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2014 - ANUL OMAGIAL EUHARISTIC 
(AL SFINTEI SPOVEDANII ŞI AL SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII)

ŞI ANUL COMEMORATIV AL SFINŢILOR MARTIRI 
BRÂNCOVENI ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ

S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro mâ-
ne, în șe din ța sa de lucru din 29 octombrie 

2012, a examinat referatul Cancelariei Sfân tului 
Sinod în legătură cu inițiativele Pa tri ar hului Ro-
mâniei privind decla rarea anului 2014 în Pa-
triarhia Română ca „Anul omagial euharistic 
(al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășa-
nii)“ și „Anul comemorativ al Sfin ților Martiri 
Brâncoveni“.

În referatul prezentat, s-au men ționat 
mai întâi ur mă toa re le două aspecte:
1. Inițiativa privind pro cla ma  rea în anul 2014 

a „Anului o ma gial euharistic (al Sfintei Spo  ve-
danii și al Sfintei Îm păr tășanii)“ are ca scop să 
a ducă, astăzi, în centrul mi siu nii Bi se ricii: redes-
co pe ri rea Tainei Spo vedaniei, ca mij loc de recon-
ciliere, vinde ca re, înnoire spirituală și sfin țire a 
vieții credincioșilor; evi den țierea im por tan ței și 
obligativității Tainei Spo ve da niei, ca pregătire 
pentru pri mirea Sfintei Euharistii; pre gă ti rea și 
primirea la timp a Sfintei Împărtășanii ca mij loc 
de sfințire și înnoire a vie ții; intensificarea parti-
cipării la Sfânta Liturghie, ca pregustare a prân-
zu lui în Îm pă ră ția lui Dum nezeu și manifestare 
concretă a unității Bisericii; pri mi rea Sfin tei Îm-
părtășanii ca izvor tainic de putere a învierii și 
vieții veșnice; importanța Sfintei Îm păr tă șanii, 
ca izvor de iubire jert felnică și iertătoare a lui 
Hristos; va lo rificarea roadelor primirii Sfintei 
Îm păr tășanii în viața preotului, a creștinilor și a 
comunității.

2. Inițiativa privind procla ma rea în anul 2014 
a „Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brân-
coveni“ are în vedere cinstirea după cuviință, la 
îm pli ni rea a 300 de ani de la moartea lor marti-
rică, a Sfinților Martiri Brân coveni: Constantin 
Vo ie vod cu cei patru fii ai săi, Con stan tin, Ștefan, 
Radu și Matei, și sfetnicul Ianache. 

În continuare, s-a precizat faptul că aceste 
inițiative ur mă resc în special ur mă toa rele as-
pecte: pregătirea din timp a e ve ni mentelor, prin 
stu dii, articole, cărți de reflecție și manifestări cu 
ca rac ter liturgic, du hov ni cesc, cultural-educativ, 
social-fi lan  tro pic și teologic-științific la toate ni-
velurile, dar mai ales la cel parohial; organiza-
rea de congrese, colocvii, seminarii, confe rin țe 
pre o țești cu tema: „Anul o magial euharistic (al 
Sfintei Spo vedanii și al Sfintei Îm păr tă șanii)“ și 
cu tema „Anul co memorativ al Sfin ților Mar tiri 
Brân coveni“; evi den ție rea temelor și a activită-
ților organizate prin mij loacele media și publi-
cistice ale Bisericii noastre; evaluarea, la înche-
ierea anului, a mo dului de aducere la în de pli nire 
în eparhii a programului-cadru de celebrare a ce-
lor două teme propuse pentru anul 2014.

În referatul întocmit de Can celaria Sfântu-
lui Sinod a fost prezentat și următorul program-
cadru pentru rea li zarea proiectului, sub aspect 
religios-du hov ni cesc, cultural-editorialistic și 
mediatic, inti tulat „2014 - Anul omagial euha-
ristic (al Sfintei Spo vedanii și al Sfintei Îm păr tă-
șanii) în Patriarhia Română“:
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I. În primul semestru al a nu lui 2014, tema 
va fi tratată sub genericul „Sfân ta Spo ve danie și 
Sfânta Îm păr tă șanie sub aspect biblico-patris-
tic, dogmatic-mo ral, liturgic și pastoral “ și pre-
zentată astfel:

A. SFÂNTA SPOVEDANIE.
1. Prezentare biblico-pa tris tică:
a) Pocăința sau mărturi sirea păcatelor în 

Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Tes ta-
ment (modele de pocăință, po căința individuală 
și pocăința colectivă, propovăduirea po că in ței) și 
realitate în Noul Tes ta ment (Hristos a instituit și 
a să vârșit Taina Spovedaniei; Hris tos a împărtă-
șit darul vindecării odată cu iertarea păcatelor; 
Hris tos le-a dat Apostolilor și ucenicilor săi pu-
terea de a ierta păcatele deodată cu instituirea 
Tainei Preoției; mărturisirea pă ca telor în propo-
văduirea Sfin ților Apostoli).

b) Pocăința 
sau Taina Spo-
ve daniei în pe-
rioada patristi-
că. Sfinții - mari 
dascăli ai pocă-
inței și rugători 
pentru cei ce se 
luptă cu păcatul 
sau se curăță de 
el prin pocăință.

c) Sensurile 
și sem ni fi ca țiile 
Tai nei Spoveda-
niei în teologia și 
spiritualitatea ortodoxă contemporană.

d) Taina Spovedaniei ca mij  loc de vindecare 
spirituală și a pro piere de Dum nezeu într-o lume 
secularizată.

2. Spovedania ca Taină a Bi se ri cii și ca act de 
re naș tere spirituală: pocăință; peni tență; măr-
tu risire sau spo ve danie; al doi lea botez; iertare 
sau dezlegare; punte de scă pare; împăcare; re-
integrare în comuniunea Bi se ricii.

3. Elementele constitutive ale Tainei Spove-
daniei: că in ța (pă re rea de rău) sinceră, întreagă 
și de bunăvoie pentru păcatele săvârșite, uni-
tă cu hotărârea fer mă de a începe o viață nouă; 
mărtu ri sirea păcatelor înaintea du hovnicului; 
dezlegarea (ier  ta rea) păcatelor primită de la 
Hristos prin duhovnic sau o pri rea (amânarea) 
de la Sfân ta Îm păr tășanie în scopul îndreptării și 
în să nă toșirii morale a peni ten tului; în de plinirea 

canonului de po că ință (a epitimiilor) pri mit de 
la duhovnic.

4. Taina Spovedaniei sub aspect dogmatic-
moral și li turgic:

a) Săvârșitorul Tainei Spo  ve da niei: în chip 
ne vă zut, Hristos Domnul, iar în chip văzut, ar-
hi e reii, precum și preoții du hov nici, care au pri-
mit prin hirotesie puterea de a lega și dezlega 
păcatele.

b) Primitorul Tainei Spove da niei: orice mem-
bru al Bi se ricii (cleric, monah, mirean) îm po vă-
rat de păcate și care dorește iertarea de acestea 
și împăcarea cu Dumnezeu.

c) Timpul spovedaniei: ca o bli gație persona-
lă, de fiecare dată când credinciosul se simte îm-
povărat de păcate, se căiește și dorește iertarea 
păcatelor; ca obligație obștească, legat de pri-
mirea Sfintei Împărtășanii, cel puțin în cele pa-

tru mari posturi 
de peste an; co-
piii până la 7 ani 
pot primi Sfân-
ta Îm păr tășanie 
fără spovedanie.

d) Locul spo-
vedaniei: în bi-
serică, în fața 
icoanei Mân tu i-
to ru lui Hristos, 
Care primește 
po căința și iartă 
păcatele, preotul 
fiind doar mar-

tor. În cazul bolnavilor și al celor privați de li-
bertate, spovedania se oficiază în locurile în care 
aceștia se află (acasă, spital etc.).

5. Diferențe confesionale cu privire la Taina 
Spovedaniei.

6. Inovații și încălcări ale nor melor liturgice 
și canonice pri vind Taina Spovedaniei: graba și 
neatenția preotului la spovedania credinciosu-
lui (mai ales în ajunul marilor praz ni ce); lipsa 
de tact, prudență, înțelepciune, măsură și echili-
bru în scaunul de spovedanie; excesul de ico no-
mie sau de acrivie în aplicarea epitimiei, fără a 
se ține seamă de rolul tămăduitor al acestora și 
de folosul du hovnicesc pe care trebuie să-l adu-
că spovedania; practicarea mărturisirii comune 
(mai ales a copiilor de peste 7 ani sau când fi-
ecare își spune pă catele în gând fără a fi auzi-
te de du hovnic); încălcarea secre tu lui spove-
daniei; schimbarea deasă a duhovnicului, fără 
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încu viin țarea sa; spovedania interesată (căuta-
rea unui duhovnic lesne iertător) și spovedania 
incompletă/falsă (mărturisirea par țială a pă ca-
te lor la un du hov nic sau altul); lipsa rugăciunii și 
a examenului de conștiință îna intea spo ve daniei; 
lipsa epi ti miei la în che ierea spovedaniei, ca mij-
loc de îndreptare și de întărire pe calea virtuții.

7. Rolul Tainei Spovedaniei în pastorația in-
dividuală a cre dincioșilor: mijloc de exercitare a 
misiunii preotului de slujitor, în vă țător și îndru-
mător spiritual al credincioșilor.

8. Roadele duhovnicești ale spo vedaniei: re-
dobândirea stării de curăție primite la botez; 
eli be rarea de pedeapsa pentru pă cat și redarea 
nădejdii în viața veș-
ni că; sprijin și călău-
zire pe calea sporirii 
în virtute; redes co-
pe rirea dreptei vie-
țuiri prin po că in ță; 
mijloc de vindeca-
re de pă cat, de în-
noire sufletească și 
de integrare în co-
muniunea Bi se ri-
cii; sfințirea vieții și 
dobândirea bucuriei 
Învierii; împăcarea 
și refacerea comuni-
unii cu Dum nezeu, 
izvorul Bucuriei.

B. SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE.
1. Prezentare biblico-patristică:
a) Taina Sfintei Îm păr tă șa nii în Sfânta Scrip-

tură: prefigurare în Vechiul Testament: jert-
fa de pâine și vin a lui Mel chisedec (Fa cere 14, 
8); Isaac adus spre jert fă de Avraam (Facere 22, 
7-14); mielul pascal (Ieșirea 12, 1-13); jertfa lui 
Moise (Ieșirea 24, 8, 11); mana cerească (Ieșirea 
16, 32); pâi nile punerii înainte (Ie șirea 5, 30), și 
realitate în Noul Tes ta ment: Hristos Dom nul, 
Jertfă și Jertfitor (Cina cea de Taină, Jertfa de pe 
Cruce, Cina din Emaus); frângerea pâi nii de că-
tre Sfinții Apostoli; Sfân ta Împărtășanie în pre-
dica și slujirea Sfinților Apostoli.

b) Taina Sfintei Îm păr tă șa nii în scrierile și în 
lucrarea pastorală a Sfinților Părinți.

c) Sensurile și semnificațiile Tai nei Sfintei 
Împărtășanii în teologia și spiritualitatea orto-
doxă contemporană.

d) Taina Sfintei Îm păr tă șa nii ca mijloc de 
vindecare spirituală într-o lume secularizată.

2. Sfânta Împărtășanie ca Tai nă, ca jertfă și 
ca actualizare a jertfei de pe Cruce:

a) Cina cea de Taină ca moment al instituirii 
Tainei Sfintei Împărtășanii și ca anticipare taini-
că a jertfei lui Hristos de pe Golgota și a Învierii 
Sale, actua li zate continuu în Jertfa Eu ha ristică.

b) Hristos Domnul Cel jertfit și înviat, pre-
zență reală în elementele euharistice transfor-
mate prin invocarea Sfântului Duh de către pre-
ot și comunitatea credincioșilor.

c) Sfânta Euharistie ca jertfă reală și nesân-
geroasă a Tru pu lui și Sângelui lui Iisus Hristos îl 

aduce pe om în co-
muniune cu Hris-
tos Cel înviat și îi 
imprimă capacita-
tea jertfei de sine în 
Biserică.

d) Sfânta Eu-
haristie - mijloc de 
comuniune între 
Hristos și Bi serică. 
Coborârea neînce-
tată a lui Hristos 
în Biserică, izvor al 
unității reînnoite a 
Bisericii și a sfințirii 
credincioșilor.

e) Prezența lui Hristos în Eu ha ristie, sădi-
re și cultivare a vie ții celei noi în persoana cre-
dinciosului și responsabilizarea a ces tuia față de 
semeni și în treaga creație.

f) Jertfa euharistică ca moment de intensifi-
care a unirii între Hristos și mod de prelungire 
în om a relațiilor de iubire intratreimice, în inte-
riorul Bi sericii.

g) Sfânta Euharistie, act co mu nitar de mulțu-
mire adusă de poporul credincios spre sla va lui 
Dumnezeu și de coborâre sfin ți toare a lui Dum-
nezeu în mijlocul poporului Său.

h) Sfânta Euharistie (Îm păr tă șirea Euharis-
tică) ca pregus tare a prânzului și a bucuriei du-
hovnicești din Împărăția lui Dumnezeu, arvună 
dată cre dincioșilor ca pregătire pentru În vierea 
de Obște și viața de veci.

3. Taina Sfintei Împărtășanii sub aspect 
liturgic:

a) Săvârșitorul Tainei Sfintei Îm părtășanii: 
Hristos Domnul, în chip nevăzut, iar arhiereul 
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sau preotul, ca slujitor văzut și ca reprezentant 
al Bisericii.

b) Primitorul Sfintei Îm păr tă șanii cu Trupul 
și Sângele lui Hristos: orice membru al Bi se ri cii 
pregătit și vrednic, care a primit dezlegare de la 
duhovnic, cu excepția celor fără discer nă mânt, a 
celor scoși din Biserică pentru motive de erezie 
și schi mă, precum și a apostaților.

c) Timpul/frecvența Sfintei Îm părtășanii: cel 
puțin în cele patru mari posturi de peste an, la 40 
de zile (Sfântul Simeon al Tesalonicului) sau ori 
de câte ori credinciosul este pregătit și a primit 
dezlegarea duhovnicului de a se împărtăși.

d)Locul primirii Sfintei Îm păr tășanii: în bise-
rică, la momentul cuvenit din Sfânta Li tur ghie, 
în fața ușilor împărătești. Credincioșii bătrâni 
sau bolnavi se împărtășesc la locurile în care 
se află (acasă, spital etc.), cu pre gătirea cuveni-
tă, din Agnețul pregătit în Joia Mare pentru îm-
părtășirea grabnică.

4. Condițiile principale pentru primirea Sfin-
tei Îm păr tă șanii: spovedania și primirea dez-
legării duhovnicului; îm pă ca rea cu semenii; 
postul minim sta bilit de duhovnic (în afara pos-
turilor mari); împlinirea ca no nului primit de la 
duhovnic; citirea rugăciunilor pregătitoare pen-
tru primirea Sfintei Îm păr tă șanii; primirea Sfin-
tei Îm păr tă șanii „cu frică de Dumnezeu, cu cre-
dință și cu dragoste“.

5. Diferențe confesionale cu pri vire la Taina 
Sfintei Îm păr tă șanii (Jertfei Euharistice).

6. Inovații și abateri de la nor mele liturgice, 
canonice și pastorale privind Taina Îm păr tă șa-
niei: păstrarea Sfintelor Taine în casa preotului 
pentru trebu in țe grabnice; comportament ne a-
decvat și ținută ne co res pun ză toare la folosirea 
și purtarea Sfin telor Taine; săvârșirea Sfin tei Li-
turghii fără împărtășirea credincioșilor care s-au 
pregătit; primirea la Sfânta Împărtășanie fără 
spovedanie și dezlegare de păcate; lipsa pregăti-
rii (postul, viață cumpătată și necitirea pravilei) 
înainte de primirea Sfintei Împărtășanii; acor-
darea Sfintei Împărtășanii celor inconștienți, 
aflați pe patul de moarte sau celor fără discer nă-
mânt; împărtășirea credinciosului în numele ce-
lor morți; practica primirii Sfintei Îm păr tă șa nii 
în Joia Mare pentru tot anul.

7. Importanța Sfintei Îm păr tă șanii în pasto-
rația individuală și colectivă a credincioșilor: da-
toria preotului de a catehiza despre importanța 
pregătirii și primirii Sfintei Împărtășanii, des-
pre condițiile primirii și despre abaterile care ar 

putea fi să vârșite de credincioși în le gă tu ră cu 
Taina Sfintei Îm păr tă șanii.

8. Roadele Sfintei Îm păr tă șanii: primirea iu-
birii jertfelnice și iertătoare a lui Hristos pentru 
dobândirea vieții de veci; izvor de lumină și de 
credință pentru a înțelege rostul vieții noastre pe 
pământ; izvor de iubire curată și sfințenie în fa-
milie și societate; izvor de curaj și dreptate pen-
tru a lupta împotriva păcatului și a răutăților de 
tot felul; izvor de tărie și speranță pentru a birui 
în ispite, în suferință și durere; izvor de iubire 
milostivă pentru a ajuta pe cei bolnavi și în lip-
suri; intensificarea vieții du hov ni cești personale 
și a vieții comunitare în Biserică.

II. În al doilea semestru al a nu lui 2014, tema 
va fi tratată com plementar sub genericul „A nul 
comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni“ și 
prezentată astfel:

1. Contextul politic, social, cul tural și religios 
la urcarea pe tron a Sfântului Martir Con stan tin 
Brâncoveanu (29 octom brie 1688).

2. Demnitate, responsabilitate și smerenie în 
asumarea dom niei și a conducerii Țării Ro mâ-
nești, caracteristici ale unui adevărat domn creș-
tin al Țării Românești.

3. Țara Românească în timpul domniei Sfân-
tului Martir Con stan tin Brâncoveanu: centru di-
plomatic, cultural și politic european. De la voie-
vozii răz boi nici la voievozii diplomați.

4. Recunoașterea europeană a meritelor și 
contribuției cultu rale, politice și diplomatice a 
Sfân tului Martir Constantin Brâncoveanu (1679 
- Diploma de nobil ardelean și conte al Un ga riei; 
1698 - Diploma de prinț al Sfân tului Imperiu și 
titlul de Illustrissimus, printre primii cavaleri ai 
Ordinului „Sfântul An drei“, primit de la țarul Pe-
tru I al Rusiei; 1699 - primirea domniei pe viață 
din partea sultanului otoman).

5. Însușirile intelectuale și mo rale ale Sfântu-
lui Martir Con stantin Brâncoveanu: îm po dobit 
cu învățătură, a îngrijit țara cu adâncă price-
pere și înaltă priveghere, cu blândețe și răbda-
re, cu înțelepciune și multă bunătate, dăruite de 
Dum nezeu.

6. Educația culturală, in te li gen ța și formația 
politică a Sfân tului Martir Constantin Brân co-
veanu în slujba unității poporului român: menți-
nerea auto no miei Țării Românești, apărarea ro-
mânilor din Transilvania și strângerea relațiilor 
cu domnitorii Moldovei.

7. Apărător al intereselor re li gioase ale ro-
mânilor din Tran silvania: păstrarea credinței 
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or to doxe, eliberarea din închisoare a mitropoli-
tului Sava Bran co vici, păstrarea integrității Or-
to do xiei în Transilvania împotriva tendințelor 
catolicizante.

8. Ctitor de artă și cultură ve che româneas-
că: Academia Dom nească din București, Bi se ri ca 
„Sfântul Gheorghe“ Nou (București), Mănăstirea 
Hurezi (jud. Vâlcea), Mănăstirea Brân co veanu 
(jud. Brașov), Palatul Mogoșoaia, scrisul și tipa-
rul în timpul său.

9. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu și 
preocupările sale în domeniul asistenței sociale: 
grija față de cei săraci, Așezămintele de la Colțea, 
spitalele „Sfântul Pantelimon“, „Sfân tul Visari-
on“  și Dudești.

10. Sprijinitor al Răsăritului creștin în vre-
muri tulburi: ti pa rul bisericesc în diferite limbi 
străine destinat Bisericilor ortodoxe surori aflate 
în suferință (greacă, siriană, arabă, cauca zi ană), 
găzduirea de patriarhi, mitropoliți și dascăli din 
O ri en tul creștin, generoase donații pentru spri-
jinirea locurilor sfin te ale Ortodoxiei.

11. Destinul comun al Sfân tu lui Voievod Mar-
tir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și al 
Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitro-
politul Țării Românești (1708-1716), contempo-
rani și ostenitori în slujirea culturii și educației, 
martiri pentru apărarea credinței ortodoxe.

12. Importanța martiriului Sfin ților Brân-
coveni pentru cre dința ortodoxă și neamul 
românesc

13. Recunoștință și sfințenie: a ducerea ose-
mintelor sale în țară (1720), primul parastas la 
mormântul voievodului (1914), pași pe calea 
cinstirii sale ca sfânt (1932 - depunerea osemin-
telor în altarul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ Nou 
din București, 1934 - reînhumarea osemintelor 
cu cinstea cuvenită unui vo ie vod), proclamarea 
canonizării Sfinților Martiri Brâncoveni: Con-
stantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache, prin 
hotărârea Sfântului Sinod din 19 iunie 1992.

14. Sfinții Brâncoveni în con ști ința, cultura și 
spiritualitatea românească, la împlinirea a 300 
de ani de la martiriul lor.

III. Centrul de Presă Basilica al Patriarhi-
ei Române (Radio Tri nitas, Trinitas TV, Ziarul 
Lu mina) va realiza programe și emisiuni, filme 
documentare, materiale publicistice etc., pentru 
promovarea, în anul 2014, în Patriarhia Româ-
nă, a „Anului o ma gial euharistic (al Sfintei Spo-
ve danii și al Sfintei Îm păr tă șa nii)“ și a „Anului 

comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni“. 
În acest scop, se va solicita colaborarea centre-
lor eparhiale pentru identificarea în biserici și 
mănăstiri, precum și în bi blio teci a celor mai 
frumoase și re pre zentative fresce, icoane, mi-
nia turi, broderii și țesături, mo zaicuri și vitralii, 
reprezentând: Taina Spovedaniei și a Sfintei Îm-
părtășanii, scene biblice re dând pocăința unor 
personaje biblice din Vechiul și Noul Tes tament, 
jertfele Vechiului Tes ta ment (Melchisedec, Avra-
am, Moise), Cina cea de Taină, Cina din Ema-
us, Liturghia cerească, mari dascăli ai pocăinței 
din rândul Sfinților Părinți. De ase menea, va fi 
valorificat, prin mij loace specifice, patrimoniul 
isto ric, cultural-artistic al epocii brân covenești 
(monumente bisericești și civile, pictura biseri-
cească, tipar, cronici, documente istorice etc.) 
din țară și străinătate.

IV. Realizarea de studii, comentarii, bibli-
ografii și cărți de reflecție cu conținut biblico-
pa tris tic, dogmatic-moral, liturgic, catehetic, 
pastoral, social-filan tropic, ecumenic și cultu-
ral-istoric pentru prezentarea „A nu lui omagial 
euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Îm-
păr tă șanii)“  și a „Anului comemorativ al Sfinți-
lor Martiri Brâncoveni“ în cadrele prezentate la 
paragrafele I și II, precum și ti pă ri rea acestora 
în publicațiile bi sericești centrale și eparhiale, în 
volume și monografii editate de tipografiile Pa-
triarhiei Române și ale centrelor eparhiale.

V. La nivelul Patriarhiei Ro mâ ne se va or-
ganiza un congres euharistic internațional, iar 
la ni velul eparhiilor și al in sti tu ți i lor de învăță-
mânt teologic se vor organiza dezbateri, colocvii 
și se minarii pe tema „Anului omagial euharis-
tic (al Sfintei Spo ve danii și al Sfintei Îm păr tă șa-
nii)“. Rezultatele vor fi publicate într-un volum 
academic. De a se menea, se vor organiza un sim-
pozion național dedicat „Anului comemorativ al 
Sfinților Martiri Brâncoveni“, precum și dezba-
teri, colocvii și seminarii în e par hii și instituți-
ile de învățământ teologic pentru valorificarea 
moștenirii istorice, cultural-istorice și spirituale 
a epocii brâncovenești.

VI. În cursul anului 2014, se vor organiza ex-
poziții de icoane, fresce, mozaicuri reprezentând 
Taina Spovedaniei și Sfânta Îm păr tășanie, scene 
biblice redând pocăința unor personaje biblice 
din Vechiul și Noul Testament, jertfele Vechiu-
lui Testament (Mel chisedec, Avraam, Moise), 
Cina cea de Taină, Cina din E maus, Liturghia 
cerească, mari dascăli ai pocăinței din rândul 
Sfinților Părinți. La nivelul Pa triarhiei Române, 
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se va organiza o expoziție națională despre moș-
tenirea istorică, spirituală și culturală a epocii 
brâncovenești, prin grija Sectorului Cultură și 
patrimoniu religios și colaborarea cu eparhiile 
în care a ceasta este marcantă.

VII. În cursul anului 2014, se vor organiza 
pelerinaje în țară și străinătate la locurile unde 
au viețuit mari duhovnici ai Or to do xiei, precum 
și la locurile le ga te de viața, martiriul și moș te-
nirea culturală a Sfinților Brân coveni.

VIII. Ca parte a programului-cadru național 
bisericesc, la Con ferința pastoral-misionară se-
mestrială din primăvara a nului 2014, se va tra-
ta tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spo-
vedanii și al Sfintei Îm păr tă șanii) în Patriarhia 
Română“, în cadrele prezentate la paragraful I, 
iar la Con fe rința pastoral-misionară semestrială 
din toamna anului 2014, se va trata tema „Anul 
comemorativ al Sfinților Mar tiri Brâncoveni“, în 
cadrele pre zentate la paragraful II, cu posibilita-
tea aprofundării acestora și la conferințele pre-
oțești administrative lunare stabilite de fiecare 
eparhie, precum și în cadrul cercurilor pastorale.

IX. În cadrul manifestărilor dedicate „Anu-
lui comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni“ 
se vor organiza ședințe comune ale Sinoadelor 
mitropolitane ale mi tropoliilor care dețin monu-
mente brâncovenești reprezentative, dacă este 
posibil în lo ca ți i le acestora, pentru comemorarea 
adecvată a acestor ctitori de cultură veche româ-
nească, apărători și mărturisitori ai Ortodoxiei.

X. În luna octombrie din anul 2014, la Pala-
tul Pa tri arhiei se va organiza o ședință solemnă 
a Sfântului Sinod cu tema „Anul omagial euha-
ristic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Îm păr tă-
șa nii)“ și „Anul comemorativ al Sfinților Mar tiri 
Brâncoveni“ în Patriarhia Română.

În urma discuțiilor care au avut loc în plen, 
la propunerea Comisiei teologice, liturgice și di-
dactice, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Aprobă inițiativele Prea fe ricitului Părinte 
Patriarh Daniel privind declararea în Patriarhia 
Română a anului 2014 ca „Anul omagial euharis-
tic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășa-
nii)“ și ca „Anul comemorativ al Sfinților Martiri 
Brâncoveni“.

2. Aprobă programul-cadru național biseri-
cesc în 10 puncte (I-X), redat în prezentul refe-
rat, care va fi adus la cunoștința eparhiilor, în 
vederea realizării proiectului sub aspect liturgic, 
cultural și mediatic intitulat „2014 - Anul oma-
gial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei 
Împărtășanii)“ și „Anul comemorativ al Sfinților 
Martiri Brâncoveni“ în Patriarhia Română.

3. Aprobă ca în toate insti tu țiile bisericești 
centrale și e parhiale, precum și în fiecare institu-
ție de învățământ teologic să se ia măsurile nece-
sare pentru a ilustra programul-cadru național 
bisericesc inti tulat „2014 - Anul omagial euha-
ristic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtă-
șanii)“ și „Anul comemorativ al Sfinților Martiri 
Brâncoveni“, prin acțiuni și manifestări locale 
(media, publicistice, conferințe, întruniri, sim-
pozioane și seminarii pastorale, teologice, cate-
hetice, du hov nicești), prin contribuția ierarhilor, 
a profesorilor de teologie, a preoților și monahi-
lor, precum și a altor specialiști.

4. Aprobă ca, la Conferința pastoral-misiona-
ră semestrială din primăvara anului 2014, să se 
trateze tema „2014 - Anul o magial euharistic (al 
Sfintei Spo vedanii și al Sfintei Îm păr tă șanii)“ în 
Patriarhia Română, în cadrele prezentate la pa-
ragraful I, iar la Conferința pastoral-misionară 
semestrială din toamna anului 2014, să se tra-
teze tema „Anul comemorativ al Sfinților Mar-
tiri Brân coveni“, în cadrele prezentate la para-
graful II, cu posibilitatea aprofundării acestora 
și la conferințele preoțești administrative lunare 
stabilite de fiecare eparhie, precum și în cadrul 
cercurilor pastorale.

Cu binecuvântare și 
dragoste în Hristos,

Președintele Sfântului Sinod,

† Daniel
Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și 
Dobrogei, Locţiitor al tronului 

Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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IMPORTANŢA TAINEI SFINTEI SPOVEDANII 
PENTRU VIAŢA DUHOVNICEASCĂ

S fânta Spovedanie este una dintre cele șapte 
taine ale Bisericii Ortodoxe cu o importan-

ță deosebit de mare pentru viața duhovniceas-
că a creștinilor, datorită efectului pe care îl are 
asupra credinciosului, acela de a-i curăți păcate-
le prin harul Sfântului Duh. Părinții Bisericii văd 
în spovedanie ,,un al doilea botez” sau, după cum 
zice Sf. Ioan Scărarul în treapta a V-a a Scării, 
,,pocăința este reînnoirea botezului, este curăți-
rea conștiinței”. Această expresie ne face să înțe-
legem mai bine sensul profund al tainei, pentru 
că spovedania nu înseamnă o ștergere formală 
a unor greșeli pe care omul le-a comis, ci își do-
rește o schimbare lăuntrică a omului. Păcatele 
pe care le face omul ,,îi fac nesimțitoare mintea, 
inima și conștiința, îi orbesc 
vederea duhovniceacă și îi fac 
neputincioasă voința crești-
nă.”1 Însă, prin milostivirea 
lui Dumnezeu Care își revarsă 
harul Său curățitor, omul este 
reașezat în demnitatea sa iniți-
ală, dobândită prin Botez, ace-
ea de a fi partener de dialog al 
Lui. 

De aceea, Dumnezeu nu-l 
lasă singur pe creștinul căzut 
în păcate, ci îi trimite în aju-
tor pe slujitorul lui, care este 
preotul. Mărturisindu-se du-
hovnicului, credinciosul înva-
ță să redescopere dialogul cu 
Dumnezeu, învață să se reașe-
ze în starea de fiu iubitor față 
de Tatăl său cel ceresc și astfel să-și recâștige li-
bertatea și celelalte puteri ale sufletului slăbite 
prin păcate. Astfel, el reîncepe cu spovedania să 
practice virtuțile, în primul rând credința, căci 
mergând în fața duhovnicului mărturisește că 
Dumnezeu este Dreptul Judecător, Creatorul 
a toate de sub ascultarea Căruia a ieșit și de la 
Care s-a îndepărtat. Apoi el vine la spovedanie 

cu nădejdea în bunătatea Domnului, Care iartă 
păcatele oamenilor ce se căiesc pentru ele și, nu 
în ultimul rând, el pune în lucrare virtutea iubirii 
creștinești, pentru că merge înaintea scaunului 
de spovedanie din dorința de a redobândi comu-
niunea cu Dumnezeu, îi iartă pe cei care i-au gre-
șit și care l-au nedreptățit și se reașează în postu-
ra de om duhovnicesc.

În tot acest demers ascetic, rolul duhovnicu-
lui este deosebit de important, însă în timpuri-
le mai noi tot mai mulți oameni se întreabă de 
ce este nevoie ca preotul să fie cel care le ascul-
tă păcatele, de ce nu se pot spovedi direct lui 
Dumnezeu. 

Biserica mărturisește că prin harul duhovni-
ciei, preotul coboară în adân-
curile tainice ale sufletului 
creștinului și se roagă lui Dum-
nezeu să curețe zgura păcate-
lor, povățuindu-l pe acesta pe 
treptele virtuților. De aceea, 
între duhovnic și ucenic se sta-
bilește o relație asemănătoare 
celei dintre un tată și fiul său. 
La baza acestei legături stă 
Mântuitorul Hristos, Cel care 
le spune apostolilor după în-
vierea Sa: ,,Pace vouă! Precum 
M-a trimis pe Mine Tatăl, vă 
trimit și Eu pe voi. Și zicând 
acestea, a suflat asupra lor și 
le-a zis: Luați Duh Sfânt. Căro-
ra veți ierta păcatele, le vor fi 
iertate și cărora le veți ține, vor 

fi ținute.” (In. 20, 21-33). Relația dintre duhov-
nic și credincios este prezentă în Biserică încă 
din perioada apostolică, fiind așezată în mijlo-
cul nevoințelor ascetice ale credincioșilor care se 
pregăteau pentru primirea Sfintei Împărtășanii. 

În fața acestor provocări ale lumii contempo-
rane, Părintele Stăniloae arată că ,,numai per-
soanele alese de Hristos într-un mod obiectiv 

ci
cu
cr
n
lo
tr
în
b
ce
L
M
le
vi
M
tr
a
le
ra
ie



10

verificabil, cum au fost aleși și Apostolii, pot avea 
și pot exercita puterea lui Hristos cu seriozitate 
și pot fi luați în serios de ceilalți în exercitarea 
ei, având atât cei aleși, cât și ceilalți în acest fapt 
garanția obiectivă că ei au fost aleși de Hristos. 
Garanția aceasta o au în faptul că cei aleși au fost 
arătați ca atare de către Duhul Sfânt printr-un 
act de consacrare săvârșit de Biserică și garantat 
de Biserică, prin invocarea Acestuia de către un 
episcop ca altă persoană consacrată în ea, până 
la Apostoli.”2

Mergând în fața duhovnicului și spunând pă-
catele sale, creștinul arată că este în comuniune 
cu semenii săi, că nu-și pune propriu „eu” în cen-
trul existenței sale, care ar avea puterea de a-și 
acorda singur iertarea păcatelor, ci simte că are 
nevoie de ajutorul unui semen, ales de Dumne-
zeu, căruia i-a fost dată o slujire specială de că-
tre El. Sub epitrahilul preotului, omul are posi-
bilitatea de a-și analiza obiectiv conștiința și de 
a conștientiza faptele sale, înțelegându-le conse-
cințele, tot așa cum o va face în fața Dreptului 
Judecător. 

Părintele Stăniloae explică, atunci când vor-
bește despre pocăință, că ea este mijlocul cel mai 
potrivit pentru a scăpa de capcanele egoismului3. 
Prin păcatele sale omul nu face altceva decât să 
lucreze la slujirea propriei persoane, cu cât să-
vârșește mai multe păcate, cu atât își trasformă 
propriul eu într-un idol. De asemenea, trebuie 
menționat că actul propriu-zis de iertare este fă-
cut de Hristos prin preot. În rugăciunile citite la 
Taina Spovedaniei, duhovnicul spune: ,,iar eu 
sunt numai un martor, ca să mărturisesc înain-
tea Lui toate câte-mi vei spune”4. Așadar, Hristos 
este Cel care iartă credinciosului în mod nevăzut 
păcatele, pe când preotul este cel care i le iartă în 
chip văzut. 

Pocăința devine expresia efortului omului 
pentru a se întâlni cu Dumnezeu și forma cea 
mai concretă a iubirii pe care omul o simte față 
de Dumnezeu.  Astfel, pe lângă faptul că pocăin-
ța este o Taină a Bisericii, ea are și un al doilea 
sens și anume acela de a fi o stare permanentă de 
căință, ce trebuie să-l însoțească pe credincios în 
fiecare moment din viața sa. Acest al doilea tip 
de pocăință izvorăște tot din Taina Spovedani-
ei și este în permanentă legătură cu ea, fiind so-
cotită de Părinții Bisericii ca o pregătire pentru 
primirea acestei taine. ,,Ideea unei pocăințe per-
manente corespunde cu rostul pocăinței în gene-
re. Dacă ea privește înapoi spre curățirea omului 
de păcatele adunate după Botez, ca omul nou să 

poată înainta luptând, prin puterea Botezului, cu 
ispitele ce-i vin din față, atunci evident că noi, 
greșind aproape în fiecare clipă, adică aproa-
pe niciodată necâștigând o biruință desăvârșită 
asupra unei ispite, ci numai în parte, e necesar 
un regret care să ne însoțească statornic, care 
să ne smerească statornic, o voce care să critice 
mereu imperfecțiunile faptelor săvârșite, consti-
tuind prin însuși acest fapt un îndemn pentru o 
și mai mare încordare a lucrării nostre viitoare”5 

Această stare de permanentă părere de rău 
pentru păcatele săvârșite stă la începutul urcu-
șului duhovnicesc, căci pocăința continuă atrage 
după sine rugăciunea continuă pentru dobândi-
rea îndurării lui Dumnezeu, iar rugăciunea alun-
gă toate gândurile rele. Apoi, dacă omul învață 
să-și alunge gândurile rele, reușește să-și întă-
rească și voința spre a face binele și să înainteze 
spre unirea cu Hristos.

Un alt aspect al spovedaniei, unde se vede 
rolul important al preotului, este îndrumarea pe 
care credinciosul o primește prin canon. Nimeni 
nu își poate da singur mijloacele de tămăduire, ci 
are nevoie de altcineva care să-l îndrume, aces-
ta fiind preotul, ca trimis al lui Hristos. El reco-
mandă calea care trebuie urmată de credincios, 
având întotdeauna în vedere voia lui Dumnezeu. 
Canonul nu trebuie înțeles ca o pedeapsă în sens 
juridic, ci trebuie văzut dintr-o perspectivă tera-
peutică, el fiind leacul pe care îl primește credin-
ciosul, este modul în care fiecare suflet își începe 
vindecarea spirituală. 

Toate aceste elemente ale spovedaniei au fost 
așezate de Mântuitorul Hristos pentru tămădu-
irea duhovnicească a oamenilor. Întotdeauna, 
Taina Spovedaniei îl are în vedere pe H ristos și 
unirea cu El, care se realizează prin Taina Împăr-
tășaniei, aceasta fiind prin excelență taina uni-
tății. Primindu-L pe Hristos prin Împărtășanie, 
știm că primim adevărata viața, care nu se între-
rupe la mormânt, ci continuă în Împărăția Ce-
rurilor. Tocmai de aceea, Biserica îndeamnă ca, 
înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, credin-
cioșii să-și pregătească sufletele prin spovedanie. 

drd. Lucian Iacob 
NOTE

1  Pr. Mihail Pomazanscki, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 
Ed. Sophia, București, p. 236.

2  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, EIBMBOR, 2003, p. 128.

3  Ibidem, p. 130.
4  Molitfelnic, EIBMBOR, București, 2006, p. 65.
5  Pr. Dumitru Stăniloae, Ascetica și Mistica Bisericii 

Ortodoxe, EIBMBOR, București, 2002, p. 144.
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CALEA CEA STRÂMTĂ A SFÂNTULUI 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

DE LA PRINŢUL AURULUI, 
LA MARTIR AL NEAMULUI ROMÂNESC 

INTRODUCERE

De-a lungul istoriei, de puține ori pămân-
tul românesc a fost loc de liniște și pace. 

În primul mileniu creștin, peste teritoriul Ro-
mâniei au trecut valuri de popoare migratoare, 
precum goții, hunii, gepizii, avarii, slavii, ungu-
rii, pecenegii, cumanii, uzii, alanii și tătarii. Is-
toria consemnează faptul că procesul de etnoge-
neză al poporului român are ca început secolul 
al VIII-lea. Dar prima dovadă despre existența 
unor formațiuni statale în ținuturile dintre Car-
pați și Dunăre apare abia în secolul al XIII-lea, 
fiind cunoscută ca ,,Diploma cavalerilor ioaniți”, 
din 2 iunie 1247, emi-
să de regele Bela IV al 
Ungariei1. Începând cu 
secolul XIV, ca urma-
re a creării unor con-
diții interne și externe 
favorabile,  iau ființă, 
la sud și est de Car-
pați, statele feudale de 
sine stătătoare: Țara 
Românească (1310), 
s u b  d o m n i t o r u l 
B a s a r a b  I ,   ș i 
Moldova (1359), sub 
domnitorul  Bogdan 
I. Dintre domnitorii 
care au avut un rol determinant în istoria româ-
nilor, pot fi amintiți: Alexandru cel Bun, Ștefan 
cel Mare, Petru Rareș și Dimitrie Cantemir în 
Moldova, și Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Mi-
hai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, în Țara 
Românească. De la naștere și până la moarte, 
viața lui Constantin Brâncoveanu stă sub sem-
nul excepției2. Viitorul domn al Țării Românești, 

Constantin Brâncoveanu, se naște în anul 1654  
într-o nobilă familie de boieri, cu rădăcini isto-
rice vechi, atât românești, cât și bizantine. După 
tată, Papa (Pavel) Brâncoveanu provenea din ve-
chiul neam al Basarabilor, iar după mamă, din 
neamul strălucit al Cantacuzinilor, viță veche de 
împărați3. Așa cum în Noul Testament, în Evan-
ghelia după Matei, găsim de la început genealo-
gia Domnului nostru Iisus Hristos pentru a se 
arăta originea sa împărătească din neamul lui 
David, tot la fel și în ctitoriile lui Brâncoveanu, 
atât în biserica de la Mănăstirea Hurezi, cât și 
în cea de la Bistrița, se pot vedea figuri de vo-
ievozi și de boieri zugrăviți în pronaos pentru a 

demonstra ascenden-
ța domnească a dom-
nitorului Constantin 
Brâncoveanu4.

Constantin Brân-
coveanu a fost chemat 
să conducă țara imedi-
at după moartea neaș-
teptată a domnitorului 
Șerban Cantacuzino 
(de numele căruia se 
leagă Biblia de la Bu-
curești, 1688), unchiul 
său din partea ma-
mei, într-un moment 
în care ajunsese mare 

demnitar – vel logofăt – având o avere însemnată 
și deosebit de mulțumit de situația sa materială, 
socială și familială; de aceea probabil și-a permis 
să refuze inițial cererea boierilor de a conduce 
țara. La baza alegerii sale ca domn al Țării Ro-
mânești au stat: vița nobilă a neamului său, cali-
tățile umane pe care le dovedise în timpul dom-
niei lui Șerban Cantacuzino, dorința majorității 
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boierilor, acceptul unui mare demnitar turc aflat 
la București, și chiar dorința testamentară a fos-
tului domnitor, care, apreciind istețimea logofă-
tului, spusese încă din timpul vieții că ,,dacă ar fi 
să moară într-o vreme în care fiul său ar fi minor, 
l-ar dori urmaș pe Constantin”5.

FAMILIA  SFÂNTULUI 
CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU
Constantin Brâncoveanu a avut o famile nu-

meroasă. Din  căsătoria cu Maria, fiica lui Nea-
goe, care era fiul lui Antonie Vodă, au rezultat 
unsprezece copii: șapte fete și patru băieți. Din-
tre cei patru fii ai lui Brâncoveanu, doar doi au 
apucat să-și întemeieze o familie. Constantin, 
primul băiat al domnitorului, a fost căsătorit cu 
fiica stolnicului Balș din Moldova, iar din unirea 
lor a venit pe lume un băiat, pe care l-au botezat 
tot Constantin; acesta a fost singurul descendent 
pe linie masculină din neamul lui Brâncovea-
nu6, care a scăpat de călău și de turcire. Nepo-
tul lui Brâncoveanu, după reîntoarcerea în țară 
cu doamna Marica, bunica sa, va reuși în timp 
să redobândească o parte din averile și moșiile 
domnitorului Brâncoveanu. Constantin, nepotul 
domnitorului Brâncoveanu, a ocupat înalte dre-
gătorii în sfatul țării, de la mare comis, la mare 
ban7. Din păcate, Ștefan, al doilea băiat, deși că-
sătorit nu a lăsat urmași. Pe ceilalți doi, pe Radu 
și pe Matei, prematurul și  tragicul sfârșit i-a îm-
piedicat să-i lase urmași domnitorului Brânco-
veanu. Neamul Sfântului Constantin Brânco-
veanu nu s-a stins în urma masacrului din ziua 
praznicului închinat Adormirii Maicii Domnului, 
din 1714, existând numeroși descendenți pe linie 
feminină, care au continuat să trăiască unindu-
și sângele regesc cu cel al altor familii românești.

RELAȚIILE LUI CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU CU IMPERIUL 
HABSBURGIC, CU IMPERIUL 

OTOMAN, CU RUSIA 
ȘI CU MOLDOVA

Țara Românească se afla la confluența a trei 
mari puteri: Imperiul Otoman, Imperiul Habs-
burgic și Rusia, care devenea o putere demnă de 
a fi luată în seamă după bătălia de la Poltava. Cu 
o mare abilitate și cu prețul multor pungi cu gal-
beni, până în anul 1709, Constantin Brâncovea-
nu a reușit să mențină o politică echilibrată în-
tre Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, a 
cărui expansiune ajunsese până la hotarele Țării 
Românești, după cucerirea Transilvaniei, recu-
noscută de Poarta Otomană prin tratatul de pace 

de la Karlowitz, din 1699. Față de turci a plătit cu 
regularitate haraciul stabilit și, de asemenea, a 
dat dovadă de o mare generozitate față de marii 
demnitari ai Înaltei Porți. Brâncoveanu ajunsese 
să fie cunoscut la Constantinopol pentru bogăția 
și dărnicia sa, astfel încât persoanele importante 
de pe lângă sultan se întreceau care mai de care 
să aibă de-a face cu stăpânitorul Valahiei, pe care 
turcii îl numeau cu invidie Altân Beg, adică Prin-
țul Aurului9.

Imperiul Habsburgic nu dorea să strice re-
lația cu domnitorul Țării Românești, deoare-
ce acesta le furniza informații despre turci și le 
oferea provizii de care aveau mare nevoie. Dar 
atunci când imperialii i-au cerut lui Brâncovea-
nu să întrețină o armată deosebit de costisitoa-
re, acesta i-a chemat în ajutor pe turci și pe tă-
tari, împreună izbutind să-i învingă pe imperiali 
la Zărnești în anul 1690, în singura sa bătălie pe 
care a purtat-o în cei 25 de ani de domnie. Dar 
victoria a fost de scurtă durată și dureroasă pen-
tru Muntenia, deoarece o altă oștire imperială a 
determinat retragerea învingătorilor de la Zăr-
nești. După acest conflict militar, Brâncoveanu 
nu a mai avut nicio altă luptă10, iar relațiile sale 
cu imperialii habsburgici se îmbunătățesc. Da-
torită abilităților sale de politician, Brâncovea-
nu reușește să rămână în grațiile habsburgilor, 
dar și ale turcilor. Astfel, în 30 ianuarie 1695, 
obține din partea Imperiului Habsburgic titlul 
de ,,Principe al Imperiului”11, iar din partea Înal-
tei Porți, primește dreptul ,,până va avea zile să 
domnească acest pământ al țării”12, adică dreptul 
de a domni pe viață în Țara Românească.

Cu Rusia, încă din 1697, Brâncoveanu încear-
că și reușește să stabilească relații bune de pace 
și colaborare. El informează Rusia prin agen-
ții săi despre toate mișcările pe care le punea la 
cale Înalta Poartă. A sperat că va reuși cu aju-
torul Rusiei să declanșeze o campanie antioto-
mană menită să elibereze toate popoarele sub-
jugate de către otomani. Pentru serviciile aduse 
Rusiei, țarul Petru I îl decorează pe Constantin 
Brâncoveanu cu ordinul ,,Sfântul Andrei”13. Unii 
istorici, bazându-se pe anumite aluzii făcute de 
cronicarul Neculce, au tras concluzia falsă că a 
existat un tratat secret între Brâncoveanu și Ru-
sia. În realitate, nu s-a putut demonstra nicioda-
tă acest lucru, pentru că domnitorul român era 
excesiv de calculat și de prudent și de aceea ,,nu 
va încheia niciodată un tratat diplomatic anga-
jant în lunga sa domnie”14.

Cu Moldova, chiar din primii ani de dom-
nie, Sfântul Brâncoveanu a dorit să aibă relații 
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frățești, de bună înțelegere, dar s-a lovit de lip-
sa de tact și de înțelegere a lui Constantin Vodă 
Cantemir, un bătrân soldat, neștiutor de carte, 
care se lăsa condus de boierii Rusetești15. Cu toa-
tă strădania domnitorului muntean, din cauza 
intrigilor boierilor de la curtea Moldovei, se naș-
te o ură pe viață și pe moarte între cei doi dom-
nitori români, urmată de intrigi și uneltiri duș-
mănoase către Înalta Poartă, contracarate cu 
mare greutate și cu prețul multor daruri și pungi 
cu bani, oferite de către Brâncoveanu mai ma-
rilor demnitari otomani, pentru a scăpa cu via-
ță. Chiar după moartea lui Constantin Cante-
mir, ura dintre cele două neamuri nu se stinge, 
ba capătă proporții și mai mari. În 1699, Dimi-
trie Cantemir se căsătorește cu Casandra, fiica 
fostului domnitor muntean, Șerban Cantacuzi-
no. Evenimentul s-a răsfrânt în modul cel mai 
direct asupra relațiilor politice dintre Țara Ro-
mânească și Moldova. Căci, văzându-se ginere al 
fostului domn muntean, Dimitrie Cantemir și-a 
declarat pretențiile de a ocupa scaunul domnesc 
al țării vecine. Constantin Brâncoveanu, văzând 
în Dimitrie un rival puternic ca ginere de voievod 
muntean, își intensifică intrigile sale contra lui, 
reușind, pentru un timp scurt, prin intermediul 
oamenilor săi de la Constantinopol, să obțină 
surghiunirea lui Dimitrie Cantemir16. Rivalita-
tea și suspiciunea reciprocă dintre Dimitrie Can-
temir și Constantin Brâncoveanu s-a menținut 
multă vreme, făcând să izbucnească, cu anumite 
ocazii, cu o vigoare deosebită. Aceste evenimen-
te s-au reflectat și în unele opere cantemiriene, 
Dimitrie Cantemir fiind autorul unei scrieri con-
troversate prin conținutul ei:        ,,Scurtă poves-
tire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu 
și a Cantacuzinilor”17.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - 
CTITOR DE LĂCAȘURI DE CULT, 

DE ȘCOLI ȘI DE TIPARNIȚE
Dintre toți domnitorii Țării Românești, ni-

meni nu a știut să prețuiască și să sprijine cultura 
mai mult decât Sfântul Constantin Brâncoveanu. 
În cei aproape 26 de ani de domnie, Brâncovea-
nu s-a dovedit un gospodar desăvârșit și bun ad-
ministrator al avuțiilor țării, instaurând o epocă 
de prosperitate și de pace.

În timpul domniei lui se construiesc bise-
rici, mănăstiri, școli, se tipăresc cărți în limba 
română, în greacă, slavonă și arabă, atât pentru 
necesitățile bisericești, dar și pentru folosul tu-
turor. Domnitorul Brâncoveanu a chemat la cur-
tea sa oameni erudiți, care prin munca lor aveau 

menirea să ridice nivelul cultural al țării. Dintre 
personalitățile de la curtea marelui domnitor ro-
mân amintim: stolnicul Constantin Cantacuzino, 
mitropolitul Antim Ivireanul, episcipul 
Mitrofan al Buzăului, cronicarii Radu Popescu și 
Radu Greceanu și alții. O preocupare de seamă 
a domnitorului a fost Școala. Unul dintre cărtu-
rarii greci, Ioan Comnen, spunea despre dom-
nitorul român că era ,,foarte iubitor de învăță-
tură” și că a întemeiat ,,academii și școli în mai 
multe limbi”. În 1688, în Muntenia nu exista de-
cât învățământ elementar. Începând cu domnia 
lui Brâncoveanu apar și școli superioare, prin-
tre care s-a remarcat cea de la Mănăstirea Col-
țea, a marelui spătar Mihai Cantacuzino și cea 
de la Mănăstirea Sfântul Sava, numită ,,Acade-
mia domnească”. Învățatul Alexandru Helladi-
us, cu studii  însușite la marile universități ale 
lumii, precum Oxford, Halle, Praga, Amsterdam 
sau Altdorf, spunea că această instituție își me-
rită numele de Academie pentru că în cadrul ei 
se predau studii filosofice și filologice la nivelul 
unei facultăți de arte liberale apusene18.

Apariția unui stil arhitectural nou, inovator, 
se datorează domnitorului muntean, care a atras 
la curtea sa meșteri renumiți din toate colțurile 
pământului. Stilul brâncovenesc ia ființă din îm-
pletirea mai multor tradiții artistice românești 
și bizantine, cu influențe orientale și forme oc-
cidentale. Această armonioasă împletire dintre 
stilul bizantin și cel apusean dă naștere primului 
stil românesc, care se va extinde în toată Mun-
tenia și mai apoi în Transilvania. Constantin 
Brâncoveanu și-a mărturisit credința mai ales 
prin faptele sale. Numeroase lăcașuri de cult pe 
care le construiește, le reface sau le înzestrează 
cu moșii, cu diferite daruri sau obiecte de preț, 
răspândite în toată Muntenia, dar și în Transil-
vania, stau mărturie în această privință. Înainte 
de a ajunge domnitor, Sfântul Brâncoveanu a ri-
dicat două biserici, una la Potlogi și alta la Mogo-
șoaia, lângă București. După ce s-a urcat pe tro-
nul Țării Românești, Brâncoveanu a mai ctitorit, 
tot în București încă trei biserici, pe locul unora 
mai vechi: Biserica ,,Sfântul Ioan cel Mare” și Bi-
serica Mănăstirii ,,Sfântul Sava”, amândouă de-
molate în perioada comunistă, și biserica ,,Sfân-
tul Gheorghe Nou”, existentă și astăzi în centrul 
capitalei. În aceasta din urmă, au fost depuse și 
osemintele ctitorului19, în anul 1720, aduse în 
mare taină de la Constantinopol, de către soția 
sa, doamna Marica. A mai zidit o biserică în satul 
Doicești, din județul Dâmbovița. Apoi, împreu-
nă cu unchiul său, spătarul Mihai Cantacuzino, a 



14

ridicat Mănăstirea din Râmnicu Sărat20, cu hra-
mul „Adormirea Maicii Domnului”, închinată 
Mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. 
În vara anului 1690, la scurt timp după ce ajunge 
pe tronul țării, Constantin Brâncoveanu începe 
lucrările la Mănăstirea Horezu din Vâlcea, care 
rămâne cea mai de seamă ctitorie a sa21. Tot în 
Vâlcea, în anul 1695,  credinciosul domnitor mai 
ridică și o nouă biserică din piatră, în locul ce-
lei din lemn, la Mănăstirea Mamul. Construcția 
e terminată în anul următor. Printre alte bise-
rici și mănăstiri ctitorite sau refăcute de binecre-
dinciosul voievod, trebuie amintite: Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, Mănăstirea Surpatele, Mănăs-
tirea Polovragi și Mănăstirea Turnu din Târgșo-
ru Vechi, în județul Prahova. Tot în vremea lui 
Brâncoveanu, la îndemnul și după planurile în-
tocmite chiar de către Mitropolitului Antim Ivi-
reanul, se începe construirea bisericii Antim din 
București. 

De numele Sfântului Antim se leagă puterni-
ca dezvoltare a tiparului din Țara Românească. 
Adus de către domnitor în țară pe la anul 1690, 
Antim Ivireanul tipărește 63 de cărți într-un 
sfert de veac, în patru tipografii: la București, 
Snagov, Râmnic și Târgoviște.  Sfântul domnitor 
Brâncoveanu a avut inspirația de a se înconjura 
de oameni de valoare, Antim fiind ,,mitropolitul 
cel mai învățat și mai talentat care a stat vreoda-
tă în scaunul Mitropoliei Țării Românești”22. An-
tim, mitropolitul cărturar, desfășoară o intensă 
activitate culturală în slujba românilor, deși era 
de neam georgian: tipograf pasionat, formează și 
instruiește ucenici tipografi, traduce și tipăreș-
te cărți de cult sau filosofice. Antim are marele 
merit de a fi introdus, pentru totdeauna, limba 
română în cultul bisericesc. Cea mai importantă 
operă personală a sa rămâne volumul intitulat 
,,Didahiile”, carte de predici bine realizate, origi-
nale, care ne arată un om cu o cultură deosebită. 
Datorită originii sale, Antim a fost un înflăcărat 
luptător împotriva asupririi turcești. De aceea, 
în anul 1716, la doar doi ani după masacrul fa-
miliei lui Brâncoveanu, Sfântul Antim Ivireanul 
este caterisit și înlăturat din scaunul mitropoliei, 
acuzat că a complotat împotriva Înaltei Porți. Pe 
drumul exilului, va fi măcelărit de ostașii care-l 
însoțeau și aruncat în râul Tungia, lângă Adri-
anopol23, împărtășind, astfel, aceeași soartă cu a 
domnitorului Brâncoveanu.

TRECEREA SFINȚILOR 
MARTIRI BRÂNCOVENI ÎN 

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
Viața creștină exemplară a Sfântului Brân-

coveanu, așezată în slujba neamului românesc 
nu putea fi încununată decât de un sfârșit de ex-
cepție, de o moarte creștină exemplară, așa cum 
spunea și marele istoric Nicolae Iorga. Deși nu 
poate fi comparat Brâncoveanu cu Iisus Hristos, 
decât păstrând proporțiile, se poate spune că așa 
cum Iisus a fost vândut de un apropiat de-al Său, 
tot la fel s-a întâmplat și în cazul domnitorului 
muntean, care a fost vândut turcilor de către ru-
dele și sfetnicii săi apropiați. Moartea tragică a 
familiei Brâncovenilor a fost interpretată în dife-
rite moduri de-a lungul istoriei. Iată ce spune un 
contemporan de-al nostru cu nume ilustru: ,,El a 
fost decapitat nu numai din motive religioase, ci 
și politice. La sfârșitul secolului al XVII-lea, po-
liticieni precum Șerban Cantacuzino și Constan-
tin Bălăceanu au făcut prima încercare energică 
și transparentă de introducere a Țării Românești 
într-o structură vest europeană ( Imperiul Habs-
burgic). După ei, Brâncoveanu a făcut aceeași 
încercare, dar mai discret. Toți trei au plătit cu 
viața pentru această inițiativă. Dacă oamenii po-
litici ai vremii nu s-ar fi sfâșiat între ei din motive 
predominant personale, am fi scăpat de domina-
ția turcă cu 200 de ani mai devreme”24. 

Totuși, există cercetări mai recente care spun 
că puterile occidentale nu erau străine de ceea 
ce se întâmpla la Constantinopol cu familia lui 
Brâncoveanu după arestarea lor înainte de săr-
bătoarea Paștilor din 1714, dar totuși nimeni din-
tre vechii lui aliați nu i-a sărit în ajutor. 

Înalta Poartă, deși oferise firman de domnie 
pe viață domnitorului Brâncoveanu, a dat ordin 
lui Mustafa Aga ca toată familia domnitorului să 
fie adusă și întemnițată la Constantinopol. Din 
aprilie și până în iulie 1714, Brâncovenii au fost 
torturați pentru a declara toate averile, moșiile 
și conturile din străinătate. La complotul boie-
rilor din țară care doreau să-l înlăture definitiv 
pe Brâncoveanu de la domnia țării se adaugă și 
avariția și lipsa de scrupule a vizirului Gin Ali, 
care căsătorit cu fiica sultanului, încerca pe orice 
căi să facă rost de bani pentru a-și mulțumi stă-
pânul. Într-o ultimă tentativă mârșavă, turcii au 
eliberat familia Brâncovenilor cu promisiunea 
că-i vor lăsa să se reîntoarcă teferi în țară, dacă 
renunță la creștinism și se convertesc la islam, 
după plata a încă 20 de mii de pungi cu galbeni.  

Sfântul Brâncoveanu refuză și, în ziua de 15 
august 1714, când împlinea 60 de ani, va sfârși 
socotelile cu viața pământească împreună cu cei 
patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei 
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și sfetnicul Ianache Văcărescu. Toți cei cinci au 
fost decapitați pe rând, sub privirile îndurerate 
și neputincioase ale fostului domnitor, începând 
cu Ianache, urmând apoi fiii Constantin, Ștefan 
și Radu. Istoria spune25 că Matei, fiul cel mic de 
numai 12 ani, s-a rugat de tatăl său să-i permită 
să se turcească pentru a rămâne în viață. Vorbe-
le lui Brâncoveanu inspirate de puterea Duhu-
lui Sfânt, au dat putere tânărului prinț, iar aces-
ta și-a așezat liniștit capul sub securea călăului. 
Iată ce i-a spus tatăl: ,,Din neamul nostru n-a 
mai fost nimeni care să-și piardă credința. Mai 
bine să mori de-o mie de ori decât să-ți renegi 
credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani în 
plus pe pământ”26. În final, a căzut sub securea 
călăului și capul vrednicului domnitor român.

Anul acesta, 2014, se împlinesc 300 de ani de 
la martiriul Sfinților Brâncoveni și 22 de ani de 
când, într-o ședință solemnă a Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, mai precis în 19-20 
iunie 1992, la care au participat ca invitați profe-
sori universitari, consilieri patriarhali, ieromo-
nahi și specialiști care au colaborat cu Comisia 
sinodală pentru canonizarea sfinților români, 
s-au discutat și apoi au fost recunoscuți ca sfin-
ți 19 binecredincioși români. Printre aceștia se 
numără și cei șase martiri Brâncoveni: Constan-
tin Brâncoveanu cu fiii săi, Constantin, Ștefan, 
Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Biserica Orto-
doxă Română a decis ca Sfinții Martiri Brânco-
veni să fie prăznuiți în fiecare an la 16 august. 
Proclamarea solemnă a hotărârilor Sfântului Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române s-a făcut în 
biserica Sfântul Spiridon cel Nou, pe data de 21 
iunie, anul 1992, în Duminica Tuturor Sfinților.

Prof. Niculaie  Meleacă
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SLUJIRE ARHIEREASCÃ ÎN 
CATEDRALA EPISCOPALÃ 

DIN GIURGIU
Biserica Ortodoxă s-a aflat în data de 5 ianu-

arie, în Duminica dinaintea Botezului Domnu-
lui. La Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii 

Domnului” și „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din 
Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de În-
tâistătătorul Eparhiei Giurgiului, Preasfințitul 
Părinte Ambrozie, înconjurat de un ales sobor 
de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură adresat credin-
cioșilor prezenți, Chiriarhul nostru a explicat 

sensurisensurile duhovnicești desprinse din perico-
pa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii. 
Duminica de astăzi, a arătat Preasfinția Sa, ne 
pregătește pentru slăvitul praznic al Botezului 

Domnului, când Domnul nostru Iisus Hristos își 
începe opera de mântuire a lumii, primind bo-
tezul pocăinței de la Sf. Ioan Botezătorul, învă-
țăndu-ne, astfel, adevărata smerenie și asculta-
re. Înaintemergătorul Domnului boteza pe cei 
care veneau la el cu apă, îi îndemna la pocăin-
ță și le auzea mărtur isirea păcatelor, însă nu le 
putea acorda iertarea acestora. Numai Hristos le 
putea ierta păcatele oamenilor, pentru aceasta 
Sf. Ioan Botezătorul spune:,,eu botez cu apa, dar 

El El va boteza cu Duh Sfânt și cu foc (Luca 3,16). 
Botezul lui Ioan era mai mult un simbol sau o 
prefigurare a adevăratului botez a lui Hristos, 
prin care omul se face făptură nouă, se curăță de 

ACTUALITATEA EPARHIALÃ
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păcate și se face fiu al lui Dumnezeu și cetățean 
al Împărăției cerurilor, a încheiat Preasfinția Sa.

La final, Presfințitul Părinte Ambrozie a să-

vârșit slujba de sfințire a Aghiasmei mari, , în-
demnându-i pe credincioși să o aibă spre cură-
țirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea 
patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folo-
sul de trebuință.

PRAZNICUL BOTEZULUI DOMNULUI 
ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

În fiecare an, în ziua de 6 ianuarie, Biserica 
Ortodoxă sărbătorește Botezul Domnului sau 
Boboteaza, Praznic împărătesc care se mai nu-
mește și „Arătarea Domnului”, „Epifania” sau 
„Teofania”, deoarece ne amintește tuturor de 
momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a fost 
botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apele Ior-
danului, prilej cu care s-a arătat lumii Sfân-ta 
Treime. În Catedrala Episcopală din Giurgiu, 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârși-
tă de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de preoți 

și diaconi. În cuvântul de învățătură, Preasfinția 
Sa a vorbit despre semnificația duhovnicească a 
Botezului Domnului Iisus care reprezintă dezvă-
luirea iubirii și bunăvoirii Părintelui Ceresc pen-
tru Fiul cel iubit. Prin atingerea de „firea ape-
lor” Iordanului, Mântuitorul Hristos le-a sfințit, 

iar prin apa de iar prin apa de acum, îi sfințește pe credincioși, 
deschizându-le ușa unui nou botez, cel al Noului 
Testament, al luminii, al harului mântuitor și al 
îndumnezeirii, a încheiat ierarhul nostru. 

p p g ,
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După săvârșirea Sfintei Liturghii, mulțimea 

de credincioși, împreună cu Chiriarhul nos-

tru, cu preoți și diaconi de la toate bisericile 

din orașul Giurgiu au pornit în procesiune din 

fața Catedralei Episcopale către portul dună-

rean Giurgiu. În cadrul procesiunii au fost pur-

tate Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Icoana 

praznicului, dar și moaștele Sf. Mare Mucenic 

Gheorghe, Sfintei Mc. Ecaterina și ale Sfântului 

Ap. Andrei. Ap Andrei În portul dunărean Giurgiu, într-un 

loc special amenajat, Preasfințitul Părinte Am-

brozie a săvârșit Slujba de sfințire a Aghesmei 

Mari. La final, potrivit tradiției, Preasfinția Sa 
a aruncat Sfânta Cruce în apa Dunării, iar unul 
dintre tinerii creștini prezenți a ridicat-o din apă, 
continuându-se, astfel, o datină ce dăinuie de 
veacuri în sufletul poporului nostru.

Ca în fiecare an, la aceste manifestări în-
chinate slăvitului Praznic al Botezului Domnu-
lui participă mii de giurgiuveni pentru a primi 

binecuvântarea Domnului ce se revarsă și sfin-
țește apele și pentru a împlini tradițiile acestei 
sărbători.

La aceste manifestări religioase au luat parte 
și oficialități județene și locale, care au ținut să 

fie prezente la bucuria duhovnicească prilejuită 
de acest mare praznic al creștinătății. 
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 SLUJIRE ARHIEREASCÃ ÎN BISERICA 
PAROHIEI „SFINÞ, II MARTIRI 

BRÂNCOVENI” DIN MUN. GIURGIU
Mar ți, 7 ianuarie, Biserica Ortodoxă a sărbă-

torit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 
și Înaintemergătorul Domnului. Întâistătătorul 
eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de pre-
oți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhie-
rească în paraclisul noii biserici a Parohiei „Sfin-
ții Martiri Brâncoveni” din mun. Giurgiu. Cu 
acest prilej, spre bucuria duhovnicească a cre-
dincioșilor, au fost aduse de la Catedrala Episco-
pală din Giurgiu părticele din moaștele Sfintei 
Mari Mucenițe Ecaterina, ale Sfântului Apostol 
Andrei și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 

În cuvântul de învățătură, adresat numero-
șilor credincioși prezenți, Preasfințitul Părin-
te Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a evidențiat 
viața și lucrarea profetică a Sfântului Ioan Bote-
zătorul, despre care însuși Domnul Hristos măr-
turisea că este cel mai mare dintre toți oamenii 
născuți din femeie și cel dintâi între Prooroci. 
Sfântul Ioan Botezătorul, simbolul martirilor și 

al misionarilor, reprezintă modelul de rugăciu-
ne și de pocăință. El a rămas în tradiția Bisericii 
ca Mergătorul-înainte al lui Hristos, cel care Îl 
prezintă lumii pe Mielul lui Dumnezeu, Mântui-
torul lumii, a încheiat Chiriarhul nostru. 

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a să-
vârșit o slujbă de pomenire pentru cei trecuți la 
cele veșnice. 

La final, ierarhul nostru a adresat sutelor de 
credincioși prezenți urări de sănătate, pace și fe-
ricire cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ioan Bote-
zătorul, oferindu-le tuturor iconițe.

Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” a luat fi-
ință în anul 2008, cu binecuvântarea și prin im-
plicarea Întâistătătorului eparhiei noastre, iar 
în prezent, aici sunt desfășurate ample lucrări 

de construcție a noii biserici din zid. În acest an 
2014, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române „An omagial euharistic și An 

comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, 
această parohie va desfășura numeroase eveni-
mente spiritual – culturale care vor avea ca scop 
cinstirea ocrotitorilor ei.

 ªEDINÞA DE LUCRU A PERMANENÞ, EI 
CONSILIULUI EPARHIAL

Luni, 13 ianuarie, la sediul Centrului epar-
hial, în sala „Nichifor Crainic”, a avut loc ședin-
ța de lucru a Permanenței Consiliului Eparhi-
al, prezidată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului. La eveniment au partici-
pat și părinții protopopi ai celor patru protopo-
piate. Pe ordinea de zi au fost aduse în discuție 
probleme ale sectoarelor Centrului eparhial, fi-
ind dezbătute mai multe teme referitoare la acti-
vitatea pastoral-misionară, social - filantropică, 

patrimonipatrimonială din cuprinsul eparhiei, fiind,în ace-
lași timp, analizat și stadiul desfășurării alegeri-
lor organelor deliberative și executive parohiale. 
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A fost aprobat, la nivel eparhial, calendarul pe 
semestrul I al manifestărilor închinate anului 
2014 – Anul omagial euharistic și anul comemo-
rativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, care va cu-
prinde conferințe, simpozioane, colocvii, expo-
ziții de icoane, etc. Totodată, au fost făcute mai 
multe propuneri în vederea intensificării activi-
tății pastoral – misionare și social - filantropice 
și au fost trasate priorități cu privire la activita-
tea la nivelul întregii eparhii în anul 2014. Între 
acestea se numără atât continuarea restaurării 
Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”, 
cât și finalizarea procesului de amenajare a Gră-
diniței creștin – ortodoxe „Îngerașii” a Episco-
piei Giurgiului. De asemenea, a fost readusă în 
discuție hotărârea nr. 250/2013 a Sfântului Si-
nod în legătură cu evidența sfintelor moaște și a 
documentelor care atestă autenticitatea acesto-
ra, fiind analizat stadiul actual al întocmirii ca-
talogului cu privire la moaștele existente în loca-
șurile de cult din eparhie. 

SIMPOZION DEDICAT POETULUI 
MIHAI EMINESCU LA CENTRUL 

CULTURAL-PASTORAL 
,,GAVRIL DRUGÃNESCU”

Miercuri, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Națio-
nale a Culturii  și a comemorării a 164 de ani de 
la nașterea lui Mihai Eminescu, la Centrul Cul-
tural-Pastoral "Gavril Drugănescu", a avut loc, 
cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Am-
brozie, Episcopul Giurgiului, un simpozion de-
dicat poetului neamului. La eveniment au parti

cipat elevi de la Școala Bolintin Vale, îndrumați 
de doamna profesoară Irina Andrei, directorul 
aceastei instituții, și de doamna profesoară Con-
stanța Crudu. Lor li s-au alăturat și elevii de la 

Școala Palanca, îndrumați de doamnele profe-
soare Mehedințiu Geanina și Drăgușinoiu Eca-
terina. În deschiderea evenimentului, Părintele 

Protoiereu Nicușor Protoiereu Nicușor Beldiman a evocat opera și 
personalitatea poetului Mihai Eminescu, eviden-
țiind importanța sa covârșitoare pentru cultura 
românească. În continuare, elevii fiecărei școli 
participante au recitat poezii și au cântat cântece 

pe versurile Luceape versurile Luceafărului poeziei românești, iar 
cadrele didactice de la cele două școli au sublini-
at diferite aspecte din opera marelui poet. 

Acest simpozion este primul care deschide 
seria de evenimente ce vor avea loc în acest an la 
Centrul Cultural-Pastoral „Gavril Drugănescu”, 
din protoieria Bolintin, an dedicat Sfinților Mar-
tiri Brâncoveni. La final, toți cei prezenți au luat 
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parte la o agapă în trapeza Centrului "Gavril 
Drugănescu". De asemenea, tuturor elevilor le-
au fost oferite iconițe, dulciuri și ultimul număr 
al revistei ,,Familia Ortodoxă”.  

 MIHAI EMINESCU OMAGIAT LA 
SEMINARUL TEOLOGIC “TEOCTIST 

PATRIARHUL” DIN GIURGIU
În data de 15 ianuarie, la Seminarul Teologic 

„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, cu binecuvân-
tarea Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie, 
a fost sărbătorită Ziua Culturii Naționale.

Astfel, la 164 de ani de la nașterea marelui 

poet, prozator și jurnalist român Mihai Emi-
nescu, elevii seminariști, îndrumați de profesorii 
lor, au organizat o serie de manifestări religioase 
și culturale. După oficierea Sfintei Liturghii și a 
slujbei parastasului, a fost organizată o întâlni-
re cultural - artistică. În debutul evenimentului, 
părintele prof. Jica Marius Constantin, Direc-
torul Seminarului Teologic “Teoctist Patriar-
hul”, și părintele prof. Necula Daniel, Inspector 
de specialitate la disciplina Religie, au evidenți-

at valoarea deosebită pe care Mihai Emiat valoarea deosebită pe care Mihai Eminescu o 
are în literatura națională și universală. Întâl-
nirea culturală a continuat cu citirea de către 

elevii seminariști a mai multor texte și poezii 
scrise de poeți, scriitori și jurnaliști români în 
care evidențiau personalitatea și viața poetului 
nostru național Mihai Eminescu. De asemenea, 

alături de elevi de alături de elevi de la alte școli liceale și gimna-
ziale giurgiuvene, seminariștii au recitat poezii 
ale marelui poet. Totodată, corul Seminarului 
Teologic a interpretat câteva cântece pe versuri 
eminesciene, iar trupa de teatru ,,Ex too corde’’, 
împreună cu elevii seminariști, a recitat poezia 
,,LUCEAFĂRUL”.

La final, cadrele didactice prezente au evocat 
viața, activitatea și opera „Luceafărului poeziei 

românești”, subliniind faptul că poezia religioa-
să reprezintă, de fapt, o formă de comunicare a 
omului cu Dumnezeu.

La final, toți cei prezenți au primit ultimul 
număr al revistei “Familia Ortodoxă”.

 CLIPE DE BUCURIE DUHOVNICEASCÃ 
ÎN BISERICA PAROHIEI SADINA, 

PROTOPOPIATUL BOLINTIN
În ziua de 19 ianuarie, creștinii ortodocși 

s-au aflat în Duminica a XXIX-a după Rusalii. 
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de 
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preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Ar-
hierească în biserica Parohiei Sadina, Protopopi-
atul Bolintin. Credincioșii prezenți s-au putut în-
china și la părticele din moaștele Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, Sf. Ap. Andrei și ale Sfintei 
Mari Mucenițe Ecaterina, aduse de la Catedra-
la Episcopală din Giurgiu.În cuvântul de învă-
țătură adresat celor prezenți, Chiriarhul nostru 
a vorbit despre pericopa evanghelică în care a 
fost prezentată minunea vindecării celor zece le-
proși. Astfel, Preasfinția Sa a evidențiat chipul 
luminos al samarineanului care a dat dovadă de 
recunoștință față de binefăcătorul său, arătând, 

totodată, și exemplul negativ al celor nouă frați 
de suferință ai acestuia, ilustrare a lipsei de 
recunoștință față de cel care i-a vindecat. În 

încheierea cuvântului, Preasfinția Sa i-a îndem-
nat pe credincioși să înalțe rugăciuni de mulțu-
mire și să aibă, în primul rând, recunoștință față 
de Dumnezeu, căruia îi datorăm marele dar al 
vieții, și față de semenii noștri. 

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Am-
brozie a oferit preoților slujitori câte o bederni-
ță, iar credincioșilor iconițe. 

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul epar-

hiei noastre a săvârșit Taina Sfântului Botez 
pentru fiul părintelui Adrian Cristescu de la Pa-
rohia Sadina. Cu acest prilej, ierarhul nostru a 
rostit și un cuvânt în care a explicat celor pre-
zenți frumusețea duhovnicească a acestei mari 
taine a Bisericii. Botezul, a arătat Preasfinția Sa, 
este taina prin care omul renaște pentru viața 
spirituală, adică devine membru al Bisericii lui 

Hristos. Hristos El reface sau restaurează în ființa cre-
dinciosului chipul lui Dumnezeu, care a fost al-
terat prin căderea în păcat, fiind, de fapt, o anti-
cipare a creației eshatologice. Prin Botez noi ne 
naștem pentru viața în Hristos, iar în felul acesta 
punem început și temelie acestei vieți, care este 
mai mult decât o simplă imitare a lui Hristos, 
este trăirea în Hristos, viața supranaturală dăru-
ită de Dumnezeu prin harul Sfintelor Taine. 
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De asemenea, Chiriarhul nostru a adresat fe-

licitări pe părinților pruncului, Pr. Adrian Cris-
tescu și doamnei preotese Liliana Nicoleta, cu 
prilejul acestui încreștinării fiului lor, care a pri-

mit numele Andrei Florinel. La final, Preasfinția 
Sa a dăruit noului botezat un medalion cu chipul 
Maicii Domnului, iar părinților și nașilor câte o 
icoană cu chipul Mântuitorului.

RUGÃCIUNE PENTRU UNITATEA 
CREªTINILOR ÎN BISERICA 

PAROHIEI „SF. M. MC. GHEORGHE” 
DIN MUN. GIURGIU

Bisericile cre știne din întreaga lume orga-
nizează în a treia săptămână a lunii ianuarie a 
fiecărui an (18 - 25 ianuarie), seri de rugăciu-
ne pentru unitatea creștină. Anul acesta, 2014, 
tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea 

creștină este ,,Oare s-a împărțit Hristos?”, inspi-
rată din cuvântul scripturistic de la I Corinteni 
I, 1-17. 

Astfel, urmând Hotărârii Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, cu binecuvântarea 

Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, în ziua de 20 ianuarie 2014, părinte-
le Puflea Nicușor, consilier administrativ, alături 
de un sobor de preoți, a săvârșit slujba vecerniei 
la biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Giur-
giu, cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru 
Unitatea creștinilor.

Părintele Consilier a transmis credincioșilor 
prezenți mesajul de binecuvântare al Preaferici-
tului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodo-
xe Române, cu acest prilej, dar și mesajul de bi-
necuvântare al Preasfințitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului. 

La finalul evenimentului, părintele Jica 

ConConstantin, directorul Seminarului Teologic 
,,Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, a rostit un 
cuvânt de învățătură, numeroșilor credincioși 
prezenți, în care a arătat că restaurarea întregii 
omeniri este misiunea comună a tuturor creș-
tinilor. În comuniunea de rugăciune, Hristos 
Domnul este prezent se roagă „împreună cu noi” 
și „pentru noi”. Legătura care unește dragostea 
de Dumnezeu de dragostea de aproapele este 
formulată într-un mod deosebit de către Sfântul 
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Ioan Teologul în prima sa epistolă. După învă-

țătura lui, nu-L poți iubi pe Dumnezeu fără a-l 

iubi mai întâi pe fratele tău. Și iubirea de frate-

le nostru constă în a împlini față de el poruncile 

Domnului (2 Ioan l, 6), deoarece iubirea aproa-

pelui este mijlocul prin care se câștigă dragostea 

de Dumnezeu, a încheiat Preacucernicia Sa.

SFINÞ, IREA LOCULUI PENTRU 
BISERICA SFINÞ, II 

ARHANGHELI MIHAIL ªI GAVRIIL, 
A CENTRULUI PASTORAL-CULTURAL 

"GAVRIL DRUGÃNESCU"

Luni, 20 ianuarie, cu binecuvântarea Prea-

sfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiu-

lui, a fost pusă piatra de temelie a noii biserici 

din lemn, ce se va construi în perimetrul Centru-

lui Pastoral-Cultural "Gavril Drugănescu", având 

ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Ga-

vriil. Aceasta va avea lungimea de 20 m, deschi-

derea în abside de 11 m, iar înălțimea turlei va 

ajunge la 24 m. Biserica va fi integrată în ansam-
blul arhitectural brâncovenesc de la Drugănescu, 

slujind folosului duhovnicesc al celor care slujind folosului duhovnicesc al celor care vor 
participa la toate activitățile pastoral-culturale și 
misionar-sociale desfășurate în acest cadru cu o 
încărcătură istorică aparte. 

Astfel, acest spațiu duhovnicesc va deveni un 
loc de legătură a omului cu Dumnezeu și de pe-
trecere a timpului liber într-un mod agreabil, pe 
de o parte, și creștinesc, pe de altă parte, sfântul 

lăcaș fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu și o 
necesitate spirituală care completează istoricul 
ansamblu brâncovenesc ctitorit de vornicul Ga-
vril Drugănescu.

 ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE SÃRBÃTORITÃ LA 

SEMINARUL TEOLOGIC „TEOCTIST 
PATRIARHUL” DIN GIURGIU

Vineri, 24 ianuarie, s-au împlinit 154 de ani 
de la Unirea Principatelor Romane, Moldo-
va și Țara Românească. Evenimentul de mare 
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însemînsemnătate în istoria țării, care a deschis calea 
modernizării statului și a societății românești, a 
fost evocat la Seminarul Teologic „Teoctist Pa-
triarhul” din Giurgiu. Cu acest prilej, elevii se-
minariști, îndruma ți de părinții profesori, au 

organizat o manifestare religios-culturală. Eve-
nimentul a debutat cu oficierea Sfintei Litur-
ghii și a slujbei de Te-Deum, apoi elevii acestei 
școli teologice au susținut comunicări cu temele: 
Cuza - omul și domnitorul, Mica Unire - un pas 

spre spre România și Contextul internațional al Uni-
rii Principatelor. În continuare, membrii trupei 
de teatru ,,Ex Toto Corde” a Centrului Cultural 
,,Ion Vinea” au recitat poezii, iar Corul Semina-
rului a intonat cântece patriotice închinate Zilei 
Unirii. 

Momentul Unirii Principatelor Române a 
avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și re-
prezintă unificarea vechilor state Moldova și 
Țara Românească. Unirea este strâns legată de 

personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de ale-
gerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 
ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 
în Țara Românească.

 SFÂNTA CUVIOASÃ 
XENIA SÃRBÃTORITÃ ÎN 
EPISCOPIA GIURGIULUI

În ziua de 24 ianuarie, când Biserica Orto-
doxă a sărbătorit-o pe Sf. Cuv. Xenia, Preasfin-
țitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a 
săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biseri-
ca „Sf. Ioan Rusul și Sf. Cuv. Xenia” din locali-
tatea Comana, Protopopiatul Herești. Pentru 
bucuria duhovnicească a credincioșilor au fost 
aduse spre închinare de la Catedrala Episcopală 
din Giurgiu părticele din moaștele Sfintei Mari 
Mucenițe Ecaterina, ale Sfântului Apostol An-
drei și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În 
cuvântul de învățătură, Întâistătătorul eparhiei 
noastre a vorbit despre viața pilduitoare a Sfin-
tei Cuvioase Xenia. Rămasă văduvă la doar 26 de 
ani, Sfânta Xenia devine un model de rugăciune, 
milostenie și asceză desăvârșită. Pentru sfintele 
sale nevoințe Dumnezeu a învrednicit-o încă din 
timpul vieții cu darul înainte-vederii și al vinde-

cărilor. De aceea, Fericita Xenia este una dintre 
cele mai iubite sfinte ale întregii Ortodoxii, a în-
cheiat Preasfinția Sa.
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În continuare, Chiriarhul nostru a săvârșit o 
slujbă de pomenire pentru domnitorul Alexan-
dru Ioan Cuza și pentru ctitorii sfântului locaș 
trecuți la cele veșnice. 

La final, Preasfinția Sa i-a oferit Părinte-
lui Ulmeanu Florinel o icoană cu chipul Sfintei 

CuCuvioase Xenia și volumul colectiv ,,Cuvântari 
și predici”, editat de Arhiepiscopia Bucureștilor. 
De asemenea, credincioșii prezenți la acest mo-
ment important din viața parohiei au primit ul-
timul număr al publicației „Familia Ortodoxă”.

 COMEMORAREA A 155 DE ANI 
DE LA UNIREA PRINCIPATELOR 

ROMÂNE, LA CENTRUL PASTORAL-
CULTURAL "GAVRIL DRUGÃNESCU"

Vineri, 24 ianuarie, cu binecuvântarea Prea-
sfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgi-
ului, mai multe manifestări religioase și cultu-

ral ral - artistice au avut loc în cuprinsul Eparhiei 
noastre, cu ocazia sărbătoririi a 155 de ani de la 
Unirea Principatelor Române.

În acest context, copii de la școlile Palanca și 
Stoenești au participat la un deosebit program 

desfășurat la Centrul Pastoral Cultural "Gav-
ril Drugănescu", Protoieria Bolintin. În debutul 
acestui eveniment, domnul Cornel State, pro-
fesor de istorie la școlile amintite, le-a vorbit 

eleelevilor despre Unirea celor două principate, 
ca fiind un proces ce a început în 1848, bazat pe 
puternica apropiere culturală și economică între 
cele două țări. În anul 1848 s-a realizat uniunea 
vamală între Moldova și Țara Românească, în 

timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv 
Gheorghe Bibescu. În Moldova, Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ia-
nuarie 1859, reprezentantul „Partidei Naționa-
le”, urmând ca, ulterior, într-o ședință secretă a 
Adunării, deputatul Vasile Boerescu să propună 
la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan 
Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate.
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În continuare, copiii au prezentat un frumos 

program artistic, ce a constat în dramatizarea 

unor fragmente din cunoscutele creații literare 

,,Moș Ion Roată și Cuza Vodă’’ și ,,Moș Ion Roa-

tă și Unirea ".

La final, elevii au primit dulciuri și au fost in-

vitați împreună cu toți cei prezenți la o agapă în 

trapeza Centrului Pastoral-Cultural „Gavril Dru-

gănescu”. Evenimentul s-a încheiat cu tradițio-

nala Horă a Unirii.

 SLUJIRE ARHIEREASCÃ ÎN PAROHIA 
CROVU, PROTOIERIA MIHÃILEªTI

În data de 26 ianuarie, Biserica Ortodoxă s-a 

aflat în Duminica a XXXII-a după Rusalii. În 

biserica parohiei Crovu, protoieria Mihăilești, 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită 

de Întâistătătorul eparhiei noastre. Credincioșii 

prezenți s-au putut închina la părticele din moaș-

tele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfân-

tului Apostol Andrei și ale Sfintei Mari Mucenițe 

Ecaterina, aduse de la Catedrala Episcopală din 

Giurgiu. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul 

Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a vorbit 
despre întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și 
Vameșul Zaheu. Acesta, a arătat Chiriarhul nos-
tru, a reușit să se desprindă de avuția nedreaptă, 
prin convertirea bruscă, atașându-se îndată lui 
Hristos și învățăturii Lui. Astfel, Zaheu cel mic 
de statură se dovedește a fi mare la suflet, capa-
bil să renunțe la jumătate din avuția sa, pe care 
se hotărăște să o împartă săracilor și, în plus, să 
restituie împătrit, așa cum prevedea Legea Ve-
che. Acest gest, a subliniat Preasfinția Sa, a re-
prezentat o căință sinceră și deplină a lui Zaheu, 
o convertire totală, o reîntoarcere de pe drumul 
păcatului la o nouă viață în Hristos, intrând în 
comuniunea ucenicilor Mântuitorului.

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru activita-
tea pastoral-misionară și administrativă desfășu-

rată, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului, a acordat distincția de iconom stavro-
for părintelui Cristian Dumitru, parohul bisericii. 
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TotodaTotodată, Chiriarhul nostru a acordat distincția 
eparhială „Vrednicia Vlăsceană” domnului Con-
stantin Cărăpănceanu, primarul comunei Ghim-
pați. De asemenea, ierarhul nostru a mai oferit edi-
lului comunei Ghimpați Almanahul bisericesc și o 
icoană a Sfinților Împărați Constantin și Elena. 

După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul eparhi-
ei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și dia-

coni, a săvârșit Sfânta Taina a Botezului pentru fiul 
părintelui Cristian Dumitru. Cu această ocazie, În-
tâistătătorului eparhiei noastre a rostit un cuvânt 
de învățătură în care a subliniat frumusețea duhov-
nicească a Tainei Sfântului Botez. Sfântul Botez, a 

arătat Preasfinția Sa, este Taina nașterii din nou, 
din apă și din Duh, prin care participăm la moartea 
și învierea lui Hristos. Nașterea la o nouă viață în 
Hristos implică nu numai o moarte fără de păcat, 
ci  și o adevărată curățire de păcatul strămoșesc.

De asemenea, Chiriarhul nostru a felicitat pe 
părintele Cristian Dumitru și pe doamna preoteasă 
Maria Magdalena, cu prilejul acestui moment im-
portant al încreștinării fiului lor care a primit nu-
mele Ioan Alexandru, dar și pe nașii acestuia, Pă-
rintele Iulian Dincă și doamna preoteasă Mihaela.  

La final, Preasfinția Sa a dăruit nașilor o frumoasă 
icoană reprezentand pe Iisus Hristos, părinților o 
icoană cu chipul Maicii Domnului și o icoană cu 
chipul Mântuitorului, iar noului botezat o icoană 
cu chipul Sfântului Ioan Botezătorul. 

Toți credincioșii prezenți la acest eveniment 
important din viața parohiei au primit iconițe cu 
chipul Mântuiorului nostru Iisus Hristos.

OCROTITORII ªCOLILOR 
TEOLOGICE SÃRBÃTORIÞ, I ÎN 

EPISCOPIA GIURGIULUI
În ziua de  30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi săr-

bătorește pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, 

Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii 
tuturor școlilor teologice. Cu acest prilej, Întâistă-
tătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de 
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preoți și diaconi, de părinți consilieri de la Centrul 
Eparhial, în prezența colectivului profesoral și a 
elevilor seminariști, a săvârșit Sfânta Liturghie Ar-
hierească în Catedrala Episcopală din mun. Giur-
giu. În cuvântul de învățătură, Chiriarhul nostru a 

vorbit despre importanța teologică a Sfinților Trei 
Ierarhi în Biserica Ortodoxă. Prin viața și scrieri-
le lor, cei trei mari dascăli ai Bisericii au devenit 
cunoscuți și apreciați în întreaga lume creștină. 
Sfinții Trei Ierarhi au devenit de-a lungul timpului 

modele de urmat pentru tinerii creștini dornici să-
și împodobească sufletul cu alese virtuți creștine 
și mintea cu cele mai folositoare învățături, atât în 
domeniul științelor teologice, cât și în domeniul 
științelor laice. Profunzimea teologică transformă 
operele celor trei mari părinți ai Bisericii în puncte 
de reper prin excelență ale întregii creștinătății, a 
încheiat ierarhul nostru.

În continuare, trei elevi seminariști au prezentat 
lecturi din operele Sfinților Trei Ierarhi și studii des-

pre viața și activitatea Sfinților Vasile pre viața și activitatea Sfinților Vasile cel Mare, Gri-
gorie Teologul și Ioan  Gură de Aur. La final, Chiriar-
hul nostru a dăruit tuturor elevilor seminariști cărți 
cu operele celor trei mari Dascăli ai lumii și Ierarhi 
prăznuiți astăzi. 

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul 
Seminarului Teologic ,,Teoctist Patriarhul” din 
Giurgiu.
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ARHIEPISCOPUL DE PREŞOV, ROSTISLAV, A FOST 
ALES PRIMAT AL BISERICII ORTODOXE DIN 
ŢINUTURILE CEHE ŞI DIN SLOVACIA, ÎN TIMP 

CE EPISCOPUL HODONIN JOACHIM A FOST ALES 
ARHIEPISCOP DE PRAGA ŞI AL ŢINUTURILOR CEHE

Pe 11 ianuarie, a avut loc la Preșov (Slovacia) 
a XIII-a adunare locală a Bisericii Ortodoxe din 
Ținuturile Cehe și din Slovacia. Adunarea a sus-
ținut decizia Sfântului Sinod al 
Bisericii menționate anterior 
de a-l numi pe Episcopul Ho-
donin Joachim Arhiepiscop de 
Praga și al Ținuturilor Cehe. 

Apoi, conform statutului 
acestei Biserici, adunarea l-a 
ales, cu o majoritate absolu-
tă a voturilor, pe Rostislav ca 
Arhiepiscop al Preșovului și al 
Slovaciei, mitropolit (primat) 
al Bisericii Ținuturilor Cehe și 
slovace. Cu alte cuvinte, Mi-
tropolitul Bisericii Ortodoxe 
din Ținuturile Cehe și din Slo-
vacia și Arhiepiscopul de Praga vor fi de acum 
doi ierarhi distincți. Până în prezent, A rhiepi-
scopul de Praga era mitropolit primat al acestei 
Biserici. Adunarea Bisericii Ținuturilor Cehe și 
a Slovaciei constituie organismul suprem, admi-
nistrativ și canonic al Bisericii amintite. Aduna-
rea a adoptat textul unei scrisori către Patriarhul 

Constantinopolului, Bartolomeu „mulțumindu-i 
pentru grija sa paternă pentru Biserica noastră” 
și una către Patriarhul Chiril al Moscovei. Rezo-

luția relativă a alegerii prima-
tului va fi adusă la cunoștința 
tuturor bisericilor surori. Co-
municatul oficial amintește că 
Biserica Ținuturilor Cehe și a 
Slovaciei este „autocefală, adi-
că este complet autonomă și 
independentă de alte Biserici 
ortodoxe din lume. Din punct 
de vedere al dreptului canonic, 
Mitropolitul (al Bisericii Orto-
doxe din Ținuturile Cehe și din 
Slovacia) este egal cu conducă-
torii altor Biserici ortodoxe lo-

cale, precum cei ai Patriarhatului din Constanti-
nopol și Moscova”. 

Articol apărut pe site-ul 
Orthodoxie.com, 

la data de 15 ianuarie 2014
Traducere din limba franceză 

de Adriana Buţa
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PERSECUTAREA CREŞTINILOR 
VA CREŞTE ÎN ANUL 2014 – SUNDAY NEWS

Anul viitor ar putea aduce niveluri record 
de persecuție religioasă în întreaga lume, 

spun experții internaționali - mai ales pentru 
creștini. 

“Cred că în 2014, cu excepția cazului în care 
va exista o schimbare drastică în tendința actua-
lă, vom vedea o continuare a înrăutățirii lucruri-
lor”, a spus Isaac Six, reprezentant al Internatio-
nal Christian Concern, un grup din Washington 
DC, non-denominațional, care monitorizează 
drepturile umane ale creștinilor. 

Six spune că 
răspândirea isla-
mismului radical 
crește persecuția 
religioasă. 

“Categoric am 
văzut o creștere 
(legat de persecu-
ție), în special în 
ultimul deceniu, în 
țările unde islamis-
mul radical este în 
creștere,” a spus el. 
“Există o conexiune 
directă - aproape o 
conexiune propor-
țională - cu perse-
cuția minorităților religioase, (care) desigur că îi 
include pe creștini. De asemenea, include și alte 
minorități musulmane și alte confesiuni.” 

Paul Estabrooks, de la Open Doors Canada, 
spune că și el a văzut efectele islamismului. 

“În 2013, lucrurile au ajuns mult mai rău în 
țări precum Pakistan, Afganistan, în Somalia,” 
a spus Estabrooks. “Este o provocare foarte im-
portantă pentru creștinii din aceste țări. Nu ve-
dem șanse prea mari pentru schimbare în 2014.” 

Comentariile lor vin în urma unui studiu im-
portant al Pew Research care a menționat că os-
tilitatea față de religie a ajuns la o durată de 6 ani 
în 2012, în întreaga lume, specificând că “o creș-
tere mai accentuată a fost în Orientul Mijlociu și 
Africa de Nord” din cauza așa-numitei Primăveri 

arabe. 
Studiul  lan-

sat pe 14 ianua-
rie a relatat faptul 
că grupul cel mai 
hărțuit a fost cel al  
creștinilor. 

Acest lucru a 
fost observat și de 
Ambasadorul Ca-
nadei pentru liber-
tatea religioasă, în 
special în Siria. 

“Vom vedea că 
a existat o crește-
re a grupului creș-
tinilor ca target al 
persecuției”, a spus 
Andrew Bennett. 

“În opinia mea, creștinii din întregul Orient Mij-
lociu sunt foarte preocupați de impactul diferite-
lor acte violente - fie sponsorizate de guvern sau 
de radicali - asupra numărului lor; creștini care 
emigrează din țările lor istorice unde au trăit de 
mai bine de 2000 de ani.” 
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În ciuda situației tensionate din Orientul 
Mijlociu, mulți cercetători sunt preocupați mai 
mult de dictatura comunistă din Coreea de Nord. 

“Acesta a fost con-
stant cel mai rău perse-
cutor al credinței creș-
tine pentru cel puțin 
ultimii zece ani, dacă 
nu și mai mult,” a spus 
Six. “Există un număr 
estimativ de 50.000 de 
creștini în  lagărele de 
concentrare de aici.” 

El spune că există 
sute de mii de nord-co-
reeni care I se închină lui Iisus Hristos în secret, 
în timp ce mulți alții au fost executați public pen-
tru că dețineau o Biblie. 

Six adaugă că persecuția are nevoie de mai 
multă atenție din partea mass-media. 

“Cea mai mare problemă este că în Occident, 
probabil deoarece credem că trăim într-o soci-
etate post-religioasă, subestimăm cât de im-
portantă este credința pentru comunitățile din 

întreaga lume și nu prioritizăm libertatea reli-
gioasă și protecția minorităților religioase ca un 
drept al omului,” a spus el. 

Paul Johnson, di-
rector executiv al Open 
Doors Canada, spu-
ne că cei care sunt os-
tili față de minoritățile 
religioase sunt “stimu-
lați” de mass-media și 
de tăcerea guvernului. 

El spune că există li-
căriri de speranță pen-
tru că lumea este mult 
mai atentă la această 

problemă. “În 2013, am observat în Canada mai 
multă mediatizare a subi ectului despre persecu-
țiile creștine decât a fost în anii precedenți.”, a 
spus Johnson. 

Articol apărut în ziarul Sun News, 
la data de 26 ianuarie 2014.

Traducere din limba engleză 
de Adriana Buţa
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AGENDA DE LUCRU A PREASFINŢITULUI 
PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL GIURGIULUI

LUNA IANUARIE 2014
Duminică, 5 ianuarie – A săvârșit Sfânta Li-

turghie Arhierească în Catedrala Episcopală din 
mun. Giurgiu și a rostit un cuvânt de învățătură. 
După Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi, a săvârșit Slujba Aghiasmei 
Mari.

Luni, 6 ianuarie - A săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală din mun. 
Giurgiu și a rostit un cuvânt de învățătură. După 
Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de pre-
oți și diaconi, și de mulțimea de credincioși a 
participat la procesiunea organizată cu prilejul 
Praznicului Botezului Domnului pe traseul Cate-
drala Episcopală -  portul dunărean Giurgiu.Aici, 
într-un loc special 
amenajat, Preasfinți-
tul Părinte Ambrozie 
a săvârșit Slujba de 
sfințire a Agheasmei 
Mari.

Marți, 7 ianuarie 
-  A săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhiereas-
că în paraclisul noii 
biserici a Parohiei 
„Sfinții Martiri Brân-
coveni” din mun. 
Giurgiu și a rostit un 
cuvânt de învățătură.

Miercuri, 8 ianuarie - A avut program admi-
nistrativ și a rezolvat o serie de probleme admi-
nistrative împreună cu Preacucernicii părinți 
consilieri.

Joi, 9 ianuarie - A primit în audiență preoți și 
credincioși din eparhie.

Vineri, 10 ianuarie - A efectuat o vizită pasto-
rală la Schitul Sf. Ier. Nicolae din mun. Giurgiu.

Duminică, 12 ianuarie – A săvârșit Sfânta Li-
turghie Arhierească în Catedrala Episcopală din 
mun. Giurgiu și a rostit un cuvânt de învățătură. 

După Sfânta Liturghie a săvârșit Taina Sf. Botez 
pentru fiul părintelui Alexandru Stroe Tudorică, 
slujitor la Catedrala Episcopală.

Luni, 13 ianuarie - A prezidat ședința perma-
nenței Consiliului Eparhial.

Marți, 14 ianuarie - A primit în audiență pre-
oți și credincioși din eparhie.

Miercuri, 15 ianuarie - A avut program ad-
ministrativ și a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinți 
consilieri.

Joi, 16 ianuarie – A efectuat o vizită pastorală 
la Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”.

Vineri, 17 ianuarie – A efectuat o vizită pas-
torală la Mănăstirea 
Strâmbu Găiseni.

Duminică, 19 ia-
nuarie - A săvârșit 
Sfânta Liturghie Ar-
hierească în biseri-
ca Parohiei Sadina, 
Protopopiatul Bo-
lintin, iar la final  a 
rostit un cuvânt de 
învățătură. În conti-
nuare a săvârșit Tai-
na Sfântului Botez 
pentru fiul părintelui 
Adrian Cristescu de 
la Parohia Sadina. 

Luni, 20 ianuarie - A avut program admi-
nistrativ și a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinți 
consilieri.

Marți, 21 ianuarie - A primit în audiență pre-
oți și credincioși din eparhie.

Miercuri, 22 ianuarie – A efectuat vizite pas-
torale în cuprinsul Protoieriei Mihăilești.

Joi, 23 ianuarie - A avut program administra-
tiv și a rezolvat o serie de probleme administrati-
ve împreună cu Preacucernicii părinți consilieri.

t
S

n
S
h
c
P
l
r
î
n
n
p
A
l



34

Vineri, 24 ianuarie - a săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în Biserica „Sf. Ioan Rusul și Sf. 
Cuv. Xenia” din localitatea Comana, Protopopi-
atul Herești, cu prilejul hramului acesteia, și a 
rostit un cuvânt de învățătură. După Sfânta Li-
turghie a săvârșit o slujbă de pomenire pentru 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza și pentru ctito-
rii sfântului locaș trecuți la cele veșnice.

Sâmbătă, 25 ianuarie – A efectuat o vizită 
pastorală la Mănăstirea Comana;

Duminică, 26 ianuarie - A săvârșit Sfânta Li-
turghie Arhierească în biserica Parohiei Crovu, 
protoieria Mihăilești și a rostit un cuvânt de în-
vățătură. Pentru activitatea pastoral-misionară 

și administrativă desfășurată, Preasfințitul Pă-
rinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a acordat 
distincția de iconom stavrofor părintelui Cristi-
an Dumitru, parohul bisericii. De asemenea, a 
acordat distincția eparhială „Vrednicia Vlăscea-
nă” domnului Constantin Cărăpănceanu, prima-
rul comunei Ghimpați. În continuare a săvârșit 
Sfânta Taină a Botezului pentru fiul părintelui 
paroh Cristian Dumitru.

Luni, 27 ianuarie - A avut program admi-
nistrativ și a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinți 

consilieri.

Marți, 28 ianuarie - A primit în audiență pre-
oți și credincioși din eparhie.

Miercuri, 29 ianuarie - A avut program ad-
ministrativ și a rezolvat o serie de probleme ad-
ministrative împreună cu Preacucernicii părinți 
consilieri.

Joi, 30 ianuarie - A săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala Episcopală din mun. 
Giurgiu și a rostit un cuvânt de învățătură.

Vineri, 31 ianuarie – A efectuat vizite pasto-
rale în cuprinsul Protoieriei Herești.

Vineri 24 ianuarie a săvârșit Sfânta Litur
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