceea poate primi Gramata de întronizare sau Actul de
confirmare, dupã caz.

Secþiunea a III-a

Despre vacanþe
Art.134 – (1) În caz de vacanþã a scaunului de Patriarh al

României, locotenenþa patriarhalã îi revine de drept primului ierarh
din ordinea prevãzutã în art.12, alin. 2 din prezentul Statut; în caz
de indisponibilitate sau refuz, urmãtorului, ºi aºa mai departe.

(2) În caz de vacanþe ale scaunelor de Mitropolit, Arhiepiscop ºi
Episcop eparhiot, Patriarhul României pentru Mitropoliþi ºi Mitropoliþii
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pentru eparhiile sufragane, vor numi locþiitori pânã la întronizarea
noilor titulari.

(3) Pe durata vacanþei, Locþiitorul de Patriarh, de Mitropolit, de
Arhiepiscop ºi de Episcop eparhiot rezolvã doar problemele curente ale
eparhiei vacante, respectiv ale Administraþiei Patriarhale, în cazul
Locþiitorului de Patriarh, fãrã dreptul de a face modificãri în legiuirile
ºi structurile bisericeºti sau de a schimba destinaþia bunurilor bisericeºti.

(4) În caz de vacanþe la protopopiate, parohii ºi mânãstiri, Chiriarhii
vor lua mãsuri pentru asigurarea suplinirii pânã la numirea noilor
titulari.

CAPITOLUL AL III-LEA

Secþiunea  I

Asistenþa religioasã în Biserica Ortodoxã Românã
Art.135 – (1) Biserica Ortodoxã Românã, prin eparhiile sale, are

responsabilitatea asigurãrii asistenþei religioase ºi a personalului
bisericesc aferent desfãºurãrii acesteia în parohii, în armatã, în
sistemul penitenciar, în unitãþi medicale, în aºezãminte de asistenþã
socialã ºi în unitãþi de învãþãmânt, în condiþiile prevãzute de lege, de
protocoalele sau acordurile încheiate cu autoritãþile publice sau cu
alte persoane juridice.

(2) Normele generale de asistenþã religioasã în aceste unitãþi, cu
caracter unitar în întreaga Bisericã Ortodoxã Românã, se aprobã de
cãtre Sfântul Sinod, cu respectarea condiþiilor prevãzute de lege. 

(3) Personalul clerical din aceste domenii se recruteazã, cu
acordul Chiriarhului locului, dintre doctorii, absolvenþii de masterat
ºi licenþiaþii în teologie, cu respectarea prevederilor statutare ºi
regulamentare bisericeºti, în condiþiile legii.

(4) Îndrumarea pastoral-misionarã ºi jurisdicþia canonic-
disciplinarã a personalului clerical din aceste unitãþi, aparþine în
exclusivitate eparhiilor pe raza cãrora activeazã preoþii respectivi.

Art.136 – (1) Numirea, transferarea ºi revocarea personalului
clerical care asigurã asistenþa religioasã în unitãþile prevãzute la
art.135, alin. 1 se fac cu acordul comun al eparhiei ºi al unitãþii
angajatoare, cu respectarea prevederilor statutare ºi regulamentare
bisericeºti, în condiþiile prevãzute de lege. 
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(2) Preoþii, diaconii ºi cântãreþii bisericeºti de la parohii au
îndatorirea de a acorda asistenþã religioasã tuturor categoriilor de
credincioºi din unitãþile militare, penitenciare, medicale, asistenþã
socialã ºi din unitãþile de învãþãmânt de pe raza parohiilor lor, ori de
câte ori vor fi solicitaþi.

Secþiunea a II-a

Asistenþa socialã în Biserica Ortodoxã Românã
Art.137 – (1) Sistemul de asistenþã socialã al Bisericii Ortodoxe

Române este integrat ºi funcþioneazã în cadrul structurilor sale
administrativ-organizatorice sau în organizaþii social-filantropice
patronate de ea.

(2) Biserica Ortodoxã Românã, prin unitãþile sale componente locale
ºi centrale (Parohia, Mânãstirea, Protopopiatul, Vicariatul, Eparhia,
Mitropolia ºi Patriarhia), precum ºi prin organizaþiile neguvernamentale
care funcþioneazã cu aprobarea autoritãþilor bisericeºti competente,
asigurã servicii sociale, acreditate conform legislaþiei în vigoare.

(3) Personalul care îºi desfãºoarã activitatea în aºezãmintele de
asistenþã socialã ale Bisericii se recruteazã, în primul rând, dintre
absolvenþii Facultãþilor de Teologie, specializarea Teologie Socialã.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul Bisericii
Ortodoxe Române sunt persoane, grupuri ºi comunitãþi aflate în
situaþii de dificultate, fãrã discriminare.

(5) Furnizorii de servicii sociale din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, prevãzuþi la alin.2, îºi desfãºoarã activitatea socialã, în nume
propriu sau prin parteneriate cu instituþiile specializate ale statului,
ale administraþiei locale sau ale organizaþiilor neguvernamentale.

Art.138 – (1) Strategia ºi planurile de acþiune în domeniul
asistenþei sociale bisericeºti se aprobã de cãtre Sfântul Sinod, iar, la
nivelul eparhiilor, de cãtre Consiliile Eparhiale.

(2) Elaborarea strategiei ºi a planurilor de acþiune în domeniul
asistenþei sociale bisericeºti se realizeazã de cãtre Sectorul Social-
Filantropic care funcþioneazã atât la nivelul Administraþiei Patriarhale,
cât ºi la cel al eparhiilor.

Art.139 – (1) Locaºurile de cult din instituþiile amintite la
art.135, alin.1 din prezentul Statut funcþioneazã, de regulã, ca sub-
unitãþi de cult (paraclise), cu sau fãrã personalitate juridicã, arondate
Protopopiatelor pe teritoriul cãrora se aflã.
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(2) Eparhiile vor reglementa statutul administrativ-juridic al
acestor sub-unitãþi de cult prin acorduri încheiate cu instituþile în
cadrul cãrora funcþioneazã ºi care le administreazã, cu respectarea
prevederilor art.183, alin. 2 din prezentul Statut.

(3) Finanþarea activitãþii în domeniul social se asigurã din resursele
proprii ale furnizorilor de servicii sociale, din subvenþii de la bugetul
de stat ºi de la bugetele locale, din donaþii ºi sponsorizãri obþinute în
condiþiile prevãzute de lege, din subscripþii publice, din fonduri
nerambursabile ºi din venituri provenite din orice alte surse care nu
contravin legislaþiei în vigoare sau prevederilor prezentului Statut.

Secþiunea a III-a

Despre conferinþele clerului
Art.140 – (1) Preoþii ºi diaconii, inclusiv cei din mânãstiri, sunt

obligaþi sã participe la Conferinþele pastoral-misionare semestriale,
de primãvarã ºi de toamnã, precum ºi la Conferinþele administrative
lunare, ca formã continuã de perfecþionare a pregãtirii profesionale,
dupã absolvirea unei ºcoli teologice.

(2) Conferinþele pastoral-misionare semestriale ºi Conferinþele
administrative lunare au caracter teoretic ºi practic pentru realizarea
urmãtoarelor scopuri:

a. Apãrarea învãþãturii de credinþã ºi a moralei ortodoxe,
b. Perfecþionarea continuã în domeniul liturgic ºi administrativ-

bisericesc,
c. Aprofundarea ºi împrospãtarea cunoºtinþelor teologice de bazã,
d. Perfecþionarea ca predicatori ºi duhovnici,
e. Întãrirea cooperãrii ºi solidaritãþii dintre parohii,
f. Însuºirea de noi metode în activitatea misionar-pastoralã,
g. Cunoaºterea problemelor actuale ale vieþii creºtine ºi

cãutarea de soluþii adecvate. 
(3) Pentru una dintre Conferinþele pastoral-misionare semestriale,

care are caracter unitar în întreaga Bisericã Ortodoxã Românã, tema
dezbaterii se stabileºte anual de Sfântul Sinod, iar pentru a doua, tema
se stabileºte de fiecare eparhie potrivit cerinþelor misionar-pastorale locale.

(4) Referatele susþinute în cadrul Conferinþelor pastoral-misionare
semestriale, apreciate în mod pozitiv de Centrul eparhial, se pot publica
în revistele eparhiale.
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Art.141– (1) Perioadele de desfãºurare ºi modalitãþile de
organizare ale Conferinþelor pastoral-misionare semestriale se stabilesc
de fiecare Centru Eparhial.

(2) Conferinþele administrative se organizeazã lunar, pe protopopiate,
de cãtre fiecare eparhie ºi au ca tematicã subiecte de interes local
misionar-pastoral, liturgic-duhovnicesc ºi administrativ, economic-
financiar ºi altele.

Art.142 – În scopul perfecþionãrii profesionale ºi a cunoaºterii
problemelor actuale ale vieþii ºi activitãþii bisericeºti generale ºi locale,
Centrele eparhiale organizeazã anual, pe protopopiate, conferinþe ale
cântãreþilor (cantorilor) ºi dascãlilor (cateheþilor) bisericeºti. 

Art.143 – Conferinþele pastoral-misionare semestriale,
Conferinþele administrative lunare ºi Conferinþele cântãreþilor
(cantorilor) ºi dascãlilor (cateheþilor) bisericeºti vor fi prezidate de
Chiriarh sau de delegatul acestuia.

Secþiunea a IV-a

Distincþiile bisericeºti
Art.144 – Pentru activitate deosebitã în domeniul lucrãrii

bisericeºti, sub raport liturgic, didactic, misionar-pastoral, cultural-
publicistic, social, gospodãresc-edilitar sau administrativ-economic,
preoþii de mir pot primi urmãtoarele ranguri onorifice bisericeºti:

a. Sachelar,
b. Iconom,
c. Iconom stavrofor. 
Art.145 – (1) Rangul de sachelar se acordã de cãtre Chiriarh

preoþilor care au o activitate bisericeascã bogatã. Sachelarul poartã
ca semn distinctiv brâu albastru.

(2) Rangul de iconom se acordã de Chiriarh, într-o ºedinþã a
Permanenþei Consiliului Eparhial, preoþilor sachelari, care au o activitate
bisericeascã remarcabilã. Iconomul poartã ca semn distinctiv brâu roºu,
iar la serviciile religioase, bederniþã.

(3) Rangul de iconom stavrofor se acordã de Chiriarh, într-o
ºedinþã a Permanenþei Consiliului Eparhial, preoþilor iconomi, care
au o activitate bisericeascã excepþionalã. Iconomul stavrofor poartã
ca semn distinctiv cruce pectoralã, brâu roºu, iar la serviciile religioase,
bederniþã.
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(4) Pentru activitate îndelungatã ºi deosebitã, diaconilor din
rândul clerului de mir li se poate acorda de cãtre Chiriarh rangul de
arhidiacon, cu dreptul de a purta cruce pectoralã.

(5) În caz de abateri grave, aceste distincþii pot fi retrase de cãtre
Chiriarh, direct, sau în baza unei hotãrâri consistoriale.

Art.146 – (1) Protopopii, în timpul funcþionãrii lor în aceastã
calitate, poartã ca semn distinctiv cruce pectoralã, brâu ºi culion roºu,
iar la serviciile religioase, bederniþã.

(2) Vicarul administrativ eparhial, consilierii eparhiali ºi
inspectorii eparhiali cu funcþii de conducere de la eparhii, precum ºi
inspectorii cu funcþii de conducere de la Patriarhia Românã, pe durata
funcþionãrii lor în aceste calitãþi, poartã ca semn distinctiv cruce
pectoralã, brâu ºi culion ciclamen.

(3) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali ºi
inspectorul general bisericesc de la Patriarhia Românã, pe durata
funcþionãrii lor în aceste calitãþi, poartã ca semn distinctiv cruce
pectoralã, brâu ºi culion violet.

(4) Cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar ºi
universitar teologic pot fi recompensate pentru activitatea lor cu
ranguri acordate de Chiriarh.

Art.147 – (1) Pentru activitate meritorie îndelungatã pe tãrâm
pastoral-misionar, administrativ-bisericesc, didactic-educativ ºi
social-filantropic, la propunerea Chiriarhilor, Patriarhul acordã
distincþia “Crucea Patriarhalã” pentru clerici ºi mireni, cu Gramatã.

(2) În acelaºi scop, la nivelul eparhiilor, se pot institui, prin
hotãrâre a Permanenþei Consiliului Eparhial, distincþii arhiepiscopale
ºi episcopale, dupã rangul eparhiei care le instituie, iar la Mitropolii,
distincþii mitropolitane.

Capitolul al IV-lea

Disciplina clerului
Art.148 – (1) Instanþele disciplinare ºi de judecatã bisericeascã

pentru clericii de mir, preoþi ºi diaconi în funcþiune ºi pensionari,
precum ºi pentru cântãreþi, în probleme doctrinare, morale, canonice
ºi disciplinare sunt:

A. De judecare în fond:
a. Consistoriul Disciplinar Protopopesc,
b. Consistoriul Eparhial.

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

304



B. De judecare în recurs:
Consistoriul Mitropolitan, pentru cererile de recurs admise, în

principiu, de Sinodul Mitropolitan ºi de Sfântul Sinod.
(2) Organismele care se pronunþã asupra admisibilitãþii cererilor

de recurs sunt:
a. Sinodul Mitropolitan, care poate admite sau respinge, în principiu,

recursurile pentru cazurile de depunerea din treaptã, pronunþate de un
Consistoriu Eparhial;

b. Sfântul Sinod, care admite sau respinge, în principiu, recursurile
pentru cazurile de caterisire, pronunþate de un Consistoriu Eparhial.

Art.149 – (1) Pe lângã fiecare protopopiat funcþioneazã
Consistoriul Disciplinar Protopopesc.

(2) Consistoriul Disciplinar Protopopesc are un preºedinte cleric
ºi trei membri, dintre care doi membri clerici, numiþi pe termen de
patru ani, de cãtre Chiriarh, dintre preoþii din protopopiat, doctori,
absolvenþi de masterat sau licenþiaþi în teologie, care au cel puþin
Gradul II ºi cunoºtinþe canonice, precum ºi un membru din rândurile
cântãreþilor bisericeºti.

(3) Când se judecã numai cazuri ale preoþilor, reprezentantul
cântãreþ nu participã.

Art.150 – (1) Consistoriul Disciplinar Protopopesc funcþioneazã
ca instanþã disciplinarã ºi de judecatã pentru cântãreþii bisericeºti
ºi ca organism de împãcare pentru neînþelegerile ivite în rândul
personalului bisericesc, precum ºi între parohieni ºi preot.

(2) Dacã pãrþile nu s-au declarat împãcate prin hotãrârea datã
de Consistoriul Disciplinar Protopopesc, cazul se transferã, în ultimã
instanþã, la Consistoriul Eparhial.

(3) Hotãrârile Consistoriului Disciplinar Protopopesc, privind
cântãreþii bisericeºti, sunt definitive, dupã aprobarea lor de cãtre
Chiriarh ºi nu pot fi atacate în recurs la Consistoriul Eparhial, cu
excepþia celor care prevãd pedeapsa destituirii acestora.

Art.151 – (1) Consistoriul Eparhial funcþioneazã la fiecare
Episcopie ºi Arhiepiscopie ºi este format din trei membri titulari ºi
doi membri supleanþi. Membrii Consistoriului sunt preoþi, cu cel puþin
Gradul II, doctori, absolvenþi de masterat sau licenþiaþi în teologie,
cu cunoºtinþe canonice ºi juridice.

(2) Membrii Consistoriului Eparhial se aleg la propunerea
Chiriarhului de cãtre Adunarea Eparhialã, pe termen de patru ani.
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(3) Preºedintele Consistoriului Eparhial se numeºte de cãtre
Chiriarh dintre membrii titulari ai acestuia.

(4) Consistoriul are un grefier numit de Chiriarh, la propunerea
preºedintelui.

(5) La fiecare eparhie funcþioneazã Consistoriul Monahal Eparhial,
compus din 3-5 membri numiþi de Chiriarh, pentru judecarea cauzelor
personalului monahal primite de la Chiriarh sau de la Consiliile de
Judecatã ale mânãstirilor, cu aprobarea Chiriarhului.

Art.152 – Hotãrârile Consistoriului Eparhial aprobate de cãtre
Chiriarh devin definitive ºi executorii.

Art.153 – (1) Pe lângã fiecare Mitropolie funcþioneazã Consistoriul
Mitropolitan ca instanþã de judecare a recursurilor admise, în
principiu, de Sinodul Mitropolitan sau de Sfântul Sinod.

(2) Consistoriul Mitropolitan se compune din 3-5 membri titulari
ºi 2 supleanþi, preoþi numiþi de Mitropolit dintre preoþii desemnaþi
de Adunãrile Eparhiale ale eparhiilor sufragane, alþii decât cei
desemnaþi în Consistoriile Eparhiale, cu îndeplinirea condiþiilor
prevãzute la art.151, alin. 1 din prezentul Statut.

(3) Preºedintele Consistoriului Mitropolitan este numit de
Mitropolit dintre membrii acestuia, grefierul fiind desemnat tot de
Mitropolit dintre clericii din administratia eparhiei de scaun a acestuia.

(4) Consistoriul Mitropolitan dã hotãrâri definitive ºi executorii,
prin aprobarea lor de cãtre Mitropolitul locului.

Art.154 – (1) Sinodul Mitropolitan, ca organism care se pronunþã
asupra admisibilitãþii cererilor de recurs, delibereazã sub preºedinþia
Mitropolitului locului.

(2) Sinodul Mitropolitan primeºte ºi examineazã recursurile
clericilor depuºi din treapta preoþiei de cãtre un Consistoriu Eparhial
din cadrul Mitropoliei. Recursurile admise, în principiu, de Sinodul
Mitropolitan sunt trimise Consistoriului Mitropolitan spre judecare
asupra fondului, iar sentinþa se aprobã de cãtre Mitropolit.

Art.155 – Sfântul Sinod, ca organism care se pronunþã asupra
admisibilitãþii cererilor de recurs, primeºte ºi examineazã recursurile
clericilor caterisiþi de cãtre un Consistoriu Eparhial. Recursurile admise,
în principiu, de Sfântul Sinod sunt trimise Consistoriului Mitropolitan
spre judecare asupra fondului, iar sentinþa se aprobã de cãtre Patriarh.

Art.156 – (1) Hotãrârile instanþelor disciplinare ºi de judecatã
eparhiale devin executorii numai dupã investirea lor cu formula
executorie de cãtre Chiriarh.
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(2) Hotãrârile instanþelor de recurs devin executorii dupã
aprobarea lor de cãtre Mitropolit sau Patriarh, dupã caz.

(3) Sfântul Sinod, cu avizul Chiriarhului locului, aprobã sau
respinge cererile de iertare ale preoþilor sancþionaþi cu pedeapsa
caterisirii care, dupã recurs, a rãmas definitivã.

(4) Sinodul Mitropolitan, cu avizul Chiriarhului locului, aprobã
sau respinge cererile de iertare ale preoþilor sancþionaþi cu pedeapsa
depunerii din treapta preoþiei care, dupã recurs, a rãmas definitivã.

(5) Hotãrârile instanþelor disciplinare ºi de judecatã se pun în
aplicare de cãtre autoritãþile bisericeºti investite în acest scop.

(6) În virtutea autonomiei cultelor prevãzutã de lege ºi a
competenþelor specifice lor, instanþele de judecatã bisericeascã
soluþioneazã probleme de disciplinã internã, iar hotãrârile instanþelor
bisericeºti la toate nivelurile nu sunt atacabile în faþa instanþelor civile.

Art.157 – Sfântul Sinod este unica instanþã de judecatã canonicã
a membrilor sãi pentru orice fel de abateri de la învãþãtura ºi disciplina
Bisericii.

Art.158 – În caz de urgenþã pastoralã, potrivit prevederilor
Sfintelor Canoane, Chiriarhul poate hotãrî singur sancþiuni disciplinare
pentru personalul bisericesc din eparhie.

Art.159 – Personalul bisericesc trimis în faþa instanþelor
disciplinare ºi de judecatã bisericeascã în calitate de acuzat, poate
fi asistat în faþa tuturor instanþelor bisericeºti de un apãrãtor bisericesc
acreditat, ales de acuzat.

Art.160 – Cererile de revizuire a sentinþelor de caterisire, bine
motivate, însoþite de actele necesare, vor fi adresate Patriarhului, ca
Preºedinte al Sfântului Sinod, care le va trimite spre rejudecare
Consistoriului Mitropolitan competent.

Partea a III-a

Instituþii bisericeºti cu scop misionar
Art.161 – În Biserica Ortodoxã Românã funcþioneazã, ca instituþii

cu scop misionar:
A. Institutul Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

cu patrimoniu distinct, având sectoarele: Editurã, Tipografie ºi Ateliere,
la nivelul central al Patriarhiei;
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B. Instituþii media: posturi de radio ºi televiziune, centre ºi birouri
de presã, agenþii de ºtiri, cotidiane ºi periodice etc., la nivelul Patriarhiei
Române ºi al eparhiilor;

C. Casa de ajutor reciproc a clerului ºi salariaþilor bisericeºti,
la fiecare eparhie.

A. Institutul Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
Art.162 – (1) Institutul Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Române este condus de Patriarh, iar activitatea sa este coordonatã
de unul din Episcopii-vicari patriarhali, fiind administrat de
Permanenþa Consiliului Naþional Bisericesc.

(2) Produsele Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române se distribuie eparhiilor, parohiilor, mânãstirilor ºi credincioºilor
prin magazinele bisericeºti eparhiale. 

(3) Editura ºi Tipografia Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române au exclusivitate în privinþa editãrii, tipãririi
ºi difuzãrii Sfintei Scripturi, a cãrþilor de cult ºi a manualelor de
teologie, care se vor tipãri numai cu aprobarea Sfântului Sinod.

Art.163 – Eparhiile pot organiza singure edituri ºi tipografii, precum
ºi ateliere de picturã ºi de confecþionat icoane, de þesãtorie ºi croitorie
de veºminte preoþeºti, de broderie, de þesut covoare, de lumânãri etc.,
pentru a împlini în exclusivitate cerinþele unitãþilor de cult din eparhie.

Art.164 – Sfântul Sinod aprobã anual Calendarul Bisericesc pe
baza textului elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, care se tipãreºte
la Tipografia Institutului Biblic ºi tipografiile eparhiale, cu respectarea
dreptului de copy-right, iar difuzarea se face în condiþiile stabilite anual
de Sfântul Sinod, numai în cuprinsul fiecãrei eparhii.

Art.165 – Institutul Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, precum ºi eparhiile care au tipografii ºi ateliere proprii, sunt
obligate a lua mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale
în vigoare privind dreptul exclusiv al Bisericii de a produce ºi valorifica
obiectele ºi bunurile necesare activitãþii de cult.

Art.166 – Pentru susþinerea activitãþilor pastoral-misionare,
cultural-educative ºi social-filantropice, Biserica Ortodoxã Românã,
prin unitãþile sale de cult, poate desfãºura activitãþi economico-
gospodãreºti.

B. Instituþii media
Art.167 – La nivelul Patriarhiei Române ºi al eparhiilor pot

funcþiona, sub directa îndrumare a Chiriarhului, instituþii media
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(posturi de radio ºi de televiziune, centre ºi birouri de presã, agenþii
de ºtiri, cotidiane ºi periodice etc.), a cãror activitate se aprobã de
organismele bisericeºti abilitate, în condiþiile legii.

C. Casa de ajutor reciproc a clerului ºi salariaþilor bisericeºti
Art.168 – Casele de ajutor reciproc ale clerului ºi salariaþilor

bisericeºti din eparhii au ca scop acordarea de împrumuturi ºi ajutoare
membrilor lor, la cererea acestora, iar activitatea acestora se va
desfãºura potrivit propriului regulament.

PARTEA A IV-A

Dispoziþii diverse

A. Dispoziþii privind patrimoniul bisericesc
Art.169 – Totalitatea bunurilor aparþinând parohiilor, schiturilor,

mânãstirilor, protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor,
mitropoliilor ºi Patriarhiei, asociaþiilor ºi fundaþiilor constituite de Bisericã,
fondurile destinate unui scop bisericesc, precum ºi averile bisericilor
fundaþionale, alcãtuiesc patrimoniul bisericesc care aparþine Bisericii
Ortodoxe Române, iar regimul lui este reglementat de prezentul Statut.
Bunurile aflate în folosinþã fac de asemenea parte din patrimoniul bisericesc
ºi se administreazã conform actelor de dobândire ºi dispoziþiilor
prezentului Statut.

Art.170 – (1) Din punct de vedere al destinaþiei lui, patrimoniul
bisericesc cuprinde bunuri sacre ºi bunuri comune.

(2) Bunurile sacre, respectiv cele care prin sfinþire sau binecuvântare
sunt destinate exclusiv ºi direct cultului, sunt inalienabile, insesizabile
ºi imprescriptibile. Proprietatea asupra bunurilor sacre este exclusiv
bisericeascã, iar cedarea folosinþei poate fi acordatã pe un termen de
pânã la 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire.

(3) Sunt bunuri sacre cele care prin sfinþire sau binecuvântare sunt
destinate cultului divin, precum: lãcaºurile de cult (catedrale, biserici,
paraclise, capele etc.), odoarele ºi veºmintele bisericeºti, cãrþile de ritual,
cimitirele etc.

(4) Sunt asimilate cu bunurile sacre ºi beneficiazã de acelaºi regim
juridic ºi: casa parohialã, vatra parohialã ºi mânãstireascã, incinta
Centrului eparhial, a Centrului Patriarhal, reºedinþele chiriarhale,
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chiliile mânãstirilor ºi schiturilor, bunurile preþioase, cu valoare
artisticã, istoricã sau datoritã materialului din care sunt confecþionate,
precum: picturile, sculpturile, þesãturile artistice, miniaturile, cãrþile
rare, documentele, lucrãrile din materiale scumpe etc.

(5) Bunurile comune sunt cele destinate întreþinerii bisericilor,
a slujitorilor ei, operelor culturale, de caritate ºi asistenþã socialã, ca
ºi pentru îndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii.

(6) Bunurile comune afectate întreþinerii bisericilor ºi slujitorilor
bisericeºti, operelor culturale, de asistenþã socialã ºi filantropicã, precum
ºi pentru îndeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii sunt: edificiile ºcolilor
bisericeºti, edificiile administraþiilor bisericeºti, muzeele religioase,
aºezãmintele ºi instituþiile culturale, filantropice ºi economice,
terenurile agricole, pãdurile, pãºunile, viile, livezile, grãdinile, drepturile
patrimoniale, creanþele, pãrþile sociale, acþiunile,  fondurile, hârtiile de
valoare, averea în numerar etc.

(7) Terenurile agricole (arabil, pãºune, islaz, livadã etc.) ºi pãdurile
unitãþilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române vor fi folosite conform
dispoziþiilor stabilite de organismele bisericeºti competente.

(8) Normele generale ºi obligatorii privitoare la asigurarea
bunurilor unitãþilor bisericeºti din cuprinsul Patriarhiei Române se
aprobã de Sfântul Sinod.

(9) Apartenenþa unui bun la categoria bunurilor sacre, în caz
de îndoialã, se stabileºte de cãtre Sinodul Mitropolitan.

(10) Transmiterea cu orice titlu a folosinþei sau proprietãþii asupra
bunurilor imobile care aparþin parohiilor, mânãstirilor, protopopiatelor
ºi altor instituþii bisericeºti cu personalitate juridicã din cuprinsul
eparhiei (vânzare, cumpãrare, închiriere, schimbare etc.), precum ºi
grevarea cu sarcini sau afectarea de servituþi a acestor bunuri prevãzute
la alin.6 ºi 7, se aprobã de Consiliul Eparhial, iar înstrãinarea bunurilor
imobile (clãdiri ºi terenuri) ale Centrului eparhial, de cãtre Sinodul
Mitropolitan.

(11) Pentru îndeplinirea unor obiective misionar-pastorale ºi
social-filantropice la nivel de eparhii, prin aprobarea Adunãrilor
Eparhiale, unele proprietãþi ale parohiilor ºi mânãstirilor pot fi
administrate în mod unitar ºi solidar de organismul eparhial abilitat
în acest scop.

Art.171 – (1) Fondurile arhivistice ºi bibliotecile mânãstirilor,
parohiilor, protopopiatelor, Episcopiilor, Arhiepiscopiilor, Mitropoliilor
ºi ale Patriarhiei sunt proprietatea exclusivã a acestora, nu pot fi
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înstrãinate, grevate sau urmãrite ºi au regimul juridic al arhivelor ºi
bibliotecilor private. 

(2) Organizarea ºi funcþionarea fondurilor arhivistice ºi a bibliotecilor
unitãþilor administrative bisericeºti se face potrivit prevederilor statutare
ºi regulamentare bisericeºti ºi a normelor legale în vigoare.

Art.172 – În cazul desfiinþãrii unei unitãþi de cult sau a unei
biserici fundaþionale, proprietatea asupra întregului ei patrimoniu se
transmite unitãþii de cult superioare ierarhic ce va dispune de acesta
cu titlu de proprietar al respectivului patrimoniu bisericesc.
Patrimoniul bisericesc fãrã stãpân revine eparhiei în jurisdicþia
teritorialã a cãreia se aflã.

Art.173 – Patrimoniul fundaþiilor ºi asociaþiilor bisericeºti cu
personalitate juridicã constituite de Bisericã este proprietatea
acestora ºi se administreazã de Bisericã în limita ºi în condiþiile actelor
constitutive ºi conform dispoziþiilor prezentului Statut. 

Art.174 – Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel –
contribuþii, donaþii, succesiuni, legate – precum ºi orice alte bunuri
intrate în patrimoniul unitãþilor componente ale Bisericii Ortodoxe
Române, din þarã ºi din afara graniþelor þãrii, nu pot face obiectul
revendicãrii lor ulterioare.

Art.175 – (1) Biserica Ortodoxã Românã ºi pãrþile ei componente
pot deþine în proprietate bunuri în strãinãtate a cãror situaþie se
reglementeazã potrivit prevederilor statutare ºi regulamentare proprii
ºi legislaþiei statelor pe teritoriul cãrora se aflã respectivele proprietãþi.

(2) Situaþia bunurilor bisericeºti sau similare din strãinãtate,
proprietate a statului român date în administrare eparhiilor ortodoxe
române din afara graniþelor þãrii ºi unitãþilor lor, se va reglementa,
la cerere, prin acorduri bilaterale între Patriarhia Românã, unitatea
interesatã ºi statul român.

Art.176 – (1) Dobândirea, înstrãinarea, grevarea ºi administrarea
patrimoniului bisericesc, controlul ºi verificarea gestionarã se
desfãºoarã în conformitate cu prevederile statutare ºi regulamentare
în vigoare. Forma definitivã a acestor acte este cea aprobatã de
Consiliul Eparhial, respectiv de Sinodul Mitropolitan. 

(2) În cazul aprobãrii înstrãinãrii unor bunuri bisericeºti, unitãþile
bisericeºti ortodoxe au drept de preemþiune. 

(3) Actele juridice având ca obiect bunurile din patrimoniul
bisericesc, încheiate cu încãlcarea prevederilor prezentului Statut, sunt
lovite de nulitate absolutã.
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B. Dispoziþii cu privire la edificiile bisericeºti
ºi cimitirele parohiale

I. Edificiile bisericeºti
Art.177 – Bisericile sunt:
a. Parohiale ºi  filii;
b. De cimitir;
c. Fundaþionale;
d. Izolate;                                            
e. Paraclise;
f. Catedrale;
g. De mânãstiri;
h. Din strãinãtate;
i. Din armatã, sistemul penitenciar, unitãþi medicale, aºezãminte

de asistenþã socialã, unitãþi de învãþãmânt etc.
Art.178 – (1) Bisericile parohiale sunt proprietatea parohiei, sunt

integrate patrimoniului eparhiei ºi stau sub jurisdicþia ºi controlul
autoritãþii Arhiepiscopiei sau Episcopiei. Dacã într-o parohie sunt mai
multe biserici, Chiriarhul desemneazã pe cea de cãpetenie ca bisericã
parohialã.

(2) În municipiile reºedinþã eparhialã ca ºi în municipiile reºedinþã
de judeþ, Chiriarhul va desemna catedrala. Acolo unde existã Episcop-
vicar sau Arhiereu-vicar, Chiriarhul îi va desemna acestuia o bisericã
de slujire.

(3) Se considerã anexe ale lãcaºului de cult ºi urmeazã regimului
juridic al acestuia urmãtoarele construcþii: clopotniþa, cancelaria
parohialã, agheasmatarul, capela mortuarã, casa parohialã cu dependinþele
sale, muzeul eparhial, mãnãstiresc sau parohial, incinta pentru aprins
lumânãri, pangarul, troiþa, magazia pentru depozitat diverse obiecte de
cult, aºezãmântul cu caracter social-filantropic, arhondaricul, chilia,
trapeza, orice incintã pentru desfãºurarea activitãþilor cu caracter
administrativ-bisericesc, reºedinþa Chiriarhului precum ºi altele asemenea.
Prin aºezãmânt cu caracter social-filantropic se înþelege cãminul de copii,
azilul de bãtrâni, cantina socialã sau orice altã incintã destinatã unei
activitãþi asemãnãtoare.

Art.179 – Bisericile din cimitire se aflã în administrarea
parohiilor, a mânãstirilor, a protopopiatelor sau în directã dependenþã
de Centrul eparhial.

——————————————— Almanah Bisericesc 2008 ——————————————

312



Art.180 – (1) Bisericile fundaþionale, întemeiate pe baza actelor
de fundaþii se conduc potrivit acelor acte de cãtre Chiriarh sau
delegatul sãu. Ele stau sub jurisdicþia ºi controlul autoritãþii
Arhiepiscopiei ºi Episcopiei din punct de vedere religios, administrativ-
patrimonial ºi gestionar ca ºi bisericile parohiale, supunându-se
aceloraºi drepturi ºi obligaþii faþã de eparhie. 

(2) Actele de fundaþie ale acestor biserici vor fi puse întotdeauna
în acord cu dispoziþiile prezentului Statut de cãtre autoritãþile
bisericeºti. În caz contrar, biserica, cu toate bunurile ei mobile ºi
imobile, trece în administrarea eparhiei. 

(3) Dacã o asociaþie sau fundaþie social-filantropicã ori cultural-
bisericeascã s-ar desfiinþa, întregul ei patrimoniu trece în proprietatea
eparhiei pe teritoriul cãreia se aflã. 

Art.181 – O bisericã, imediat dupã sfinþirea ei, trece în
proprietatea ºi folosinþa unitãþilor de cult din cadrul eparhiei, cu tot
terenul ºi clãdirile afectate ei ºi stã sub dispoziþiile acestui Statut,
þinându-se seama ºi de actele de fundaþie. Eventualele condiþii
testamentare contrare acestui Statut se vor considera nule.

Art.182 – (1) Bisericile izolate care nu se aflã pe un teritoriu
locuit de vreo aºezare omeneascã aparþin eparhiei pe teritoriul cãreia
se aflã ºi sunt în grija ºi administrarea acelei eparhii. 

(2) Bisericile ºi edificiile monumente istorice cu caracter religios
aparþin, de asemenea, eparhiei pe teritoriul cãreia se aflã ºi se
administreazã de cãtre aceasta.

Art.183 – (1) Paraclisele de la reºedinþele eparhiale stau sub
autoritatea directã a Chiriarhului, iar cele de la mânãstiri sub
autoritatea mânãstirii de care aparþin.

(2) Paraclisele, capelele ºi bisericile din cadrul unitãþilor militare,
din sistemul penitenciar, din unitãþile medicale, din aºezãmintele de
asistenþã socialã, din unitãþile de învãþãmânt ºi din alte instituþii,
depind direct de Chiriarh, sunt arondate protopopiatelor pe raza cãrora
funcþioneazã ºi nu li se poate schimba destinaþia de locaº de cult al
Bisericii Ortodoxe Române.

Art.184 – Bisericile de orice categorie se pot edifica pe teren
proprietate a Bisericii sau concesionat acestui scop, pe bazã de cereri
ºi documente depuse la Centrul eparhial, numai cu aprobarea ºi
binecuvântarea Chiriarhului, fie cã sunt noi, se reclãdesc sau se
transformã dintr-un alt edificiu. 

Art.185 – (1) Unitãþile de cult pot solicita ºi primi de la autoritãþile
administraþiei publice centrale ºi locale fonduri în vederea construirii,
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reparãrii, conservãrii ºi întreþinerii locaºurilor de cult ºi edificiilor
bisericeºti, în condiþiile prevãzute de lege.

(2) În privinþa locaºurilor de cult ºi a edificiilor bisericeºti care
fac parte din patrimoniul cultural-naþional, autoritãþile de stat pot
efectua lucrãri de restaurare ºi întreþinere a acestora, cu consultarea
prealabilã a eparhiilor pe raza cãrora acestea funcþioneazã.

II. Cimitirele parohiale ºi mânãstireºti
Art.186 – (1) Fiecare parohie ºi mânãstire are dreptul sã deþinã

sau sã înfiinþeze cel puþin un cimitir pentru îngroparea credincioºilor
decedaþi, care este proprietatea parohiei sau a mânãstirii.

(2) Cimitirele parohiale ºi mânãstireºti, ca bunuri sacre
destinate exclusiv ºi direct cultului, sunt insesizabile ºi imprescriptibile
ºi nu pot fi înstrãinate, schimbate, grevate sau sechestrate.

Art.187 – (1) Cimitirul se administreazã de cãtre Consiliul
Parohial, Consiliul Mânãstiresc sau Protopopiat, sub controlul periodic
al Centrului eparhial.

(2) La parohie, cimitirul stã sub supravegherea preotului paroh, a
epitropului ºi a Consiliul Parohial, iar la mânãstire, a stareþului (stareþei),
care sunt datori a se îngriji de împrejmuirea ºi întreþinerea lui.

(3) Locul de veci concesionat rãmâne proprietatea parohiei sau
a mânãstirii, iar dreptul de concesiune nu poate fi vândut de titular,
transmiterea acestuia putând fi fãcutã doar prin succesiune cãtre soþ
sau rude pânã la gradul IV.

(4) Locuri de înmormântare mai pot fi atribuite ºi în folosinþã
temporarã sau gratuitã tot prin hotãrârea organismelor parohiale ºi
mânãstireºti.

(5) Tarifele ºi taxele pentru concesionarea ºi întreþinerea locurilor
de înmormântare din cimitirele parohiale ºi cele mânãstireºti, precum
ºi pentru prestarea serviciilor specifice din cimitir se vor stabili de
Consiliul Parohial sau de Consiliul Economic al mânãstirii ºi nu vor
putea depãºi tarifele ce se percep la cimitirele administraþiei publice
locale de aceeaºi categorie.

(6) Este interzisã condiþionarea oficierii slujbei înmormântãrii
de plata oricãrei taxe fixate de preot sau de Consiliul Parohial.

Art.188 – Cimitire parohiale ºi mânãstireºti noi se înfiinþeazã
cu aprobarea Consiliului Eparhial, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare. 
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C. Dispoziþii privind cheltuielile bisericeºti
ºi ajutorul Statului

Art.189 – Cheltuielile pentru întreþinerea ºi funcþionarea
unitãþilor de cult, precum ºi pentru reparaþii ºi construcþii noi vor fi
acoperite din contribuþiile benevole ale credincioºilor, din veniturile
unitãþilor de cult obþinute din activitãþi proprii ºi din contribuþii de
la bugetul de stat, de la bugetul autoritãþilor publice locale ºi al altor
instituþii, în condiþiile legii.

Art.190 – Salarizarea personalului bisericesc de conducere,
precum ºi a personalului clerical ºi neclerical se face conform normelor
generale în vigoare în Biserica Ortodoxã Românã, prin contribuþii de
la bugetul propriu al unitãþilor de cult, prin contribuþii de la bugetul
de stat, de la bugetul administraþiilor publice locale ºi al altor instituþii,
în condiþiile legii.

Art.191 – (1) Unitãþile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din
þarã ºi din afara graniþelor þãrii pot solicita ajutoare financiare de la
Patriarhia Românã, precum ºi subvenþii de la bugetul de stat ºi de
la bugetele locale pentru sprijinirea unor activitãþi pastorale,
spiritual-culturale, sociale ºi edilitare. 

(2) Activitatea unitãþilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române
în calitate de furnizor de servicii sociale este recunoscutã ºi sprijinitã
de stat, în care scop pot fi încheiate parteneriate ºi acorduri aprobate
prin lege.

D. Dispoziþii privind dreptul de succesiune al ierarhilor
ºi al monahilor

Art.192 – Eparhiile au vocaþie asupra tuturor bunurilor
succesorale ale ierarhilor lor.

Art.193 – Bunurile cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor aduse cu dânºii
sau donate mânãstirii la intrarea în monahism, ca ºi cele dobândite
în orice mod în timpul vieþuirii în mânãstire, rãmân în totalitate
mânãstirii de care aparþin ºi nu pot face obiectul revendicãrilor
ulterioare.

Art.194 – Pentru ierarhii pensionaþi sau retraºi, Sfântul Sinod
va reglementa drepturile acestora în conformitate cu prevederile
statutare ºi regulamentare bisericeºti.
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E. Dispoziþii privind stemele ºi sigiliile eparhiale
Art.195 – Patriarhia Românã are propriul drapel în urmãtoarea

descriere: formã dreptunghiularã, lãþimea fiind egalã cu 2/3 din
lungimea sa; culoarea de fond este alb; în centru se aflã imprimatã
stema Patriarhiei în descrierea aprobatã.

Art.196 – (1) Stema Patriarhiei, precum ºi stemele Mitropoliilor,
Arhiepiscopiilor ºi Episcopiilor din þarã ºi din afara graniþelor þãrii se
aprobã de Sfântul Sinod.

(2) Stema Mitropoliei este comunã cu stema Arhiepiscopiei în
care îºi are reºedinþa.

Art.197 – (1) Fiecare eparhie are propriul sigiliu pe care este
reprezentatã stema înconjuratã de denumirea acesteia înscrisã la art.6
din prezentul Statut.

(2) Sigiliul Mitropoliei este comun cu sigiliul Arhiepiscopiei în
care îºi are reºedinþa.

(3) Sfântul Sinod are un sigiliu aflat în pãstrarea Cancelariei
Sfântului Sinod care se aplicã pe documentele semnate de Patriarh
în calitate de Preºedinte al organismelor centrale deliberative, executive
ºi administrative, pe Tomosurile Sinodale, pe Gramatele ºi Actele
Sinodale ºi Patriarhale.

(4) Organismele centrale administrative ºi Institutul Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române cu sectoarele lor, Administraþia
Eparhialã ºi Cancelaria Eparhialã cu sectoarele lor administrative,
protopopiatele, parohiile ºi mânãstirile au propriile sigilii, cu
aprobarea autoritãþii superioare bisericeºti.

F. Dispoziþii privind Buletinul Oficial ºi revistele centrale
bisericeºti

Art.198 – (1) Patriarhia Românã publicã urmãtoarele reviste ºi
periodice centrale bisericeºti: Revista “Biserica Ortodoxã Românã”,
Buletinul Oficial al Patriarhiei Române; Revista “Ortodoxia” pentru
problemele teologice de ordin interortodox, inter-confesional si inter-
religios; Revista “Studii Teologice” a Facultãþilor de Teologie Ortodoxã;
Revista “Vestitorul Ortodoxiei”; Revista “Chemarea Credinþei” ºi
Cotidianul “Ziarul Lumina”.

(2) Abonarea la revistele centrale bisericeºti, prevãzute la alineatul
precedent, este obligatorie pentru toate unitãþile de cult ale
Patriarhiei Române.
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G. Dispoziþii privind incompatibilitãþi
în organismele de conducere

Art.199 – În întreaga Bisericã Ortodoxã Românã nimeni nu poate
fi în acelaºi timp: 

a. Membru al Consiliului Eparhial ºi al Consistoriului Eparhial;
b. Vicar administrativ eparhial, consilier eparhial, inspector

eparhial, secretar eparhial, protopop ºi membru ales al Adunãrii
Eparhiale;

c. Vicar administrativ eparhial, consilier eparhial, inspector
eparhial, secretar eparhial, protopop ºi membru al Consistoriilor
bisericeºti;

d. Nu pot fi aleºi membri ai Consistoriului Disciplinar
Protopopesc, ai Consistoriului Eparhial ºi ai Consistoriului Mitropolitan
cei ce sunt înrudiþi între ei sau cu Chiriarhul respectiv, pânã la al
patrulea grad de sânge ºi al doilea de cuscrie;

e. Salariat în administraþia ºi controlul bisericesc eparhial ºi
membru în organismele bisericeºti de disciplinã.

Art.200 – Nici un preot, diacon sau mirean, membru al vreunui
organism bisericesc deliberativ, executiv, administrativ, de control ºi
de disciplinã bisericeascã nu poate lua parte la soluþionarea
urmãtoarelor cauze:

a. A cauzei proprii sau a celor ce le pot aduce pagube ori câºtig
personal;

b. A cauzelor rudeniilor, pânã la al patrulea grad de sânge sau
al doilea de cuscrie;

c. A cauzelor pãrinþilor sau copiilor adoptivi, precum ºi a cauzelor
celor ce stau sub tutoratul sau curatela lor;

d. A cauzelor la care au fost martori, procuratori, experþi sau
pe care le-au anchetat;

e. A cauzelor la a cãror decidere au luat odatã parte într-o
instanþã inferioarã.

Dispoziþii finale
Art.201 – (1) Acest Statut, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române pe temeiul principiilor ºi dispoziþiilor generale,
cuprinse în Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, pentru a determina
modalitãþile dupã care Patriarhia Românã îºi reglementeazã, conduce
ºi administreazã lucrarea sa religioasã, misionar-pastoralã, cultural-
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educativã, social-filantropicã, fundaþionalã ºi patrimonialã, este ºi
rãmâne obligatoriu pentru întreaga Bisericã Ortodoxã Românã din
þarã ºi din afara graniþelor þãrii.

(2) Statutul pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii
Ortodoxe Române se aplicã prin regulamente specifice de activitate
care au aceeaºi autoritate canonicã ºi juridicã cu cea a prezentului
Statut. Regulamentele specifice diverselor domenii de activitate ale
Bisericii sunt aprobate de Sfântul Sinod.

Art.202 – Sfântul Sinod aprobã ºi modificã prezentul Statut cu
douã treimi din numãrul membrilor prezenþi.

Art.203 – Prezentul Statut pentru organizarea ºi funcþionarea
Bisericii Ortodoxe Române a fost aprobat de Sfântul Sinod la data
de 28 noiembrie 2007 ºi intrã în vigoare dupã publicarea în Monitorul
Oficial a Hotãrârii de Guvern pentru recunoaºterea acestuia. 

Art.204 – La data intrãrii în vigoare a prezentului Statut pentru
organizarea ºi funcþionarea Bisericii Ortodoxe Române, se abrogã
Statutul votat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 19-20
octombrie 1948 ºi recunoscut prin Decretul nr.233 din 23 februarie
1949 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale cu toate modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 

Art.205 – Pânã la elaborarea ºi aprobarea noilor regulamente,
rãmân în vigoare prevederile actualelor regulamente, în mãsura în
care acestea nu contravin prezentului Statut.
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IX.

IN MEMORIAM



CUVÂNTUL
PREA SFINÞITULUI DR. AMBROZIE
LA TRECEREA LA CELE VEªNICE
A PREA FERICITULUI PÃRINTE

PATRIARH TEOCTIST

Vestea trecerii la Domnul a Prea Fericitului Pãrinte Patriarh
Teoctist ne-a surprins, întristat ºi îndurerat pe noi toþi. Am pierdut
un Pãstor, un Pãrinte Duhovnicesc, un Model ºi, mai presus de toate,
un Om pe care l-am avut alãturi ºi la bine, ºi la rãu. Oraºul nostru
este profund legat de persoana ºi activitatea Prea Fericirii Sale prin
dragostea cu care permanent a ocrotit acest þinut încercat de istorie.
În perioada regimului de tristã amintire, strãdaniile Sale au salvat de
la demolare Biserica „Înãlþarea Domnului”, monument reprezentativ
al oraºului Giurgiu, închinat memoriei eroilor neamului. Cunoºtea bine
realitãþile giurgiuvene, de nenumãrate ori participase ca rector al
Istitutului Teologic din Bucureºti la conferinþele preoþeºti din zonã,
iar intervenþia sa cu timp ºi fãrã timp pe lângã autoritãþile vremii a
fãcut ca buldozerele sã nu distrugã sfântul lãcaº ce dãinuie pânã astãzi.

Dupã Revoluþia din decembrie 1989, Prea Fericirea Sa ºi-a
manifestat aceeaºi dragoste ºi purtare de grijã pentru aceste meleaguri,
fiind prezent de nenumãrate ori în mijlocul nostru, mângâind ºi
sfinþind pe toþi ºi pe toate. Pe 23 aprilie 1993, la prima sãrbãtoare a
oraºului, Prea Fericitul Pãrinte Teoctist a fost cel care a pus sub
ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe vechea urbe de pe malurile
Dunãrii. De atunci, în fiecare an, ziua ocrotitorului oraºului a fost
însoþitã de binecuvântãrile Prea Fericirii Sale. 

În octombrie 1996, Sfântul Sinod aproba, la îndemnul Prea
Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist, înfiinþarea Seminarului Teologic
„Sfântul Ioan Valahul”. Prezent la festivitãþile prilejuite de deschiderea
oficialã a ªcolii, Prea Fericitul le ura tinerilor ºi profesorilor ca „Bunul
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Dumnezeu sã binecuvinteze anul ºcolar, iar Lumina lui Hristos sã
pãtrundã în sufletele vlãstarelor noastre“. Iatã cã la unsprezece ani
de la înfiinþare, Seminarul nu a încetat sã dea Bisericii tineri vrednici
de înalta slujire preoþeascã. 

Dragostea cu care a îmbrãþiºat aceste meleaguri a fost cea care a
dus la înfiinþarea Episcopiei Giurgiului. În ziua de 21 ianuarie 2000, în
cadrul întrunirii anuale a Adunãrii Arhiepiscopiei Bucureºtilor, Prea
Fericirea Sa propunea înfiinþarea unei noi episcopii cu sediul la Giurgiu,
aprobatã ulterior de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe 29
decembrie 2005, se constituia Adunarea Episcopiei Giurgiului, prezidatã
de Prea Fericirea Sa. La scurtã vreme, în data de 5 februarie 2006,
Colegiul Electoral Bisericesc a ales primul episcop al Giurgiului, în
persoana Prea Sfinþitului Pãrinte Ambrozie Sinaitul – Episcop Vicar
Patriarhal ºi validat a doua zi, pe 6 februarie 2006. Toate aceste strãdanii
aveau sã se împlineascã odatã cu întronizarea Prea Sfinþitului Pãrinte
Episcop Ambrozie de cãtre Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de Înalþii Membri ai Sfântului Sinod, precum ºi de
reprezentanþi ai Preºedinþiei ºi Guvernului României ºi de oficialitãþile
oraºului. Astfel, erau încununate eforturile Prea Fericirii Sale de a vedea
pe credincioºii strãvechiului þinut al Vlaºcãi pãstoriþi de un vrednic pãstor. 

Cuvintele noastre sunt prea sãrace pentru a exprima durerea
pe care Biserica Ortodoxã Românã o resimte în aceste clipe. Sunt
momente în care tãcerea este cel mai potrivit mesaj pentru cei din
jurul nostru, acea tãcere apãsãtoare care are extraordinara capacitate
de a spune mai multe lucruri decât mulþimea cuvintelor meºteºugite.
Existã în astfel de situaþii ceva interior care ne împiedicã sã dãm
naºtere verbului, preferând sã-l pãstrãm acolo, înlãuntrul nostru, cu
toatã forþa lui de exprimare. Tãcerea poate spune totul ºi pentru cei
ce doresc s-o asculte ºi pentru cei ce îi sunt ostili, ºi pentru cei ce
se lasã furaþi de suprafaþa evenimentelor, ºi pentru cei cu adevãrat
marcaþi de ceea ce se întâmplã. 

Plecarea Prea Fericitului Pãrinte Patriarh dintre noi este un
asemenea moment. Totul s-a petrecut cu decenþa ºi cu discreþia cu
care totdeauna a ºtiut sã pãstoreascã Biserica, plin de calm ºi cu
conºtiinþa lucrurilor cu adevãrat importante.

Dumnezeu sã-L odihneascã!
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